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УСТАВНИ СУД ЈУГОСЛАВИЈЕ 

О Д Л У К А 
О ОЦЕЊИВАЊУ УСТАВНОСТИ ОДРЕДАБА ЧЛ. 3. И 
i a И ЧЛАНА 28. СТ. I. И 3. ЗАКОНА О ИГРАМА НА 
СРЕЋУ И СУПРОТНОСТИ ТИХ ОДРЕДАБА СА СА-

ВЕЗНИМ ЗАКОНОМ 
1. Мешовито друштво за хотелијерст^о „Вегас" у Бе-

ограду покренуло је пред Уставним судом Југославије по-
ступак за оцењивање уставности одредаба члана 2. став 2, 
члана 27, члана 28. ст. I.h З, члана 32. и члана 33. Закона о 
играма на срећу („Службени гласник СР Србије", бр. 
53/78, 7/79, 42/80, 57/80, 41/81, 9/83, 10/85, 24/85, 35/86, 
11/87 и 25/89) и супротности тих одредаба са Законом о 
предузећима („Службени лист СФРЈ", бр. 77/88, 40/89, 
46/90 и 61/90) и са Законом о страним улагањима 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 77/88). 

Покретач поступка сматра да оспорене одредбе Зако-
на о играма на срећу нису сагласне са Уставом СФРЈ и да 
су у супротности с наведеним савезним законима због то-
га што је тим одредбама прописано да само одређене до-
маће организације могу приређиван поједине игре на сре-
ћу. 

2. Оспореним одредбама Закона о играма на срећу 
прописано је да се посебне игре на срећу могу приређива-
ти као игре у играчницама затвореног типа (члан 2. став 
2); да се посебне игре на с!рећу затвореног типа приређују 
само уз плаћање у страној конвертибилној валути (члан 
27); да држављанин СФРЈ не може да учествује у тим игра-
ма и да улази у просторије у којима се одржавају (члан 28. 
ст. I. и З); да дозволу за приређивање тих игара издаје Ре-
публички секретаријат за финансије (члан 32) и да се до-
звола за приређивање посебних игара на срећу затвореног 
типа издаје само ако је у том месту, у претходној години, 
остварено најмање 100.000 ноћења странаца (члан 33). 

Уставни суд Југославије је у току поступка оцењивао 
уставност и супротност с наведеним савезним законом и 
одредаба чл. 3. и IO. Закона о играма на срећу, којима је 
прописано да приређивачи игара на срећу могу бити само 
органзације лутрије и одређене организације и да посебне 
игре могу приређивати само домаће организације у облас-
ти угоститељства и туризма и лутријске организације у 
одређеним хотелима и одређеним просторијама. 

3. Одредбом тачке 4. Амандмана XV на Устав СФРЈ 
утврђено је да се савезним законом уређују: правни по-
ложај мешовитог предузећа, банке и друге финансијске ор-
ганизације, уговорне организације удруженог рада и соп-
ственог предузећа, и правни положај страног лица које је 
самостално, односно заједно са домаћим лицима основа-
ло те организације, као и основна права и обавезе радника 
који су запослени у њима. 

Одредбом члана 201. Устава СФРЈ утврђено је да 
странци у Југославен уживају слободе и права човека ут-
врђене Уставом СФРЈ и имају друга права и дужности ут-
врђени законом и међународним уговорима. 

Одредбом члана 2. став 5. Закона о предузећима 
(,,Службени лист СФРЈ", бр. 77/88, 40/89, 46/90 и 61/90) 
прописано је да предузећа у друштвеној, задружној,' мешо-
витој и приватној својини имају исти положај, права и од-
говорности на јединственом југословенском тржишту, a 

одредбом члана 8. став I. Закона о страним улагањима 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 77/88) да предузеће са стра-
ним улагањем има исти положај, права и одговорности на 
јединственом југословенском тржишту као и друштвено 
предузеће. 

Уставни суд Југославије сматра да се прописивањем 
да неку делатност могу обављати само одређене организа-
ције, a не сви привредни субјекти под истим условима по-
вређује право субјеката у избору вршења делатности и њи-
хова равноправност у обављању делатности и стицању до-
хотка на тржишту, па је оценио да су одредбе чл. 3. и IO. 
Закона о играма на срећу несагласне са Уставом СФРЈ и у 
супротности су са наведеним савезним законима. 

Уставни суд сматра да из одредбе члана 201. Устава 
СФРЈ произлази да странци у Југославији уживају она 
права и слободе које су утврђене за држављане Југослави-
је, a не и већа права и слободе од њих, па је оценио да су 
одредбе члана 28. ст. I.h 3. Закона о играма на срећу, који-
ма је прописано да држављани СФРЈ не могу да учествују 
у посебним играма на срећу и да улазе у просторије у који-
ма се те игре одржавају, несагласне са Уставом СФРЈ. 

Уставни суд Југославије ценио је и оспорене одредбе 
члана 2. став 2. и чл. 27, 32. и 33. Закона о играма на срећу, 
али је оценио да оне нису несагласне са Уставом СФРЈ 
нити да су у супротности с наведеним савезним законом 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 375. Уста 
ва СФРЈ и члана 36. Пословника Уставног суда Југослави 
је, на седници одржаној 14. маја 1991. године, већином гла 
сова донео је 

О д л у к у 
Утврђује се да одредбе члана З, члана IO. и члана 28. 

ст. I.h 3. Закона о играма на срећу („Службени гласник СР 
Србије", бр. 53/78, 7/79, 42/80, 57/80, 41/81, 9/83, 10/85, 
24/85, 35/86, 11/87 и 25/89) нису сагласне са Уставом 
СФРЈ и да су у супротности са Законом о предузећима 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 77/88, 40/89, 46/90 и 61/90) и 
са Законом о страним улагањима („Службени лист СФРЈ", 
бр. 77/88). 

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

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

IУ-број 84/1-90 
14. маја 1991. године 
Београд 

Председник 
Уставног суда Југославије, 

Милован Бузаџић, с. р. 

О Д Л У К А 
О ОЦЕЊИВАЊУ УСТАВНОСТИ ДОГОВОРА О ЈЕ-
ДИНСТВЕНОЈ НАКНАДИ ЗА ПУТЕВЕ И УСЛОВИМА 
И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ТЕ НАКНАДЕ И ЊЕГОВЕ 
СУПРОТНОСТИ СА ЗАКОНОМ О СИСТЕМУ ДРУШ-

ТВЕНЕ КОНТРОЛЕ ЦЕНА 
I. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 

судом Југославије поступак за оцењивање супротности 
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6. Уставни суд Југославије, на основу члана 375. Уста-
ва СФРЈ и члана 36. Пословника Уставног суда Југослави-
је, на седници одржаној 14. марта 1991. године, донео je 

О д л у к у 
4 I. Укида се Договор о јединственој накнади за путеве 

и условима и начину коришћења те накнаде („Службени 
лист СР Босне и Херцеговине", бр. 25/89). 

Ову одлуку објавити у „Службеном листу СФРЈ" и у 
републичким службеним гласилима. 

Ову одлуку донео је Уставни суд Југославије у саста- 4 . 
ву: председник Суда Милован Бузаџић и чланови Суда -
Хрвоје Бачић, Божидар Булатовић, мр Крсте Чаловски, др 
Омер Ибрахимагић, др Бранислав Ивановић, Пјетер Ко-
ља, Димне Козарев, др Иван Кристан, Вељко Марковић, 
Радко Мочивник и Душан Ружић. 

I !-У-број 92/90 Председник 
14. марта 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

О Д Л У К А 
О ОЦЕЊИВАЊУ УСТАВНОСТИ ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 65. 
СТАВ I. Т V-IKA I. И ОДРЕДАБА ЧЛ. 66. И 69. ЗАКОНА 
О ПУТЕВИМА И ЊИХОВЕ СУПРОТНОСТИ СА СА-

ВЕЗНИМ ЗАКОНОМ 
1. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 

судом Југославије поступак за оцењивање супротности од-
редаба члана 65. став I. тачка I. и чл, 66. и 69. Закона о пу-
тевима („Службени гласник СР Србије" бр. 45/89, 12/90 и 
35/90) 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, 
15/8 i, 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). 

2. Одредбом члана 65. став I. тачка I. Закона о путе-
вима прописана је. накнада за путеве, која се обрачунава и 
наплаћује уз цену деривата нафте. 

Одредбама члана 66. Закона прописано је да се та на-
кнада за путеве утврђује обрачунавањем на произвођачу 
цену бензина и дизел-горива, увећану за зависне трошкове 
и учешће за покриће трошкова промета, и одређена је ви-
сина те накнаде у одговарајућем проценту за поједине 
врсте моторног бензина и дизел-горива. 

Одредбама члана 69. Закона прописано је да се сред-
ства остварена од накнаде за путеве користе за отплату и 
повлачење иностраних кредита за изградњу и реконструк-
цију путева и да се, изузетно, део тих средстава може ко-
ристи!м и за изградњу и реконструкцију локалних и нека-
тегописаних путева. 

3. Како је наведеним одредбама републичког закона 
накнада за путеве утврђена као елеменат цене деривата 
паф i е, Уставни суд Југославије оцењивао је сагласност 
тих одредаба са Уставом СФРЈ и њихову супротност са 
Законом о систему друштвене контроле цена („Службени 
лист СФРЈ", Gp. 84/89). 

4. Одредбом члана 281. став I. тачка 5. Устава СФРЈ 
утврђено је да федерација, преко савезних органа, уређује 
систем друштвене контроле цена и обезбеђује непосредну 
контролу пена робе и услуга од интереса за целу земљу. 

Одредбама чл. 6, 12. и 13. Закона о систему друштве-
не контроле цена прописано је да органи друштвено-поли-
тичке заједнице у вршењу друштвене контроле цена могу, 
у случајевима утврђеним i им законом, изузетно, прописа-
ти мере непосредне контроле цена, и то: највише цене, од-
носно највиши ниво цена, враћање цена на одређени ниво 
и начин образовања цена. 

Одредбом члана 14. став I. наведеног закона прописа-
но је да мере непосредне контроле цена за производе и ус-
лу!е од интереса за целу земљу прописује Савезно из-
вршно веће, a одредбом члана 15. прописано је да се под 
производима од интереса за целу земљу подразумевају 
сви производи, осим производа из области занатства и 
личних услуга, стамбено-комуналних делатности и уређе-
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ња насеља и простора, образовања, науке, културе и ин-
формација. 

Уставни суд Југославије оценио је да, у складу са Ус-
тавом СФРЈ, непосредну контролу цена деривата нафте, 
као робе од интереса за целу земљу, може да обезбеђује са-
мо федерација преко савезних органа, под условима ут-
врђеним савезним законом о систему друштвене контроле 
цена. 

У вршењу друштвене контроле пена деривата нафте, 
према наведеним одредбама Закона о систему друштвене 
контроле цена, мере непосредне контроле цена тих произ-
вода - начин образовања цене, односно елементе који чине 
цену и највише цене прописује Савезно извршно веће, је-
динствено за целу територију СФРЈ. Савезно извршно ве-
ће донело је Одлуку о одређивању највиших цена нафте и 
деривата нафте („Службени лист СФРЈ", бр. 85/90) и Од-
луку о начину образовања цена деривата нафте у промету 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 85/90). 

Уставни суд Југославије, због тога, сматра да накна-
ду за путеве, као део малопродајне цене деривата нафте, 
не може на основу властитих критеријума да утврђује ре-
публика и да су одредбе члана 65. став I. тачка I. и одред-
бе члана 66. оспореног закона, којима је прописана та на-
кнада и утврђена њена висина, несагласне са Уставом 
СФРЈ и у супротности су са Законом о систему друштвене 
контроле цена. -

Уставни суд Југославије оценио је да одредбе члана 
69. оспореног закона нису несагласне са Уставом СФРЈ и 
да нису у супротности са Законом о систему друштвене 
контроле цена, нити са сада важећим савезним Законом о 
опорезивању производа и услуга у промету - Закона о 
привреним мерама о порезу на промет производа и услуга 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 4/91). Тим одредбама оспоре-
ног закона прописана је намена средстава остварених не 
само од спорне накнаде за путеве већ и од свих других на-
кнада за путеве, што је, по оцени Уставног суда Југослави-
је, право и дужност републике. 

5. Уставни суд Југославије, на основу члана 375. Уста-
ва СФРЈ и члана 36. Пословника Уставног суда Југослави-
је, на седници одржаној 14. марта 1991, године, донео је 

О д л у к у 
Утврђује се да одредба члана 65. став I. тачка I. и од-

редбе члана 66. Закона о путевима („Службени гласник СР 
Србије", бр. 45/89, 12/90 и 35/90) нису сагласне са Уста-
вом СФРЈ и у супротности су са Законом о систему друш-
твене контроле цена („Службени лист СФРЈ", бр. 84/89). 

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

Ову одлуку донео је Уставни суд Југославије у саста-
ву: председник Суда Милован Бузаџић и чланови Суда -
Хрвоје Бачић, Божидар Булатовић, мр Крсте Чаловски, др 
Омер Ибрахимагић, др Бранислав Ивановић, Пјетер Ко-
ља, Димче Козарев, др Иван Кристан, Вељко Марковић, 
Радко Мочивник и Душан Ружић. 

1-У-број 108/1-90 Председник 
14. марта 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

О Д Л У К А 
О ОЦЕЊИВАЊУ УСТАВНОСТИ ОДРЕДАБА ЧЛАНА 
61. ТАЧКА I. И ЧЛАНА 63. СТАВ I. ЗАКОНА О ПУТЕ-
ВИМА И ЊИХОВЕ СУПРОТНОСТИ СА ЗАКОНОМ О 

СИСТЕМУ ДРУШТВЕНЕ КОНТРОЛЕ ЦЕНА 
1. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 

судом Југославије поступак за оцењивање супротности од-
редаба члана 61. тачка I. и члана 63. став I. Закона о путе-
вима („Службени лист СР Босне и Херцеговине", бр. 
10/90) са Законом о опорезивању производа и услуга у 
промету („Службени лист СФРЈ", бр. 33/72, 55/72, 28/73, 
36/75, 58/75, l / i l , 61/78, 26/79,,5/S0, 63/80, 3/81, 23/82, 
15/83, 66/83, 71/84, 39785, i 1/86, 21/87, 10/88, 27/88, 
31/88, 41/89, 46/89, 60/89 и 13/90). 

2. Одредбом члана 61. тачка I. Закона о путевима 

прописана је накнада за путеве, садржана у малопродајној 
цени бензина и дизел горива, a одредбом члана 63. став I. 
тог закона прописано је да висину те накнаде и расподелу 
средстава између фондова за путеве утврђује Скупштина 
СР Босне и Херцеговине. 

3. Како је наведеним одредбама републичког закона 
накнада за путеве утврђена као елеменат цене деривата 
нафте, Уставни суд Југославије оцењивао је сагласност 
тих одредаба са Уставом СФРЈ и њихову супротност са 
Законом о систему друштвене контроле цена („Службени 
лист СФРЈ", бр. 84/89). 

4. Одредбом члана 281. став I. тачка 5. Устава СФРЈ 
утврђено је да федерација, преко савезних органа, уређује 
систем друштвене контроле цена и обезбеђује непосредну 
контролу цена робе и услуга од интереса за целу земљу. 

Одредбама чл. 6, 12. и 13. Закона о систему друштве-
не контроле цена прописано је да органи друштвено-поли-
тичке заједнице у вршењу друштвене контроле цена могу, 
у случајевима утврђеним тим законом, изузетно, прописа-
ти мере непосредне контроле цена, и то: највише цене, од-
носно највиши ниво цена, враћање цена на одређени циво 
и начин образовања цена. 

Одредбом члана 14. став I. наведеног закона прописа-
но је да мере непосредне контроле цена за производе и ус-
луге од интереса за целу земљу прописује Савезно из-
вршно веће, a одредбом члана 15: прописано је да се под 
производима од интереса за целу земљу подразумевају 
сви производи, осим производа у области занатства и лич-
них услуга, стамбено-комуналних делатности и уређења 
насеља и простора, образовања, науке, културе и инфор-
мација. 

Уставни суд Југославије, оценио је да, у складу са Ус-
тавом СФРЈ, непосредну контролу цена деривата нафте, 
као робе од интереса за целу земљу, може да обезбеђује са-
мо федерација преко савезних органа, под условима ут-
врђеним савезним законом о систе.му друштвене контроле 
цена. 

У вршењу друштвене контроле цена деривата нафте, 
према наведеним одредбама Закона о систему друштвене 
контроле цена, мере непосредне контроле цена тих произ-
вода - начин образовања цена, односно елемент? који чине 
цену и највише цене прописује Савезно извршно веће, је-
динствено за целу територију СФРЈ. Савезно извршно ве-
ће донело је Одлуку о одређивању највиших цена нафте и 
деривата нафте („Службени лист СФРЈ", бр. 85/90) и Од-
луку о начину образовања цена деривата нафте у промету 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 85/90). 

Уставни суд Југославије, због тога, сматра да накна-
ду за путеве као део малопродајне цене деривата нафте, не 
може на основу властитих критеријума да утврђује репуб-
лика и да'су одредбе члана 61. тачка I. и члана 63. став 1. 
оспореног закона, којима је прописана та накнада и ут-
врђено да њену висину прописује Скупштина СР Босне и 
Херцеговине, несагласне са Уставом СФРЈ и у супротнос-
ти са Законом о систему друштвене контроле цена. 

5. Уставни суд Југославије, на основу члана 375. Уста-
ва СФРЈ и члана 36. Пословника Уставног суда Југослави-
је, на седници одржаној 14.,марта 1991. године, донео је 

О д л у к у 
I. Утврђује се да одредба члана 61. тачка I. и одредба 

члана 63. став I. Закона о путевима („Службени лист СР 
Босне и Херцеговине", бр. 10/90) нису сагласне са Уста-
вом СФРЈ и у супротности су са Законом о систему друш-
твене контроле цена („Службени лист СФРЈ", бр. 84/89). 

Одлуку објавити у „Службеном листу СФРЈ" и у 
„Службеном листу СР Босне и Херцегових". 

Ову одлуку донео је Уставни суд Југославије у саста-
ву: председник Суда Милован Бузаџић и чланови Суда -
Хрвоје Бачић, Божидар Булатовић, мр Крсте Чаловски, др 
Омер^ Ибрахимагић, Пјетер Коља, Димне Козарев, др 
Иван Кристан, Вељко Марковић, Радко Мочивник и Ду-
шан Ружић. 

IУ-број 109/1-90 Председник 
. 14. марта 1991. године Уставног суда Југославије, 

Београд Милован Бузаџић, с. р. 
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О Д Л У К А 
О ОЦЕЊИВАЊУ УСТАВНОСТИ ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 42. 
ТАЧКА 4. И ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 43, СТАВ 2. ЗАКОНА О 
ЈАВНИМ ЦЕСТАМА („НАРОДНЕ НОВИНЕ - СЛУЖ-
БЕНИ ЛИСТ РЕПУБЛИКЕ' ХРВАТСКЕ", БР. 42/90) И 
ЊИХОВЕ СУПРОТНОСТИ СА ЗАКОНОМ О СИСТЕ-

МУ ДРУШТВЕНЕ КОНТРОЛЕ ЦЕНА 

1. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 
судом Југославије поступак за оцењивање супротности од-
редаба члана 77. став I. !анка 4. и члана 78. став 2. Закона 
о јавним цестама („Народне новине - „Службени лис! СР 
Хрватске", бр. 20/90) са Законом о опорезивању произво-
да 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). 

2. Одредбом члана 11. тачка 4. Закона о јавним цеста-
ма прописана је накнада за цесте, садржана у малолродај-
ној цени бензина и плинског уља, a одредбом члана 78. 
став 2. Закона прописано је да висину те накнаде утврђује 
Сабор Социјалистичке Републике Хрватске. 

3. У току поступка пред Уставним судом Југославије 
донесен је нови Закон о јавним цестама („Народне новине 
- Службени лист Републике Хрватске", бр, 42/90), који 
садржи, истоветне одредбе као и оспорени закон, па је Ус-
тавни суд Југославије оцењивао сада важећи Закон о јав-
ним цестама. " f 

Наиме, одредбом члана 42. тачка 4. тог закона пропи-
сана је накнада за цесте, која се обрачунава уз малопродај-
ну цену бензина и плинског уља, a одредбом члана 42. став 
2. прописано је да висину те накнаде утврђује Сабор Ре-
публике Хрватске. , 

4. Како је наведеним одредбама републичког закона 
накнада за путеве утврђена као елемент цене деривата на-
фте, Уставни суд југославије оцењивао је сагласност тих 
одредаба са Уставом СФРЈ и њихову супротност са Зако-
ном о систему друштвене контроле цена („Службени лист 
СФРЈ", бр. 84/89). 

5. Одредбом члана 281. став I. тачка 5. Устава СФРЈ 
утврђено је да федерација, преко савезних органа, уређује 
систем друштвене контроле цена и обезбеђује непосредну 
контролу цена робе и услуга од интереса за целу земљу. 

Одредбама чл. 6, 12. и !З. Закона о систему друштве-
не контроле цена прописано је да органи друштвено-поли-
тичквјзаједнице у вршењу друштвене контроле цена могу, 
у случајевима утврђеним тим законом, изузетно, прописа-
ти мере непосредне контроле пена, и то: највише цене, од-
носно највиши ниво цена, враћање цена на одређени ниво 
и начин образовања цена. 

Одредбом члана 14. став I. наведеног закона прописа-
но је да мере непосредне контроле цена за производе и ус-
луге од интереса за целу земљу прописује Савезно из-
вршно веће, a одредбом члана 15. прописано је да се под 
производима од интереса за целу земљу подразумевају 
сви производи, осим производа у области занатства и лич-
них услуга, стамбено-комуналних делатности и уређења 
насеља и простора, образовања, науке, културе и инфор-
мација. 

Уставни суд Југославије оценио је да, у складу са Ус-
тавом СФРЈ, непосредну контролу цена деривата гафте, 

1 као робе од интереса за целу земљу, може да обезбеђује са-
мо федерација преко савезних органа, под условима ут-
врђеним савезним законом о систему друштвене контроле 
цена. 

У вршењу друштвене контроле цена деривата нафте, 
према наведеним одредбама Закона о систему друштвене 
контроле цена, мере непосредне контроле цена тих произ-
вода - начин образовања цене, односно елементе који чине 
цену и највише цене прописује Савезно извршно веће, је-
динствено за целу територију СФРЈ. Савезно извршно ве-
ће донело је Одлуку о одређивању највиших цена нафте и 
деривата нафте („Службени лист СФРЈ", бр. 85/90/ и Од-
луку о начину образовања цена деривата нафте у промету 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 85/90). 

Уставни суд Југославије, због тога, сматра да накна-
ду за путеве као део малопродајне цене деривата нафте, не 
може, на основу властитих критеријума, да утврђује ре-, 
публика и да су одредба члана 42. тачка 4. којом је пропи-

сана та накнада и одредба члана 43. став 2. наведеног зако-
на којом је одређено да њену висину утврђује Сабор Ре-
публи,ке Хрватске несагласне са Уставом СФРЈ и у супрот-
ности са Законом о систему друштвене контроле цена. 

6. Уставни суд Југославије, на основу члана 375. Уста-
ва СФРЈ и члана 36. Пословника Уставног суда Југослави-
је, на седници одржаној 14. марта 1991. године, донео је 

О д л у к у 
Утврђује се да одредба члана 42. тачка 4. и одредба 

члана 43. став 2. Закона о јавним цестама („Наредне нови-
не - Службени лист СР Хрватске", бр. 20/90) нису саглас-
не са Уставом СФРЈ и у супротности су са Законом о сис-
тему друштвене контроле цена („Службени^ лист СФРЈ", 
бр. 84/89). 

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

Ову одлуку донео је Уставни суд Југославије у саста-
ву: председник Суда Милован Бузаџић и чланови Суда -
Хрвоје Бачић, Божидар Булатовић, мр Крсте Чаловски, др 
Омер Ибрахимагић, др Бранислав Ивановић, Пјетер Ко-
ља, Димче Козарев, др Иван Кристан, Вељко Марковић, 
Радко Мочивник и Душан Ружић. 

1У-број 110/1-90 Председник 
14. марта i991, године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

О Д Л У К А 
О ОЦЕЊИВАЊУ УСТАВНОСТИ ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 38. 
СТАВ L ТАЧКА 3. ЗАКОНА О ПУТЕВИМА И ОДРЕДА-
БА ЗАКОНА О НАКНАДИ ЗА ПУТЕВЕ УЗ ЦЕНУ ДЕ-
РИВАТА НАФТЕ И ЊИХОВЕ СУПРОТНОСТИ СА ЗА-

КОНОМ О СИСТЕМУ ДРУШТВЕНЕ КОНТРОЛЕ 
ЦЕНА 

1. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 
судом Југославије поступак за оцењивање супротности од-
редбе члана 38, став I. тачка 3. Закона о путевима („Урад-
ни лист СР Словеније" бр. 31/81, 7/86 и 37/87) и одредаба 
Закона о накнади за путеве уз цену деривата нафте („Урад-
ни лист СР Словеније,' бр. 23/89 и 38/89) 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, 11/86, 21/87, 10/88, 27/88, 31/88, 41/89, 46/89, 60/89 
и 13/90). 

2. У одговору на предлог Савезног извршног већа, 
Скупштина Републике Словеније навела је да је право ре-
публике да пропише накнаду за путеве у цени деривата на-
фте и да та накнада није посебан порез на промет. 

3. Одредбом члана 38. став I. тачка 3. Закона о путе-
вима прописана је накнада за путеве садржана у малопро-
дајној цени бензина и плинског уља. 

Одредбама Закона о накнади за путеве уз цену дери-
вата нафте прописана је обавеза плаћања накнаде за путе-
ве Koja се употребљава за градњу, реконструкцију, обнав-
љање, редовно одржавање и заштиту путева; да се та на-
кнада плаћа уз цену моторног бензина и плинског уља; да 
је oci'свица за обрачун те накнаде произвођача цена мо-
торног бензина, односно плинског уља повећана за завис-
не трошкове и за дело за покриће трошкова промета на 
мало; одређена висина те накнаде за поједине врсте бензи-
на и плинског уља и утврђено да ту накнаду обрачунавају 
и наплаћују организације удруженог рада и физичка лица 
која се баве прометом нафтних деривата, и то на начин и 
по поступку и у роковима који су прописани за обрачун 
основног пореза на промет деривата нафте. ' 

4. Како је одредбама наведених републичких закона 
накнада за путеве утврђена као елеменат цене деривата 
нафте, Уставни суд Југославије оцењивао је сагласност, 
тих одредаба са Уставом СФРЈ и њихову супротност са 
Законом о систему друштвене контроле цена („Службени 
лист СФРЈ", бр. 84/89). 

5,. Одредбом члана 281. став I. тачка 5. Устава СФРЈ 
утврђено је да федерација, преко савезних органа, уређује 
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систем друштвене контроле цена и обезбеђује непосредну 
контролу цена робе и услуга од интереса за целу земљу. 

Одредбама чл. 6, 12. и 13. Закона о систему друштве-
не контроле цена прописано је да органи друштвено-по-
литичке заједнице у вршењу друштвене контроле цена мо-
гу, у случајевима утврђеним тим законом, изузетно, про-
писати мере непосредне контроле цена, и то: највише це-
не, односно највиши ниво цена, враћање цена на одређени 
ниво и начин образовања цена. 

Одредбом члана 14. став I. наведеног закона прописа-
но је да мере непосредне контроле цена за производе u ус-
луге од интереса за целу зе.мљу прописује Савезно из-
вршно веће, a одредбом члана 15. прописано је да се под 
производима од интереса за целу земљу подразумевају 
сви производи, осим производа из области занатства и 
личних услуга, стамбено-комуналних делатности и увећа-
ња насеља и простора, образовања, науке, културе и ин-
формација. 

Уставни суд Југославије оценио је да, у складу са Ус-
тавом СФРЈ, непосредну контролу цена деривата нафте, 
као робе од интереса за целу земљу, може да обезбеђује са-
мо федерација, преко савезних органа, под услови.ма ут-
врђеним савезним законо.м о систему друштвене контроле 
цена. 

У вршењу друштвене контроле цена деривата нафте, 
према наведеним одредбама Закона о систему друштвене 

„ контроле цена, мере непосредне контроле цена тих произ-
вода г- начин образовања цена, односно елементе који чине 
цене и највише цене прописује Савезно извршно веће, је-
динствено за целу територију СФРЈ. Савезно извршно ве-
ће донело је Одлуку о одређивању највиших цена нафте и 
деривата нафте („Службени лист СФРЈ", бр. 85/90) и Од-
луку о начину образовања цена деривата нафте у промету 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 85/90). 

Уставни суд Југославије, због тога, сматра да накна-
ду за путеве, као део малопродајне цене деривата нафте, 
не може на основу властитих критеријума да утврђује ре-
публика и да су одредбе члана 38. став I. тачка 3. Закона о 
путевима и Закона о накнади за путеве уз цену деривата 
нафте, којима де прописана та накнада и утврђен начин об-
рачуна те накнаде и њена висина, несагласне са Уставом 
СФРЈ и у супротности су са Законо.м о систе.му друштвене 
контроле цена. 

6. Уставни суд Југославије, на основу члана 375. Уста-
ва СФРЈ и члана 36. Пословника Уставног суда Југослави-
је, на седници одржаној 14. марта 1991. године, донео је 

^ О д л у к у 
Утврђује се да одредбе члана 38. став I. тачка 3. За(ко-

на о путевима („Урадни лист СР Словеније", бр. 31-81, 
7/86 и 37/87) и Закон о накнади за путеве уз цену деривата 
нафте („Урадни лист СР Словеније", бр. 23/89 и 38/89) ни-
су сагласни са Уставом СФРЈ и у супротности су са Зако-
ном о систему друштвене контроле цена („Службени лист 
СФРЈ", бр. 84/89). 

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

Ову одлуку донео је Уставни суд Југославије у саста-
ву: председник Суда Милован Бузаџић и чланови Суда -
Хрвоје Бачић, Божидар Булатовић, мр Крсте Чаловски, др 
Омер Ибрахимагић, др Бранислав Ивановић, Пјетер Ко-
ља, Димче Козарев, др Иван Кристан, Вељко Марковић, 
Радко Мочивник и Душан Ружић. 

!У - број 111/1-90 Председник 
14. марта 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. к 

О Д Л У К А 
О ОЦЕЊИВАЊУ УСТАВНОСТИ ОДРЕДАБА ЧЛАНА 
77.ТАЧКА I. И ЧЛАНА 78. СТАВ I. ЗАКОНА О ПУТЕ-
ВИМА И ЊИХОВЕ СУПРОТНОСТИ СА ЗАКОНОМ О 

СИСТЕМУ ДРУШТВЕНЕ КОНТРОЛЕ ЦЕНА 
I. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 

судом Југославије поступак за оцењивање супротности од-

редаба члана 77. тачка I. и члана 78. став I. Закона о путе-
вима („Службени лист СР Црне Горе", бр. 38/89 и 37/90) 
са Законом о опорезивању производа и услуга у про.мету 
(„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). 

^ 2. Скупштина СР Црне Горе је у одговору на предлог 
Савезног извршног већа навела да накнада за путеве, која 
се према оспореним одредба.ма наведеног закона наплаћу-
је у цени деривата нафте, није посебан порез на промет већ 
да је то посебан облик накнаде из чијих се средстава обез-
беђује одржавање путева. 

3. Одредбом члана 77. тачка I. Закона о путевима 
прописана је накнада за путеве која се обрачунава и напла-
ћује уз цену деривата нафте. 

Одредбом члана 78. став I. тог закона прописано је 
да висину накнаде из члана 77. тач. I. и 3. утврђује Из-
вршно веће, да су средства остварена од оце накнаде при-
ход републичког фонда за путеве и да се користе за 
одржавање, заштиту, изградњу и реконструкцију магис-
тралних и регионалних путева. 

4. Како је наведеним одредбама републичког закона 
накнада за путеве утврђена као елеменат цене деривата 
нафте, Уставни суд Југославије оцењивао је сагласност 
тих одредаба са Уставом СФРЈ и њихову супротност са 
Законом о систему друштвене контроле цена („Службени 
лист СФРЈ", бр. 84/89). 

5. Одредбом члана 281. став I. тачка 5. Устава СФРЈ 
утврђено је да федерација, преко савезних органа, уређује 
систем друштвене контроле цена и обезбеђује непосредну 
контролу цена робе и услуга од интереса за целу земљу. 

Одредбама чл. 6, 12. и 13. Закона о систему друштве-
не контроле цена прописано је да органи друштвено-поли-
тичке заједнице у вршењу друштвене контроле цена могу, 
у случајевима утврђеним тим законом, изузетно, прописа-
ти мере непосредне контроле цена, и то: највише цене, од-
носно највиши ниво ц^на, враћање цена на одређени ниво 
и начин образовања цена. 

Одредбом члана 14. став I. наведеног закона прописа-
но је да мере непосредне контроле цена за производе и ус-
луге од интереса за целу земљу прописује Савезно из-
вршно веће, a одредбом члана 15. прописано је да се под 
производим^ од интереса за целу земљу подразумевају 
сви производи, осим производа из области занатства и 
личних услуга, стамбено-комуналних делатности и уређе-
ња насеља и простора, образовања, науке, културе и ин-
формисања. . 

Уставни суд Југославије оценио је да, у складу са Ус-
тавом СФРЈ, непосредну контролу цена деривата нафте, 
као робе од интереса за целу земљу, може да обезбеђује са-
мо федерација, преко савезних органа, под условима ут-
врђеним савезним законом о систему друштвене контроле 
цена. 

У вршењу друштвене контроле цена деривата нафте, 
према наведеним одредбама Закона о систему друштвене 
контроле цена, мере непосредне контроле цена тих произ-
вода - начин образовања цена, односно елементе који чине 
цену и највише цене прописује Савезно извршно веће, је-
динствено за целу територију СФРЈ. Савезно извршно ве-
ће донело је Одлуку о одређивању највиших цена нафте и 
деривата нафте („Службени лист СФРЈ", бр. 85/90) и Од-
луку о начину образовања цена деривата нафте у промету 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 85/90). 

Уставни суд Југославије, због тога, сматра да накна-
ду за путеве, као део малопродајне цене деривата нафте, 
не може на основу властитих критеријума да утврђује ре-
публика и да су одредба члана 11. тачка I. којом је пропи-
с н а та накнада и одредба члана 78. оспореног закона у де-
лу којим је прописано да висину те накнаде утврђује ре-
публичко извршно веће несагласне са Уставом СФРЈ и у 
супротности су са Законом о систему друштвене контроле 
цена. 

6. Уставни суд Југославије, на основу члана 375. Уста-
ва СФРЈ и члана 36. Пословника Уставног суда југослави-
је, на седници одржаној 14. марта 1991. године, донео је 
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О д л у к у 
Утврђује се да одредба члана 77. тачка I. Закона о пу-

,тевима („Службени лист СР Црне Горе", бр. 38/89) и од-
редба члана 78. став I. истог закона, у делу који се односи 
на одредбу члана 77. тачка l, нису сагласне са Уставом 
СФРЈ и у супротности су са Законом о систему друштвене 
контроле цена („Службени лист СФРЈ", бр. 84/89). 

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

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

1У-број 112/1-90 Председник 
14. марта 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

О Д Л У К А 
0 ОЦЕЊИВАЊУ УСТАВНОСТИ ОДРЕДАБА ЧЛАНА 
95. ТАЧКА I. И ЧЛАНА 99. СТАВ I. ЗАКОНА О ПУТЕ-
ВИМА И ЊИХОВЕ СУПРОТНОСТИ СА ЗАКОНОМ О 

СИСТЕМУ ДРУШТВЕНЕ КОНТРОЛЕ ЦЕНА 
1. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 

судом Југославије поступак за оцењивање супротности од-
редаба члана 95. тачка I. и члана 99. став I. Закона о путе-
вима („Службен весник на СР Македонија", бр. 15/80, 
26/80, 18/82, 13/86, 28/88, 27/89 и 10/90) са Законом о опо-
резивању прризвода 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). 

2. Одредбом члана 95. тачка I. Закона о путевима 
прописана је накнада за Цутеве, која се Обрачунава и на-
плаћује уз цену деривата нафте, a одредбом члана 99. став 
I. тог закона прописано је да висину те накнаде утврђује 
Извршни савет СР Македоније. 

3. Како је наведеним одредбама републичког закона 
накнада за путеве утврђена као елеменат цене деривата 
нафте, Уставни суд Југославије оцењивао је сагласност 
тих одредаба са Уставом СФРЈ и њихову супротност са 
Законом о систему друштвене контроле цена („Службени 
лист СФРЈ", бр. 84/89). 

4. Одредбом члана 281. став I. тачка 5. Устава СФРЈ 
утврђено је да федерација, преко савезних органа, уређује 
систем друштвене контроле цена и обезбеђује непосредну 
контролу цена робе и услуга од интереса за целу земљу. 

Одредбама чл. 6, 12. и 13. Закона о систему друштве-
не контроле цена прописано је да органи друштвено-по-
литичке заједнице у вршењу друштвене контроле цена мо-

1 гу, у случајевима утврђеним тим законом, изузетно, про-
писати мере непосредне контроле цена, и то: највише це-
не, односно највиши ниво цена, враћање цена на одређени 
ниво и начин образовања цена., 

Одредбом члана 14. став I. наведеног закона прописа-
но је да мере непосредне контроле цена за производе и ус-
луге од интереса за целу земљу прописује Савезно из-
вршно веће, a одредбом члана 15. прописано је да се под 
производима од интереса за целу земљу подразумевају 
сви производи, осим производа из области занатства и 
личних услуга, етамбено-комуналнрх делатности и уређе-
ња насеља и простора, образовања, науке, културе и ин-
формација. 

Уставни суд Југославије оценио је да, у складу са А -
тавом СФРЈ, непосредну контролу цена деривата нафте, 
као робе од интереса за целу земљу, може да обезбеђује са-
мо федерација, преко савезних органа, под условима ут-
врђеним савезним законом о систему друштвене контроле 
цена. 

У вршењу друштвене контроле цена деривата нафте 
према наведеним одредбама Закона о систему друштвене 

контроле цена, мере непосредне контроле цена тих произ-
вода - начин образовања цена, односно елементе који чине 
цену и највише цене прописује Савезно извршно веће, Је-
динствено за целу територију СФРЈ. Савезно извршно ве-
ће донело је Одлуку о одређивању највиших цена нафте и 
деривата нафте („Службени лист СФРЈ", бр. 85/90) и Од-
луку о начину образовања цена деривата нафте у промету 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 85/90). 

Уставни суд Југославије, због тога, сматра да накна-
ду за путеве као део малопродајне цене деривата нафте не 
може на основу властитих критеријума да утврђује репуб-
лика и да су одредба члана 95. та4ка I. којом је прописана 
та накнада и одредба члана 99. оспореног закона којом је 
прописано да њену висину утврђује Извршно веће СР Ма-
кедоније несагласне са Уставом СФРЈ и у супротности са 
Законом о систему друштвене контроле цена. 

5. Уставни суд Југославије, на основу члана 375. Уста-
ва СФРЈ и члана 36. Пословника Уставног суда Југослави-
је, на седници одржаној 14. марта 1991. године, донео је 

О д л у к у 

I. Утврђује се да одредба члана 95. тачка I. и одредба 
члана 99. став I. Закона о путевима („Службен весник на 
СР Македонија", бр. 15/80, 26/80, 18/82, 13/86, 28/88, 
27/89 и 10/90) нису сагласне са Уставом СФРЈ и у супрот-
ности су са Законом о систему друштвене контроле цена 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 84/89). 

Одлуку објавити у „Службеном листу СФРЈ" и 
„Службеном веснику на СР Македонија". 

Ову одлуку донео је Уставни суд Југославије у саста-
ву: председник Суда Милован Бузаџић и чланови Суда -
Хрвоје Бачић, Божидар Булатовић, мр Крсте Чаловски, др 
Омер Ибрахимагић, П)етер Коља, Димче Козарев, др 
Иван Кристан, Вељко Марковић, Радко Мочивник и Ду-
шан Ружић. 

!У - број 113/1-90 Председник 
14. марта 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

О Д Л У К А 
О ОЦЕЊИВАЊУ УСТАВНОСТИ ОДРЕДАБА ЧЛАНА 

97a. ЗАКОНА О СТАМБЕНИМ ОДНОСИМА 
1. Уставни суд Југославије, решењем 1У број 36/1-88 

од 21. марта 1990. године, покрену је, поводом иницијати-
ве Димитрија Перлића из Призрена, поступак за оцењива-
ње уставности одредаба члана 97a. Закона о стамбеним од-
носима („Службени лист САП Косово", бр. 11/83, 29/86 и 
42/86) због тога што је оценио да се основано поставља 
питање да ли је оспореним одредбама наведеног закона, 
којима је прописана привремена забрана замене стана без 
ближег одређивања случаја у коме се та забрана може из-
рећи и без прописивања поступка у коме се постојање тог 
случаја утврђује, ограничено станарско право на стан у 
друштвеној својини и заштита тог права, као и слобода 
кретања и настањивања, зајемчени Уставом СФРЈ. 

2. Оспореним одредбама наведеног закона прописано 
је да се изузетно привремено забрањује замена стана ако 
се врши ради исељавања припадника народа и народнос-
ти са територије САП Косова; да привремена забрана за-
мене стана може трајати док постоје разлози због којих је 
утврђена, a најдаље до 31. децембра 1990. године; да се, у 
случају привремене забране замене стана, не сматра да је 
давалац стана на коришћење дао сагласност на замену 

"стана ни кад су испуњени прописани услови за замену ста-
на и да носилац станарског права може, у року од 15 дана 
по истеку прописаног рока, поднети предлог општинском 
суду да, у ванпарничном поступку, утврди да има право на 
замену стана. 

3. Закон САП Косова о стамбеним односима престао 
је да важи 27. марта 1990. године, ступањем на снагу Зако-
на о стамбеним односима („Службени гласник СР Срби-
је", бр. 12/90). 
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4. Одредбо.м члана 164. став I. Устава СФРЈ утврђено 
је да је грађанину зајемчено да на стан у друштвеној своји-
ни стиче станарско г!раво који.м му се обезбеђује да, под 
условима одређеним законом, трајно користи стан у 
друштвеној својини ради задовољава!^ личних и поро-
дичних ста.мбених потреба. 

Одредбом члана 183. став I. Устава СФРЈ утврђено је 
да се грађанима зајемчује слобода кретања и настањива-
ња, a одредбом става 2. тог члана утврђено је да се ограни-
чава!^ слободе кретања и настањивања може предвидети 
законом, и то само да би се обезбедило вођење кривичног 
поступка, спречило ширење заразних болести или зашти-
тио јавни поредак или ако то захтевају интереси одбране 
земље. 

Уставни суд Југославије, полазећи од наведених одре-
даба Устава СФРЈ, оценио је да су одредбе члана 97a. За-
кона о стамбеним односима, у вре.ме њиховог важења, би-
ле у несагласности са Уставо.м СФРЈ, будући да су тим 
одредба.ма, противно Уставу СФРЈ, били ограничени ста-
нарско право на стан у друштвеној својини и заштита тог 
права, као и слобода кретања и настањивања. 

5. Уставни суд Југославије, на основу члана 375. став 
I. тачка I. Устава СФРЈ и члана 36. став I. алинеја 3. По-
словника Уставног суда Југославије, на седници одржаној 
15. маја 1991. године, донео је , 

О д л у к у 
Утврђује се да одредбе члана 97a. Закона о стамбе-

ни.м односима („Службени лист САП Косово", бр. 11/83, 
29/86 и 42/86), у време њиховог важења, нису биле у саг-
ласности са Уставом СФРЈ. 

Одлуку објавити у „Службеном листу СФРЈ" и у 
„Службено.м листу САП Косово". 

Ову одлуку Уставни суд донео је у саставу: председ-
ник Уставног суда Југославије Милован Бузаџић и судије 
- Хрвоје Бачић, др Слободан Благојевић, мр Крсте Чалов-
ски, др Омер Ибрахи.магић, др Бранислав Ивановић, Пје-
тер Коља, Димне Козаров, др Иван Кристан, др Ратко 
Марковић, Вељко Марковић, Радко Мочивник и Душан 
Ружић. 

1У број 36/1-88 Председник 
15. Maja 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

О Д Л У К А 
О ОЦЕЊИВАЊУ УСТАВНОСТИ И ЗАКОНИТОСТИ 
ОДЛУКЕ СТОПАНСКЕ БАНКЕ - ЗДРУЖЕНЕ БАНКЕ 
СКОПЈЕ О ОДОБРАВАЊУ ИНВЕСТИЦИОНОГ КРЕ-
ДИТА ЗА РЕТРОАКТИВНО ФИНАНСИРАЊЕ ДУГО-

ГОДИШЊИХ ЗАСАДА 
1. Земљорадничка задруга „Слобода" - станица Зеле-

никово, покренула је пред Уставним судом Југославије по-
ступак за оцењивање уставности и законитости Одлуке о 
одобравању инвестиционог кредита за ретроактивно фи-
нансирање дугогодишњих засада, коју је донео Кредитни 
одбор Стопанске банке - Здружене банке Скопје 4. децем-
бра 1981. године. 

2. Одредбо.м члана 375. став I. тач. I. до 4. Устава 
СФРЈ утврђено је да Уставни суд Југославије одлучује да 
ли је закон, пропис, други општи акт или самоуправни оп-
шти акт у складу са Уставом СФРЈ, односно да ли је ре-
публички или покрајински закон у супротности са савез-
ним законом. 

Уставни суд Југославије, према то.ме, не оцењује ус-
тавност и законитост појединачних аката. 

3. Према оцени Уставног суда Југославије, у конкрет-
ном случају, одлука банке о одобравању или узимању кре-
дита је појединачни акт. 

Полазећи од наведене уставне одредбе која одређује 
надлежност Уставног суда Југославије, Уставни суд Ју гос-

лавије је оценио да поднети предлог не испуњава процесне 
претпоставке за одлучивање. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 375; Уста-
ва СФРЈ, на седници одржаној 15. маја 1991. године, донео 
је 

О д л у к у 

Одбија се предлог Земљорадничке задруге „Слобода" 
- станица Зелениково за оцењивање уставности и закони-
тости Одлуке о одобравању инвестиционог кредита за 
ретроактивно финансирање дугогодишњих засада. 
- Одлуку објавити у „Службеном листу СФРЈ" и у 
„Службен весник на СР Македонија". 

Ову одлуку Уставни суд Југославије донео је у саста-
ву: председник Уставног суда Милован Бузаџић и судије -
Хрвоје Бачић, др Слободан Благојевић, мр Крсте Чалов-
ски, др Омер Ибрахимагић, др Бранислав Ивановић, Пје-
тер Коља, Димче Козарев, др Иван Кристан, др Ратко 
Марковић, Вељко Марковић, Ра,цко Мочивник и Душан 
Ружић. 

Il У-број 107/90 Председник 
15. маја 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

Одлука о оцењивању уставности одредаба чл. 3. и 
IO. и члана 28. ст. I. и 3. Закона о играма на 
срећу и супротности тих одредаба са савезним 
законом ^ - 773 

Одлука о оцењивању уставности договора о јбдин-
ственој накнади за путеве и условима и Начину 
коришћења те накнаде и његове супротности 
са Законом о систему друштвене контроле це-
на 773 

Одлука о оцењивању уставности одредбе члана 65. 
став I. тачка I. и одредаба чл. 66. и 69. Закона о 
путевима и њихове супротности са савезним 
законом 774 

Одлука о оцењивању уставности одредаба члана 61. 
тачка I. и члана 63. став I. Закона о путевима и 
њихове супротности са Законом о систему 
друштвене контроле цена 775 

Одлука о оцењивању уставности одредбе члана 42. 
тачка 4. и одредбе члана 43. став 2. Закона о 
јавним цестама („Народне новине" - службени 
лист Републике Хрватске, бр. 42/90) и њихове 
супротности са Законом о систему друштвене 
контроле цена — — — — — — — 776 

Одлука о оцењивању уставности одредбе члана 38. 
став 1. тачка 3. Закона о путевима и одредаба 
Закона о накнади за путеве уз цену Деривата 
нафте и њихове супротности са Законом 0 Сис-
тему друштвене контроле цена 776 

Одлука о оцењивању уставности одредаба члана I l , 
тачка 1. и члана 78. став I. Закона о путевима и 
њихове супротности са Законом о систему 
друштвене контроле цена l i l 

Одлука о оцењивању уставности одредаба чл. 95. 
тачка I. и члана 99. став 1. Закона о путевима и 
њихове супротности са Законом о систему 
друштвене контроле цена v 778 

Одлука о оцењивању уставности Одредаба члана 
97a. Закона о стамбеним односима 778 

Одлука о оцењивању уставности и законитости од^ 
луке Стопанске банке - Здружене банке Скопје 
о одобравању инвестиционог кредита за ретро-
активно финансирање дугогодишњих засада — 779 

Број 50 - Страна 779 , 
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H O B O ! У П Р И П Р Е М И ! Н О В О ! У П Р И П Р Е М И ! Н О В О ! 

Савезни завод за стандардизацију и Н И У Службени лист СФРЈ припремају за ш т а м п у I. 
свеску Библиотеке „Квалитет и стандардизација" 

УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 
ПРИРУЧНИК ЗА ПРИМЕНУ СЕРИЈЕ СТАНДАРДА ЈУС ИСО 9000 

П р и р е д и л и : д р Д р а г о љ у б Б Р К И Ћ , дипл. инг., м р М и р о с л а в К О В А Ч , дипл . инг. и Ђ о р ђ е 
А Н Д Р И Н , дипл. инг. 

Европска економска заједница усвојила је 1987. године с т а н д а р д е за обезбеђење 
квалитета п р о и з в о д а и услуга, који су већ сада, ј едини кључ за улазак на т р ж и ш т е Европе и 
развијеног света. О д 1992. године , непримењивање тих с т а н д а р д а представљаће непрелаз-
ну баријеру за све произвођаче из з е м а љ а ван ЕЗ. Ове с т а н д а р д е прихватиле су све з е м љ е 
развијеног света укључујући и С А Д , a у Југославији су усвојени у целини 1991. године . 

И н о в и р а н и Закон о стандардизацији , усвојен 1991. године, усмерава све произвођа-
ча, у њ и х о в о м интересу , на најеф (икаснији (и ј едини) начин'пословања са ЕЗ, ј ер с а м о оне 
р о б е и услуге које ће одговарати о в и м с т а н д а р д и м а - наћи ће пут на т р ж и ш т е Европе. Са-
везни завод за стандардизацију о в л а ш ћ е н је д а вам п о м о г н е д а постанете члан С и с т е м а 
признатих произвођача, о д н о с н о признатих испоручиоца , ш т о вам обезбеђује потврду 
врхунског квали!ета ваших производа , и услуга за југословенско и европско тржиште . 

'Књига с а д р ж и : Структуру с т а н д а р д а о квалитету - серије ЈУС И С О 9000; Д о п у н у 
објашњења дефиниција и т е р м и н а у Ј У С И С О 8402; У п у т с т в о за примену с т а н д а р д а Ј У С 
И С О 9001, 9002 и 9003; Додатак , графички приказ тока процеса за м о д е л е обезбеђења ква-
литета; П р и л о г : серија с т а н д а р д а : Ј У С И С О 8402, Ј У С И С О 9000, Ј У С И С О 9001, Ј У С 
И С О 9002 и Ј У С И С О 9003, уз навођење одговарајуће литературе . 

Претплатна цена 1.200 дин. 

ПРИРУЧНИК НЕОПХОДАН СВИМ ПРЕДУЗЕЋИМА, У СВИМ ОБЛИЦИМА СВОЈИНЕ 

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

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


