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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 РАДЊИ ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ О 
НАМЕНИ ПРИХОДА НАРОДНЕ БАНКЕ МАКЕДОНИ-
ЈЕ ПО ОСНОВУ КАМАТА НА КРЕДИТЕ ИЗ ПРИМАР-

НЕ ЕМИСИЈЕ 
1. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 

судом Југославије поступак за оцењивање уставности и за-
конитости Одлуке о намени прихода Народне банке Маке-
доније остварених по основу камата на кредите из при-
марне емисије („Службен весник на СР Македонија", бр. 
3/91). 

Савезно извршно веће предложило је Уставном суду 
Југославије да, у смислу члана 379. Устава СФРЈ, нареди 
да се обустави извршење појединачних аката и радњи 
предузетих на основу оспорене одлуке, с обзиром на то да 
би њиховим извршењем могле наступити неотклоњиве 
штетне последице. 

2. Оспореном одлуком Народна банка Македоније 
обавезана је да не преноси Народној банци Југославије не-
уплаћени део прихода остварених од камата на кредите из 
примарне емисије за 1990. годину, као и приходе који ће се 
остварити по истом основу за 1991. годину. 

3. Одредбом члана 379. Устава СФРЈ утврђено је да 
Уставни суд Југославије може, у току поступка, до доно-
шења коначне одлуке, наредити да се обустави извршење 
појединачног акта или радње која је предузета на основу 
закона, другог прописа или општег акта органа друштве-
но-политичке заједнице или самоуправног општег акта чи-
ја се уставност, односно законитост оцењује ако би њихо-
вим извршењем могле наступити неотклоњиве штетне по-
следице. 

Уставни суд Југославије оценио је да су испуњени ус-
лови из члана 379. Устава СФРЈ да нареди обуставу из-
вршења појединачних аката и радњи предузетих на основу 
Одлуке о намени прихода Народне банке Македоније по 
основу камата на кредите из примарне емисије. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ и члана 28. Пословника Уставног суда Југослави-
је, на седници одржаној 24. априла 1991. године, донео је 

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

предузетих на основу Одлуке о намени прихода Народне 
банке Македоније по основу камата на кредите из примар-
не емисије („Службен весник на СР Македонија", бр. 3/91). 

Решење објавити у „Службеном листу СФРЈ" и 
„Службен весник на СР Македонија". 

ИУ-број 49/91 
24. априла 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 
И РАДЊИ ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ О 
ПРИВРЕМЕНОМ ПРЕСТАНКУ ОБАВЕЗЕ УПЛАЋИ-
ВАЊА СРЕДСТАВА ОБВЕЗНИКА ФОНДУ ФЕДЕРА-
ЦИЈЕ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ БРЖЕГ РАЗВОЈА ПРИ-
ВРЕДНО НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНИХ РЕПУБЛИКА И 
АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА У ПЕРИОДУ ОД 1986. 

ДО 199Ј. ГОДИНЕ, У 1990. ГОДИНИ 

1. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 
судом Југославије поступак за оцењивање уставности и за-
конитости Одлуке о привременом престанку обавезе упла-
ћивања средстава обвезника Фонду федерације за кредити-
рање бржег развоја привредно недовољно развијених ре-
публика и аутономних покрајина у периоду од 1986. до 
1991. године, у 1990. години („Службен весник на СР Маке-
донија", бр. 45/90 и 8/91). 

Савезно извршно веће предложило је Уставном суду 
Југославије да, у смислу члана 379. Устава СФРЈ, нареди 
да се обустави извршење гшјединачних аката и радњи 
предузетих на основу оспорене одлуке, с обзиром на то да 
би њиховим извршењем могле наступити неотклоњиве 
штетне последице. , 

2. Оспореном одлуком прописано је да обвезници 
Фонда федерације за кредитирање бржег развоја привред-
но недовољно развијених република и аутономних покра-
јина у периоду од 1986. до 1990. године, неће привремено, 
до доношења завршног рачуна за 1990. годину, уплаћива-
ти обрачуната, a ненаплаћена средства за наплату у 1990. 
години. 

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 друштвено-
-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 одлуке. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ и члана 28. Пословника Уставног суда Југослави-
је, на седници одржаној 24. априла 1991. године, донео је 

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

предузетих на основу Одлуке о привременом престанку 
обавезе уплаћивања средстава обвезника Фонду федераци-
је за кредитирање бржег развоја привредно недовољно 
развијених република и аутономних покрајина у периоду 
од 1986. до 1991. године, у 1990. години („Службен весник 
на СР Македонија", бр. 45/90 и 8/91). 
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Решење објавити у „Службеном листу СФРЈ" и 
„Службен весник на СР Македонија". 

НУ-број 51/91 
24. априла 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 
l i РАДЊИ ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ О 
ПРИВРЕМЕНОМ ПРЕСТАНКУ ОБАВЕЗЕ УПЛАЋИ-
ВАЊА СРЕДСТАВА ОБВЕЗНИКА ФОНДУ ФЕДЕРА-
ЦИЈЕ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ БРЖЕГ РАЗВОЈА ПРИ-
ВРЕДНО НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНИХ РЕПУБЛИКА И 
АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА У ПЕРИОДУ ОД 1986. 

ДО 1991. ГОДИНЕ, У ПРВОМ ТРОМЕСЕЧЈУ 1991. 
ГОДИНЕ 

!.Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 
судом Југославије поступак за оцењивање уставности и за-
конитости Одлуке о привременом престанку обавезе упла-
ћивања средстава обвезника Фонду федерације за кредити-
рање бржег развоја привредно недовољно развијених ре-
публика и аутономних покрајина у периоду од 1986. до 
1991. године, у првом тромесечју 1991. године („Службен 
весник на СР Македонија", бр. 4/91). 

Савезно извршно веће предложило је Уставном суду 
Југославије да, у смислу члана 379. Устава СФРЈ, нареди 
да се обустави извршење појединачних аката и радњи 
предузетих на основу оспорене одлуке, с обзиром на то да 
би њиховим извршењем могле наступити неотклоњиве 
штетне последице. 

2. Оспореном одлуком прописано је да обвезници 
Фонда федерације за кредитирање бржег развоја привред-
но .недовољно развијених република и аутономних покра-
јина у пеироду од 1986. до 1990. године неће привремено 
уплаћивати Обрачуната, a ненаплаћена средства за напла-
ту у првом тромесечју 1991. године. 

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 друштвено-
-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 одлуке. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ и члана 28. Пословника Уставног суда Југослави-
је, на седници одржаној 24. априла 1991. године, донео је 

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. l , 2, 3. И 4. ЗАКОНА О ПОСЕБНОМ УСЛОВУ И 
ПОСТУПКУ ЗА РАЗРЕШЕЊЕ, ИЗБОР И ИМЕНОВА-

ЊЕ НОСИЛАЦА ПРАВОСУДНИХ ФУНКЦИЈА 
1. Уставни суд Југославије, решењем 1У-број 62/1-91 

од 15. маја 1991. године, поводом иницијативе Самостал-
ног синдиката радника правосуђа СР Босне и Херцегови-
не, покренуо је поступак за оцењивање уставности одреда-
ба чл. l, 2, З,, и 4. Закона о посебном услову и поступку за 
разрешење, избор и именовање носилаца правосудних 
функција („Службени лист СР БиХ", бр. 10/91). 

2. Оспореним одредбама Закона о посебном услову и 
поступку за разрешење, избор и именовање носилаца пра-
восудних функција прописано је да председник редовног 
суда, јавни тужилац и његови заменици, јавни правобрани-
лац и његови заменици, председник суда за прекршаје и 
судије за прекршаје могу бити разрешени дужности при 
истеку времена на које су изабрани, односно именовани 
независно од разлога утврђених законом ако то захтева 
потреба обезбеђења сразмерне заступљености народа и 
народности Босне и Херцеговине у органима правосуђа и 
остваривање кадровске политике и прописани су поступак 
за разрешење наведених носилаца правосудних функција и 
њихова права ако буду разрешени по основу наведених од-
редаба закона. 

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 друштвено-
-политичке заједнице или самоуправног акта чија се устав-
ност, 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 нареди да се обустави 
извршење појединачних аката и радњи предузетих на ос-
нову чл. l, 2, 3. и 4. оспореног закона. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ и члана 28. Пословника Уставног суда Југослави-
је, на седници одржаној 15. маја 1991. године, донео је 

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

њи предузетих на основу одредаба чл. l, 2, 3. и 4. Закона о 
посебном услову и поступку за разрешење, избор и имено-
вање носилаца правосудних функција („Службени лист СР 
Босне и Херцегових", бр. 10/91). 

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

!У - број 62/1-91 
15. маја 1991. године 
Београд 

Председник 
Уставног суда Југославије, 

Милован Бузаџић, с. р. 

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

предузетих на основу Одлуке о привременом престанку 
обавезе уплаћивања средстава обвезника Фонду федераци-
је за кредитирање бржег развоја привредно недовољно 
развијених република и аутономних покрајина у периоду 
од 1986. до 1991. године, у првом тромесечју 1991. године 
(„Службен весник на СР Македонија", бр. 4/91). 

Решење објавити у „Службеном листу СФРЈ" и 
„Службен весник на СР Македонија". 

Председник 
Уставног суда Југославије, 

Милован Бузаџић, с. р. 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ АКАТА 
И РАДЊИ ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ ЧЛАНА I. ЗА-
КОНА О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈИ 

САРАЈЕВО 
I. Сложена организација удруженог рада Радио-теле-

визија Сарајево, у Сарајеву, покренула је пред Уставним 
судом Југославије поступак за оцењивање уставности од-
редбе члана I. Закона о изменама Закона о Радио-телеви-
зији Сарајево („Службени лист СР Босне и Херцеговине", 
бр. 10/91) и њене супротности са Законом о предузећима 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 77/88, 40/89, 46/90 и 61/90) и 
Законом о основним правима из радног односа („Службе-
ни лист СФРЈ", бр. 60/89 и 42/90). 

НУ-број 52/91 
24. априла 1991. године 
Београд 
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Покретач поступка предложио је да Уставни суд Ју-
гославије нареди, у смислу члана 379. Устава СФРЈ, да се 
обустави извршење појединачних аката и радњи предузе-
тих на основу оспорених Одредаба Закона, с обзиром на то 
да би њиховом извршењем могле наступити неотклоњиве 
штетне последице. 

2. Одредбама члана I. Закона о изменама Закона о Ра-
дио-телевизији Сарајево прописано је да директора Ра-
дио-телевизије Сарајево, директоре и главне и одговорне 
уреднике јавних гласила из члана 3. тог закона Именује и 
реЗрешава Скупштина СР Босне и Херцеговине. 

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 извршење4 по-
јединачног акта или радње која је предузета на основу за-
кона, другог прописа или општег акта органа друштвено-
-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 утврђени чланом 379. Устава СФРЈ да нареди да се 
обустави извршење појединачних аката и радњи предузе-
тих на основу Закона о изменама Закона о Радио-телеви-
зији Сарајево. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ и члана 28. Пословника Уставног суда Југослави-
је, на седници одржаној 30. маја 1991. године, донео је 

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

предузетих на основу члана I. Закона о изменама Закона о 
Радио-телевизији Сарајево („Службени лист СР босне и 
Херцеговине", бр. 10/91). 

Решење објавити у „Служ(беном листу СФРЈ" и 
„Службеном листу Босне и Херцеговине". 

1У - број 68/1-91 Председник 
30. маја 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 ЧЛАНА I. ЗА-
КОНА О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ОСНИВАЊУ ЈАВ-

НОГ ПРЕДУЗЕЋА „ОСЛОБОЂЕЊЕ" 
1. Новинско-издавачка и штампарска организација 

„Ослобођење" - Основна организација удруженог рада 
Листа „Ослобођење" покренула је пред Уставним судом 
Југославије поступак за оцењивање уставности одредбе 
члана I. Закона о изменама Закона о оснивању Јавног 
предузећа „Ослобођење" („Службени лист СР Босне и 
Херцеговине", бр. 10/91) и њене супротности са Законом о 
предузећима („Службени лист СФРЈ", бр. 77/88, 40/89, 
46/90 и 61/90) и Законом о основама система јавног ин-
формисања („Службени лист СФРЈ", бр. 84/90). 

Покретач поступка поднео је и захтев да Уставни суд 
Југославије нареди да се обустави извршење појединачних 
аката и радњи предузетих на основу оспорене одредбе, с 
обзиром на то да би њиховим извршењем могле наступи-
ти неотклоњиве штетне последице. 

2. Одредбом члана I. Закона о изменама Закона о ос-
нивању Јавног предузећа „Ослобођење" прописано је да 
директора Јавног предузећа „Ослобођење" и главне и од-
говорне уреднике јавних гласила из члана 2. став 3. Закона 
о оснивању Јавног предузећа „Ослобођење" именује и раз-
решава Скупштина СР Босне и Херцеговине. 

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 друштвено-
-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 утврђени чланом 379. Устава СФРЈ да нареди да се 
обустави извршење појединачних аката и радњи предузе-
тих ? з основу члана I. наведеног закона. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Ус1а-
ва СФРЈ и члана 28. Пословника Уставног суда Југослави-
је, на седници одржаној 30. маја 1991. године, донео је 

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

предузетих на основу члана I. Закона о изменама Закона о 
оснивању Јавног предузећа „Ослобођење" („Службени 
лист СР Босне и Херцегових", бр. 10/91). 

Решење објавити у „Службеном листу СФРЈ" и 
„Службеном листу СР Bocrte и Херцегових". 

IV , -број 79/1-91 
30. маја 1991. године Председник 
Београд Уставног суда Југославије, 

Милован Бузаџић, с. р. 

ОДЛИКОВАЊА 

У К А З 
ПРЕДСЕДМИШТВО 

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЈУГОСЛАВИЈЕ 

- на основу члана 315. тачка 8. Устава Социјалистич-
ке Федеративне Републике Југославије, одлучује да се 

- за заслуге у развијању ц унапређењу научне сарад-
ње у области ортопедске хирургије и допринос неговању 
пријатељски односа између Социјалистичке Федеративне 
Републике Југославије U Аустралије 

о д л и к у ј е 

ОРДЕНОМ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ЗАСТАВЕ СА 
ЗЛАТНИМ ВЕНЦЕМ 

др Dennis Paterson - професор Универзитета у Адела-
иди и председник Светске организације ортопедских хи-
рурга и трауматолога. 

Бр. 63 
14. августа 1990. године 
Београд 

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

У К А З 
ПРЕДСЕДНИШТВО 

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЈУГОСЛАВИЈЕ 

- на основу члана 315. тачка 8. Устава Социјалистич-
ке Федеративне Републике Југославије, одлучује да се 

- / з а заслуге у развијању и унапређивању научне са-
радње у области ортопедске хирургије и допринос негова-
њу пријатељских односа између Социјалистичке Федера-
тивне Републике Југославије и Краљевине Белгије 

о д л и к у ј е 

i 
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лу. 

ОРДЕНОМ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ЗАСТАВЕ СА 
ЗЛАТНИМ ВЕНЦЕМ 

др Jacques Wagner - професор Универзитета у Брис-

Бр. 64 
20. августа 1990. године 
Београд 

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

У К А З 
ПРЕДСЕДНИШТВО 

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЈУГОСЛАВИЈЕ 

- на основу члана 315. тачка 8. Устава Социјалистич-
ке Федеративне Републике Југославије, одлучује да се 

- за нарочите заслуге у развијању и учвршћивању ми-
рољубиве сарадње и пријатељских односа између Соција-
листичке Федеративне Републике Југославије и Јапана 

о д л и к у ј е 

ОРДЕНОМ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ЗАСТАВЕ СА ЛЕНТОМ 
Toshio Geto - изванредни и опуномоћени амбасадор 

Јапана у Социјалистичкој Федеративној Републици Југос-
лавије 

Бр. 65 
23. августа 1990. године 
Београд 

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

С А Д Р Ж А Ј : С т р а н а 

Решење о обустави извршења појединачних аката и 
радњи предузетих на основу Одлуке о намени 
прихода Народне банке Македоније по основу 
камата на кредите из примарне е.мисије 685 

Решење о обустави извршења појединачних аката и 
радњи предузетих на основу Одлуке о привре-
мецом престанку обавезе уплаћивања средста-
ва обвезника Фонду федерације за кредитира-

- ње бржег развоја привредно недовољно разви-
јених република и аутономних покрајина у пе-
риоду од 1986. до 1991. године, у 1990. години 685 

Решење о обустави извршења појединачних аката и 
радњи предузетих на основу Одлуке о привре-
меном престанку обавезе уплаћивања средста-
ва обвезника Фонду федерације за кредитира-
ње бржег развоја привредно недовољно разви-
јених република и аутономних покрајина у пе-
риоду од 1986. до 1991. године, у првом троме-
сечју 1991. године 686 

Решење о обустави извршења појединачних аката и 
радњи предузетих на основу одредаба чл. l, 2, 
3. и 4. Закона о посебном услову и поступку за 
разрешење, избор и именовање носилаца пра-
восудних функција 686 

Решење о обустави извршења појединачним аката и 
радњи предузетих на основу члана I. Закона о 
изменама Закона о Радио-телевизији Сарајево 686 

Решење о обустави извршења појединачних аката и 
радњи предузетих на основу члана 1. Закона о 
изменама Закона о оснивању јавног предузећа 
„Ослобођење" 687 

Одликовања 687 
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