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Телефах 651 -482 

5. 
На основу члана 2. Закона о посебним дажбинама при 

увозу пољопривредних и прехрамбеких производа 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 70/89), у споразуму са Савез-
ним секретаријатом за пољопривреду, савезни секретар за 
трговину издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ НАРЕДБЕ О ВИСИНИ ПОСЕБНЕ ДАЖБИ-
НЕ ПРИ УВОЗУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ И ПРЕХРАМ-

БЕНИХ ПРОИЗВОДА 

1. У Наредби о висини посебне дажбине при увозу по-
љопривредних и прехрамбених производа („Службени 
лист СФРЈ", бр. 83/90) у тачки 2. врше се следеће измене: 

У тар. броју 10.06, у тар. ознаци 1006.109 у колони 5 
број: „3,80" замењује се бројем: „4,95". 

У тар. ознаци 1006.20 у колони 5 број: „10,50" замењу-
је се бројем: „13,65". 

У тар. ознаци 1006.301 у колони 5 број: „11,00" заме-
њује се бројем: „14,30". 

У тар. ознаци 1006.309 у колони 5 број: „11,50" заме-
њује се бројем: „15,00". 

У тар. ознаци 1006.40 у колони 5 број: „2,50" замењује 
се бројем: „3,25". 

2. Ова наредба ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Савезни секретар за 
трговину, 

мр Мустафа Назми, с. р. 

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

Бр. 3-1 
9. јануара 1991. године 
Београд 

Председник Извршног 
одбора Скупштине 

Заједнице социјалног 
осигурања војних 

осигураник, 
пуковник 

др Славко Чокорило, с. р. 

7. 
На основу тачке I. Одлуке о овлашћењу за доношење 

одлука о усклађивању пензија („Службени лист СФРЈ", бр. 
24/89), Извршни одбор Скупштине Заједнице социјалног 
осигурања војних осигураник доноси 

О Д Л У К У 
О УСКЛАЂИВАЊУ ПЕНЗИЈА СА КРЕТАЊЕМ НО-

МИНАЛНИХ ЛИЧНИХ ДОХОДАКА АКТИВНИХ 
ВОЈНИХ ЛИЦА 

1. Старосне, инвалидске и породичне пензије усклађу-
ју с^ са кретањем номиналних личних доходака активних 
војних лица тако што се од I. децембра 1990. године ускла-
ђују према проценту промена личних доходака активних 
војних лица одговарајућег чина, односно класе. 

2. Усклађивање пензија по овој одлуци извршиће се 
по службеној дужности, без доношења појединачних реше-
ња. 

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

6. 
На основу тачке I. Одлуке о овлашћењу за доношење 

одлука о усклађивању новчане накнаде за телесно оштеће-
ње („Службени лист СФРЈ", бр. 64/89), у вези са чланом 
67. став 2. Закона о пензијском и инвалидском осигурању 
војних осигураника („Службени лист СФРЈ", бр. 7/85, 
74/87 и 20/89), Извршни одбор Скупштине Заједнице со-
цијалног осигурања војних осигураним доноси 

О Д Л У К У 
О УСКЛАЂИВАЊУ НОВЧАНЕ НАКНАДЕ ЗА ТЕЛЕС-
НО ОШТЕЋЕЊЕ СА КРЕТАЊЕМ НОМИНАЛНИХ 

ЛИЧНИХ ДОХОДАКА АКТИВНИХ ВОЈНИХ ЛИЦА 
1. Новчана накнада за телесно оштећење усклађује се 

са кретањем номиналних личних доходака активних вој-
них лица тако што се од I. децембра 1990. године усклађу-
је према проценту промена личних доходака активних вој-
них лица одговарајућег чина,"односно класе. 

2. Усклађивање новчане накнаде по овој одлуци из-
вршиће се по службеној дужности без доношења поједи-
начних решења. 

Бр. 2-1 
9. јануара 1991. године 
Београд 

Председник Извршног 
одбора Скупштине 

Заједнице социјалног 
осигурања војних 

осигураним, 
пуковник 

др Славко Чокорило, с. р. 

8. 
На основу члана 84. тач. I. до З, тач. 5. до 8. и тач. IO. 

и 11. Закона о рачуиоводству („Службени лист СФРЈ", бр. 
12/89, 35/89, 3/90,42/90 и 61/90), Савезни завод за статис-
тику утврђује 

К О Е Ф И Ц И Ј Е Н Т Е 
РАСТА ЦЕНА И КОЕФИЦИЈЕНТ РАСТА ТРОШКОВА 

ЖИВОТА У СФРЈ 
1. Месечни коефицијент раста цена произвођача ин-

дустријских производа у децембру у односу на новембар 
1990. године је 0,015. 

2. Коефицијент раста цена произвођача индустриј-
ских производа од почетка године до краја децембра ie 
0,619. ^ 
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3. Коефицијент просечног месечног раста цена произвођача индустријских производа од почетка године до 
краја децембра је 0,041. 

4. Коефицијент раста цена произвођача индустријских производа од сваког месеца у )години до краја године је: 

5. ,Месечни коефицијент раста цена на мало у децембру у односу на новембар 19'90. године је 04027. 
6. Коефицијент раста цена на мало од почетка године до краја децембра је 1,217. 
7. Коефицијент просечног месечног раста цена на мало од почетка године до краја децембра је 0,069. 

Коефицијент раста цена на мало од сваког месеца у години ДО краја године је: 

по месецима^ 1990. години 

I 
0,567 

П 
0,380 

ш 
о,зн 

IV 
0,276 

V 
0,272 

Vl 
0,276 

Vil 
0,248 

VIH 
0,226 

!Х 
0,144 

X 
0,058 

г Х! 
0,027 

ХП 
0,000 

9. Коефицијент раста просека трошкова живота у Социјалистичкој Федеративној Републици Југославен од 
почетка године до краја децембра 1990. године у односу на просек трошкова живота у Социјалистичкој Федеративнрј 
Републици Југославен у 1989. години је 5,804. 

fi)n 001-52/1 
9. јануара 1991. године 
Београд 

9. 
На основу члана 45г. Закона о хартијама од вреднос-

ти („Службени лист СФРЈ", бр. 64/89 и 29/90), Комисија 
за хартије од вредности доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
Даје се одобрење ДП ,,Yulon" - Производња пол ка-

мил мих филаментов ин гранулатов - п. о., са седиштем у 
Љубљани, за издавање обвезница у вредности од 
5,000,000,00 DEM. 

Вр. 02-123/2-90 
26 децембра 1990. године 

.. Београд ' 

Председник Комисије, 
др СтоЈан Дабић, с. р. 

10 

Иа основу члана 45г. Закона о хартијама од вреднос-
ти („Службени лист СФРЈ, бр. 64/89 и 29/90), Комисија 
за хартије од вредности доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
Даје се одобрење Бјеловарској банци - д. д,, са седиш-

тем у Бјеловару, за издавање деоница III емисије у вред-
ности од 00.0w.000,00 динара. 

Вр. 01-Ш/2-90 
'26. децембра 1990. године 
Београд 

Председник Комисије, 
др Стојан Дабић, с. р. 

.Бр. 01-142/2-90 
26, децембра 1990. године 
Београд 

Председник Комисије, 
др Стојан Дабића с. р. 

Директор 
Савезног завода за статистику, 
др Драгутин Групковић, ć. р. 

12, 
На основу члана 45 г. Закона о хартијама од вреднос-

ти („Службени лист СФРЈ", бр. 64/89 и 29/90), Комисија 
за хартије ол вредности доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

Даје се одобрење Љубљанској банци, Долењској бан-
ци - д. д,, са седиштем у Новом Месту, за издавање деони-
ца Il емисије у вредности од 4.800.000,00 динара. 

Вр. 01-141/2-90 
26. децембра 1990. Године 
Београд 

Председник Комисије, 
др Стојан Дабић, с. р. 

IL 
На основу члана 45 г, Закона о хартијама од вреднос-

ти (,,Службени лист СФРЈ", бр. 64/29 и 29/90), Комисија 
за хартије од вредности доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 4 ' 
Даје се одобрење Славонској бан ци, д. д,, са седиш-

тем у Осијеку, за издавање деоница II емисије у вредности 
од 1OO.OOaOOO,Od динара, 

УСТАВНИ СУД ЈУГОСЛАВИЈЕ 
О Д Л У К А 

О ОЦЕЊИВАЊУ УСТАВНОСТИ ОДРЕДАБА САМО-
У П Р А В А ^ СПОРАЗУМА О УДРУЖИВАЊУ РАДА 
РАДНИКА У РАДНУ ОРГАНИЗАЦИЈУ „ЈУГОСЛО-

ВЕНСКИ НАФТОВОД5' У РИЈЕЦИ 
I. Радна организација „Рафинерија нафте Панчево" у 

Панчеву, Радна организација „Рафинерија нафте Нови 
Сад" у Новом Саду и Радна организација „Рафинерија на-
фте Босански Брод" у Босанском Броду покренуле су пред 
Уставним судом Југославије поступак за оцењивање ус-
тавности одредаба Самоуправног споразума о удружива-
њу рада радника у Радну организацију „Југословен^ на-
фтовод" у Ријеци, од 14. децембра 1987. године. 

Покретачи поступка су у предлогу о покретању по-
ступка навели да су Сложена организација удруженог ра-
да „Нафтагас" у Новом Саду^ Сложена организација уд-
руженог рада „Енергоинвест" у Сарајеву и Сложена орга-
низација удруженог рада WHHAW у Загребу закључиле 25. 
јула 1973. године Основни уговор о изградњи и коришће-
њу Југоеловенског нафтовода, којим су се обавезале да уд-
руже средства за изградњу ју ̂ словенског нафтовода ради 
снабдевања својих рафинерија сировом нафтом, да зајед-
ници на.ступају у пословима ЈуЈ^оелавенског нафтовода 
према домаћим и страним партнерима, да ће донети зајед-
нички акт/О оснивању радне организације Југословенски 
нафтовод у изградњи и да ће посебним уговором са рад-
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ном организацијом Југословенски нафтовод у изградњи 
утврдити међусобна права и обавезе по основу удружива-
ња средстава за изградњу наведеног нафтовода. Одлуком 
о оснивању Предузећа за транспорт нафте нафтоводом од 
13. јула 1974. године, наведене сложене организације су ос-
новале то предузеће и том одлуком обавезале се да за по-
четак рада југословенског нафтовода осигурају средства и 
утврдиле да савет Југословенског нафтовода у оснивању 
има 12 чланова, од којих по два члана именују оснивачи. 
Уговором о уређењу међусобних права и обавеза оснивача 
и „Југословенског нафтовода" - Предузећа за транспорт 
нафте у оснивању од 9. августа 1974. године и допуном тог 
уговора од 23. јуна 1976. године, који је донесен по истом 
поступку по коме се закључују самоуправни споразуми, 
утврђено је да оснивачи имају право на одлучивање: о ор-
ганизована „Југословенског нафтовода", о управљању ра!-
дом и пословањем преко заједничког органа, о новим ула-
гањима, о повећању и смањењу средстава за заједничко 
пословање, о подели добити и о покрићу губитака. 

Покретачи поступка сматрају да су одредбе наведе-
ног самоуправног споразума о удруживању рада радника, 
којима је уређено да радници Радне организације „Југо-
словенски нафтовод" самостално одлучују о коришћењу и 
управљању средствима те организације и распоређивању 
дохотка, као и да је раднички савет те радне организације 
састављен само од њених радника, несагласне са одредба-
ма чл. 14. и 34, члана 251. став 4. и чл. 252,254. и 255. Уста-
ва СФРЈ, јер се тим оспореним одредбама вређају Уста-
вом СФРЈ зајемчена права радника радних организација 
које су удружиле средства ради заједничког пословања и 
стицања дохотка да одлучују о тим средствима и заједнич-
ки стеченом дохотку у складу са самоуправним споразу-
мом који о томе закључе. 

2. Одредбама Самоуправног споразума о удружива-
њу рада радника у Радну организацију „Југословенски на-
фтовод" у Ријеци, који је закључен на основу Закона о уд-
руженом раду, утврђено је: да друштвеним средствима, 
која у пословању користи та радна организација, управља-
ју радници те организације (члан 6); да раднички савет те 
организације самоуправним општим актом утврђује на-
чин коришћења основних средстава и услове давања тих 
средстава на привремено коришћење другим организаци-
јама удруженог рада (члан 9) a да радници и органи управ-
љања те организације одлучују о распоређивању остваре-
ног дохотка на поједине обавезе и издатке (члан 18); да у 
тој организацији постоји, као орган управљања, раднички 
савет чији су чланови радници те организације (члан 74) и 
да пословни одбор, као уговорни орган, чији је основни за-
датак усклађивање права и интереса оснивача, само пред-
лаже органима управљања те организације предузимање 
одређених активности и доношење одлука (члан 104). 

Покретачи поступка нису означили одредбе наведе-
ног самоуправног споразума чију уставност оспоравају, 
али је Уставни суд Југославије, с обзиром на разлоге наве-
дене у предлогу о покретању поступка и садржај одредаба 
Самоуправног споразума, закључио да треба оценити ус-
тавност одредаба чл. 6, 9, 18, 74. и 104. наведеног самоуп-
равног споразума. 

Самоуправни споразум чије се одредбе оспоравају 
престао је да важи ступањем на снагу Статута Радне орга-
низације „Југословенски нафтовод" у Ријеци, који је доне-
сен референдумом одржаним 16. октобра 1989. године. Ме-
ђутим, Уставни суд Југославије, према члану 375. став 2. 
Устава СФРЈ, може оцењивати уставност самоуправног 
општег акта који је престао да важи ако од његовог пре-
станка важења до покретања поступка није протекло више 
од годину дана. 

3. Радна организација „Југословенски нафтовод" у 
Ријеци у одговору на предлог о покретању поступка и на 
јавној расправи навела је: да су оснивачи учествовали у из-
градњи Југословенског нафтовода са оснивачким улогом 
од око 3% од укупних инвестиција; да кредите за изградњу 
отплаћује Сама организација и да за отплату тих кредита 
јамче Народна банка Југославије и пословне банке; да 
средства оснивача уложена у изградњу нафтовода пред-
стављају оснивачки улог a не заједничко улагање и да та 
средства организација мора вратити у року од 25 година. 

Научни и стручни радници изнели су на јавној рас-
прави различита мишљења о улагању средстава од стране 
рафинерија нафте у изградњу нафтовода, односно о томе 
да ли се у конкретном случају ради о удруживању средста-
ва ради остваривања заједничких пословних интереса или 
о оснивачком улогу који се враћа улагачима у одређеном 
року. 

4. Одредбама тачке I. Амандмана XI на Устав СФРЈ 
утврђено је да радници слободно удружују рад и друштве-
на средства ради обављања привредних делатности и сти-
цања дохотка на тржишту и да слободно одлучују о обли-
цима удруживања, повезивања и сарадње организација уд-
руженог рада, интересима које у њима остздрују и обиму 
удруживања свог рада и друштвених средства. 

Одредбом Амандмана X тачка IO. став I. на Устав 
СФРЈ утврђено је да радници у организацијама удруженог 
рада које удружују средства или рад и средства ради зајед-
ничког пословања уз заједнички ризик имају право да по 
том основу заједно и равноправно, сразмерно средствима, 
односно раду и средствима која удружују, управљају тим 
пословањем, одлучују о заједничком дохотку и заједнич-
ком приходу, утврђују обавезе и одговорности сношења 
заједничког ризика и друга међусобна права, обавезе и од-
говорности на основу удруживања средстава, a одредбом 
става 2. те тачке утврђено је да радници у организацијама 
удруженог рада које оснивају нову радну организацију и 
удружују средства имају по том основу иста права, обаве-
зе и одговорности као и радници кад удружују средства у 
постојећу организацију удруженог рада. 

Одредбом члана 14. став I. Устава СФРЈ зајемчено је 
сваком раднику у удруженом раду средствима у друштве-
ној својини да одлучује о дохотку који оствари у различи-
тим облицима удруживања рада и средстава. 

Одредбом члана 17. став 2. Устава СФРЈ утврђено је 
да доходак који заједнички остваре удруживањем рада и 
средстава организације удруженог рада расподељују у це-
лини међу собом према свом доприносу остваривању тог 
дохотка, a на основу мерила која утврде самоуправним 
споразумом. 

По оцени Уставног суда Југославије, из наведених од-
редаба Устава СФРЈ произлази да организације уд-
руженог рада које удружују рад и средства ради оствари-
вања заједничког пословања, утврђују слободно самоуп-
равним споразумом међусобна права и обавезе по основу 
удруживања средстава, a то је произлазило и из одр!едаба 
члана 34. Устава СФРЈ које су биле на снази у време за-
кључивања наведеног уговора о међусобним правима и 
обавезама оснивача и Радне организације „Југословенски 
нафтовод". Права и обавезе по основу удруживања рада и 
средстава могу се утврдити и уговором који се закључује 
по истом поступку по коме се закључује и самоуправни 
споразум. 

Уставни суд Југославије сматра да се права и обавезе 
утврђене самоуправним споразумом или уговором о уд-
руживању средстава ради заједничког пословања не могу 
мењати самоуправним општим актима организације у ко-
ју су средства удружена. Оспореним одредбама чл. 6,9, 18, 
74. и 104. Самоуправног споразума о удруживању рада 
радника у Радну организацију „Југословенски нафтовод" 
утврђено је да само њени радници одлучују о средствима 
која у пословању користе и о распоређивању дохотка и да 
је раднички савет те организације састављен само од рад-
ника који раде у Радној организацији „Југословенски на-
фтовод", што је, по оцени Уставног суда Југославије, не-
сагласно са наведеним одредбама Устава СФРЈ; јер се ти-
ме вређају права радника оснивача да учествују у одлучи-
вању о тим питањима, у складу са уговором који су о томе 
закључили. 

5. Уставни суд Југославије, на основу члана 375. став 
I. тачка 4. и став 2. Устава СФРЈ и члана 36. Пословника 
Уставног суда Југославије, на седници одржаној 3. маја 
1990. године, донео је, већином гласова, уз једно издвојено 
мишљење 

О д л у к у 
Утврђује се да одредбе чл. 6, 9, 18, 74. и 104. Самоуп-

равног спора-зума о удруживању рада радника у Радну ор-
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ганизацију „Југословенски нафтовод" закљученог 14. де-
цембра 1987. године, у време њиховог важења нису биле 
сагласне са Уставом СФРЈ. 

Одлуку објавити у „Службеном листу СФРЈ". 
Ову одлуку Уставни СУД ie донео v саставу: председ-

ник Душан Штрбац и судије - Хрвоје БачиН", Божидар Бу-
латовић, Милован Бузаџић, мр Крсте Чаловски, др Алек-
сандар Фира, др Омер Ибрахимагић, др Бранислав Ивано-
вић, Димне Козарев, др Иван Пристан, Вељко Марковић, 
Радко Мочивник и Милосав Стијовић. 

У-бр. 175/88 Замењује председника 
3. маја 1990. године Уставног суда Југославије, 
Београд др Омер Ибрахимагић, с. р. 

О Д Л У К А 
О ОЦЕЊИВАЊУ СУПРОТНОСТИ ДЕЛА ОДРЕДАБА 
ЧЛАНА 98. СТ. 2. И 3. ЗАКОНА О РАДНИМ ОДНОСИ-

МА СА ЗАКОНОМ О ОСНОВНИМ ПРАВИМА ИЗ 
РАДНОГ ОДНОСА 

1. Уставни суд Југославије, решењем IV-I 14/1-89 од 
21. марта 1990. године, покренуо је поступак за оцењивање 
супротности одредаба члана 98. ст. 2. и 3. Закона о радним 
односима („Службен весник на СР Македонија", бр. 45/77, 
3/83,42/85,46/86,43/87, 18/89,28/89,36/89 и 4/90), у делу 
којим је прописано да раднику престаје радни однос по си-
ли закона кад наврши 60 година (мушкарац), односно 55 
година старости (жена) и 20 година пензијског стажа или 
кад наврши 40 година (мушкарац), односно 35 година пен-
зијског стажа (жена), без обзира на године живота, и да 
раднику - жени престаје радни однос под истим условима 
као и раднику - мушкарцу ако да писмену изјаву да жели 
да настави да ради до навршења година пензијског стажа 
и година живота као и радник - мушкарац, са Законом о 
основним правима из радног односа („Службени лист 
СФРЈ", бр. 60/89 и 42/90). 

2. Оспореним делом одредаба члана 98. ст. 2. и 3. За-
кона о радним односима прописано је да раднику престаје 
радни однос по сили закона кад наврши 60 година (мушка-
рац), односно 55 година живота (жена) и 20 година пензиј-
ског стажа или кад наврши 40 година (мушкарац), односно 
35 година пензијског стажа (жена), без обзира на године 
живота, и да раднику - жени престаје радни однос под ис-
тим условима као и раднику - мушкарцу ако да писмену 
изјаву да жели да настави да ради до навршења година 
пензијског стажа и година живота као и радник - мушка-
рац. 

3. У току поступка пред Уставним судом Југославије 
оспорене одредбе наведеног закона су престале да важе 
ступањем на снагу Закона о радним односима („Службен 
весник на СР Македонија", бр. 20/90). 

4. Одредбом члана 75. став 4. Закона о основним пра-
вима из радног односа прописано је да раднику престаје 
радни однос кад наврши 40 година стажа осигурања или 
65 година живота ако пословодни орган, односно послода-
вац, у складу са условима утврђеним законом, општим ак-
том и колективним уговором, не одлучи да радник може 
да остане у радном односу. 

Полазећи од наведене одредбе савезног Закона о ос-
новним правима из радног односа, Уставни суд Југослави-
је оценио је да су оспорене одредбе Закона о радним одно-
сима, у наведеном делу, у супротности са наведеним савез-
ним законом пошто је тим одредбама, супротно савезном 
закону, прописан престанак радног односа радника про-
тив његове воље по основу навршених година живота и го-
дина стажа осигурања. Ову оцену Уставни суд Југославије 
засновао је на томе што је утврдио да је наведеним савез-
ним законом прописана могућност престанка радног од-
носа радника против његове воље по основу навршених 65 
година живота или 40 година стажа осигурања, док је ос-
пореним одредбама наведеног републичког закона, суп-
ротно томе, прописан престанак радног односа радника 
против његове воље по истом основу кад наврши 60 годи-

| на живота или 40 година пензијског стажа, у који, према 

Закону о основним правима из пензијског и инвалидног 
осигурања, поред стажа осигурања, улази и посебни стаж 
који, према савезном закону, не може бити основ за пре-
станак радног односа радника против његове воље. 

Како су у току поступка пред Уставним судом Југос-
лавије оспорене одредбе, престанком важења, доведене у 
склад са наведеним савезним законом, али нису отклоње-
не последице те супротности, Уставни суд Југославије је, 
на основу члана 393. Устава СФРЈ, на седници одржаној 3. 
октобра 1990. године, донео 

О д л у к у 
1. Утврђује се да су одредбе члана 98. ст. 2. и 3. Закона 

о радним односима („Службен весник на СР Македонија", 
бр. 3/83,43/85, 42/85, 46/86, 43/87, 18/89, 36/89 и 4/90), у 
делу којим је прописано да раднику престаје радни однос 
по сили закона кад наврши 60 година (мушкарац), однос-
но 55 година живота (жена) и 20 година пензијског стажа 
или кад наврши 40 година (мушкарац), односно 35 година 
пензијског стажа (жена), без обзира на године живота, и да 
раднику - жени престаје радни однос под истим условима 
као и раднику - мушкарцу ако да писмену изјаву да жели 
да настави да ради до навршавања година пензијског 
стажа и година живота као радник - мушкарац, биле у суп-
ротности са Законом о основним правима из радног одно-
са („Службени лист СФРЈ", бр. 60/89 и 42/90) од дана сту-
пања на снагу Закона о основним правима из радног одно-
са до њиховог престанка важења. 

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу СФРЈ" и 
у „Службеном веснику на СР Македонија". 

3. ОВУ ОДЛУКУ Уставни суд Југославије је донео у сас-
таву: судија Вељко Марковић, крји замењује председника 
Суда Милована Бузаџића и судије - Хрвоје Бачић, 
Божидар Булатовић, мр Крсте Чаловски, др Омер Ибра-
химагић, др Бранислав Ивановић, Пјетер Коља, Димне 
Козарев, др Иван Пристан, Радко Мочивник, Душан 
Ружић и Милосав Стијовић. 

1У-бр. 114/1-89 Замењује председника 
3. октобра 1990. године Уставног суда Југославије, 
Београд судија 

Вељко Марковић, с. р. 

О Д Л У К А 
О ОЦЕЊИВАЊУ УСТАВНОСТИ ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 4. 
ЗАКОНА О УТВРЂИВАЊУ ПРИХОДА ФЕДЕРАЦИЈЕ 
КОЈИ СЕ У 1986. ГОДИНИ КОРИСТЕ ЗА УНАПРЕЂИ-
ВАЊЕ СПОЉНОТРГОВИНСКИХ ОДНОСА СА ИНОС-
ТРАНСТВОМ И ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 4. ЗАКОНА О УТ-
ВРЂИВАЊУ ПРИХОДА ФЕДЕРАЦИЈЕ КОЈИ СЕ У 

1987. ГОДИНИ КОРИСТЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПРИВРЕДЕ 
I. Аутотранспортна радна организација „Велика Мо-

рава" у Ћуприји, Радна организација „Југоминерал" - ек-
спорт-импорт у Загребу и Пословна заједница за продају 
постројења, уређаја и опреме, пројектовање и изградњу 
објеката ,,И ИГРА" у Загребу, покренуле су пред Уставним 
судом Југославије поступак за оцењивање уставности од-
редбе члана 4. Закона о утврђивању прихода федерације 
који се у 1986. години користе за унапређивање спољнот-
рговинских односа са иностранством („Службени лист 
СФРЈ", бр. 75/85) и одредбе члана 4. Закона о утврђивању 
прихода федерације који се у 1987. години користе за по-
требе привреде („Службени лист СФРЈ", бр. 71/86). 

Покретачи поступка сматрају да оспорене одредбе 
нису сагласне са одредбама чл. П . и 15. Устава СФРЈ због 
тога што је њима искључено право на камату на неизмире-
не обавезе федерације по основу исплате извозних подсти-
цаја, чиме је радницима, који се баве извозним пословима, 
ускраћено право да располажу делом дохотка који су ос-
тварили својим радом и целисходним коришћењем друш-
твених средстава. Покретачи поступку исто тако сматрају 
да су оспореним одредбама извозници стављени у ^рав-
ноправан положај у привређивању друштвеним средстви-
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ма у односу на исте радне организације које своје произво-
де не извозе, што је, по њиховом мишљењу, несагласно са 
одредбама члана 56. став I. и члана 251. Устава СФРЈ. 

Покретачи такође сматрају да су оспорене одредбе у 
колизији са другим савезним законима, и то са одредбама 
чл. 18. и 20. Закона о удруженом раду и чланом 11. Закона 
о облигационим односима. 

2. Веће република и покрајина Скупштине СФРЈ, у 
одговору на предлоге овлашћених предлагача, обавестило 
је Уставни суд Југославије да су оспорене одредбе саглас-
не са Уставом СФРЈ. 

3. Оспореним одредбама наведених закона прописано 
је да Служба друштвеног књиговодства неће обрачунава-
ти камате на неизмирене обавезе федерације по примље-
ним захтевима за повраћај царине и других увозних 
дажбина на име подстицаја извоза. 

4. Одредбом члана 252. став 4. Устава СФРЈ утврђено 
је да се савезним законом утврђују услови размене робе и 
услуга и услови пословања организација удруженог рада у 
односима са иностранством. 

Полазећи од ове одредбе Устава СФРЈ, Уставни суд 
Југославије је оценио да је Скупштина СФРЈ била овлаш-
ћена да оспореним законима пропише да се организација-
ма удруженог рада, које остваре извоз робе у иностран-
ство, исплати одређени новчани износ ради подстицања 
спољнотрговинског промета у 1986. и 1987. години. По 
оцени Уставног суда Југославије федерација је истим зако-
нима могла одредити и услове под којима ће исплаћивати 
наведене подстицаје, па, самим тим, и одредити да ли ће 
на неисплаћене износе обрачунати камату, пошто из Уста-
ва СФРЈ не произлази обавеза федерације да плати камату 
на те подстицаје. Из тих разлога Уставни суд Југославије 
је оценио да нема основа да утврди да су оспорене одредбе 
несагласне са Уставом СФРЈ. 

Уставни суд Југославије, према члану 375. Устава 
СФРЈ, не оцењује међусобну супротност савезних закона. 

5. Уставни суд Југославије, на основу члана 375. Уста-
ва СФРЈ и члана 36. Пословника Уставног суда Југослави-
је, на седници одржаној 9. јула 1990. године, донео је 

О д л у к у 
Одбија се предлог да се утврди да одредба члана 4. 

Закона о утврђивању прихода федерације који се у 1986. 
години користе за унапређивање спољнотрговинских од-
носа са иностранством („Службени лист СФРЈ", бр. 75/85) 
и одредба члана 4. Закона о утврђивању прихода федера-
ције који се у 1987. години користе за потребе привреде 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 71/86), у време њиховог 
важења, нису биле сагласне са Уставом СФРЈ. 

Ова одлука ће се објавити у „Службеном листу 
СФРЈ". 

Ову одлуку донео је Уставни суд Југославије у саста-
ву: Председник Милован Бузаџић и судије - Хрвоје Бачић, 
Божидар Булатовић, Крсте Чаловски, др Омер Ибрахима-
гић, др Бранислав Ивановић, Пјетер Коља, Димче Коза-
рев, др Иван Кристан, Вељко Марковић, Радко Мочивник, 
Душан Ружић и Милосав Стијовић. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом ут-
врђено је да се у тексту Одлуке о привременој обустави да-
вања кредита и других пласмана банака из средстава при-
марне емисије од стране народних банака република и на-
родних банака аутономних покрајина, објављеном у 
„Службеном листу СФРЈ", бр. 2/91, поткрала грешка, те 
се даје 

И С П Р А В К А 
ОДЛУКЕ О ПРИВРЕМЕНОЈ ОБУСТАВИ ДАВАЊА 
КРЕДИТА И ДРУГИХ ПЛАСМАНА БАНАКА ИЗ СРЕД-
СТАВА ПРИМАРНЕ ЕМИСИЈЕ ОД СТРАНЕ НАРОД-
НИХ БАНАКА РЕПУБЛИКА И НАРОДНИХ БАНАКА 

АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА 
У Одлуци о привременој обустави давања кредита и 

других пласмана банака из средстава примарне емисије од 
стране народних банака република и народних банака ау-
тономних покрајина, у називу, речи: „пласмана банака" 
замењују се речима: „пласмана банкама". 

Из Народне банке Југославије, Београд, l i . јануара 
1991.jo дине. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом, ут-
врђено је да се у тексту Одлуке о плаћању посебне таксе ка 
увезену робу у 199^години („Службени лист СФРЈ", бр. 
83/90) поткрала грешка, па се даје 

И С П Р А В К А 
ОДЛУКЕ О ПЛАЋАЊУ ПОСЕБНЕ ТАКСЕ НА УВЕЗЕ-

НУ РОБУ У 1991. ГОДИНИ 

После Tap. броја 72.08 треба додати омашком испуш-
тен тар. број 72.09, који гласи: 

„72.09 Пљоснати ваљани производи од 
гвожђа или нелегираног челика, 
ширине 600 mm или веће, хладно 
ваљани (хладно редуковани) не-
платирани и непревучени: 

7209.2 - Остали, у котуровима, само 
хладно ваљани: 

7209.24 - - дебљине мање од 0,5 mm 
7209.241 за електролитичко калајиса-

но". 
Из Секретаријата за законодавство Савезног из-

вршног већа, Београд, !!.јануара 1991. године. 

ПОСТАВЉЕЊА И РАЗРЕШЕЊА 

У бр. 240/87, 342/87 и 80/88 Председник 
9. јула 1990. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

По извршном сравњењу са изворним текстом утврђе-
но је да се у тексту Решења о постављењу генералног кон-
зула СФРЈ у Сиднеју објављеном у „Службеном листу 
СФРЈ", бр. 79/90 поткрала грешка, па се даје 

И С П Р А В К А 
РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ ГЕНЕРАЛНОГ КОНЗУЛА 

СФРЈ У СИДНЕЈУ 
Уместо речи: „Поставља се Јован Вељић" треба да 

стоје речи: „Поставља се Зоран Вељић". 
Из Службеног листа СФРЈ, Београд, IO. јануара 1991. 

године. 

На основу члана 244. став i. Јакона 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 САВЕТНИКА ПОТПРЕДСЕДНИКА 

САВЕЗНОГ ИЗВРШНОГ ВЕЋА 
Поставља се Јан Јернеј за саветника потпредседника 

Савезног извршног већа, делегат у Већу република и по-
крајина Скупштине СФРЈ. 

Савезно извршно веће 

С. п, п. бр. 1503/1 
13. децембра 1990. године 
Београд 

Председник, 
Анте Марковић, с. р. 
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На основу члана 8. став I. Закона о Музеју револуције 
народа и народности Југославије („Службени лист СФРЈ", 
бр. 39/74), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ДИРЕКТОРА МУЗЕЈА РЕВОЛУЦИ-

ЈЕ НАРОДА И НАРОДНОСТИ ЈУГОСЛАВИЈЕ 
Поставља се Бећир Вељовић за директора Музеја ре-

волуције народа и народности Југославије, раније руково-
дилац Групе у Сектору за политички систем ЦК СКЈ. 

Савезно извршно веће 

С. п. п. бр. 1504/1 Председник, 
13. децембра 1990. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

На основу члана 245. 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 ПОСТАВЉЕЊУ ПОДСЕКРЕТАРА У САВЕЗНОМ 

ИЗВРШНОМ ВЕЋУ 
Поставља се Бранко Катић за подсекретара у Савез-

ном извршном већу, досадашњи подсекретар у Савезном 
извршном већу. 

Савезно извршно веће 

С. п. п. бр. 1505/1 Председник, 
13. децембра 1990. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

На основу члана 42. Закона о вршењу иностраних по-
слова из надлежности савезних органа управе и савезних 
организација („Службени лист СФРЈ", бр. 56/81), Савезно 
извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ГЕНЕРАЛНОГ КОНЗУЛА СФРЈ У 

СТРАЗБУРУ 
Поставља се Андреј Новак за генералног конзула 

СФРЈ у Стразбуру, раније уредник копродукције у Изда-
вачком предузећу „Цанкарјева заложба" - Љубљана. 

Савезно извршно веће 

С. п. п. бр. 1506/1 f Председник, 
13. децембра 1990. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

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 РАЗВОЈ 
Разрешава се Marica Guina Tprres-Dujisin дужности 

саветника савезног секретара за развој. 

Савезно извршно веће 

С. п. п. бр. 1507/1 Председник, 
13. децембра 1990. године Анте Марковић, с. р. 

, Београд 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

5. Наредба о измени Наредбе о висини^ посебне 
дажбине при увозу пољопривредних и прехрам-
бених производа 17 

6. Одлука о усклађивању новчане накнаде за те-
лесно оштећење са кретањем номиналних лич-
них доходака активних војних лица 17 

7. Одлука о усклађивању пензија са кретањем но-
миналних личних доходака активних војних ли-
ца 17 

8. Коефицијенти раста цена и коефицијент раста 
трошкова живота у СФРЈ 17 

9. Решење о давању одобрења ДП ,,YULON" -
Производња полиамидних филаментов ин гра-
нулатов за издавање обвезница 18 

10. Решење о давању одобрења Бјеловарској банци 
д.д. за издавање деоница 18 

11. Решење о одобрењу Славонској банци, д. д. за 
издавање деоница 18 

12. Решење о давању одобрења Љубљанској банци, 
Долењској банци, д. д. за издавање деоница — 18 

Одлука о оцењивању уставности одредаба Самоуп-
равног споразума о удруживању рада радника у 
Радну организацију „Југословенски нафтовод" у 
Ријеци 18 

^ 
Одлука о оцењивању супротности дела одредаба 

члана 98. ст. 2. и 3. Закона о радним односима са 
Законом о основним правима из радног односа 20 

Одлука о оцењивању уставности одредбе члана 4. 
Закона о утврђивању прихода федерације који 
се у 1986. години користе за унапређивање 
спољнотрговинских односа са иностранством и 
одредбе члана 4. Закона о утврђивању прихода 
федерације који се у 1987. години користе за по-
требе привреде 20 

Исправка Решења о постављењу генералног конзу-
ла СФРЈ у Сиднеју 21 

Исправка Одлуке о привременој обустави давања 
кредита и других пласмана банака из средстава 
примарне емисије од стране народних банака 
република и народних банака аутономних по- . 
крајина' 21 

Исправка Одлуке о плаћању посебне таксе на увезе-
ну робу у 1991. години 21 

Постављења и разрешења 21 
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НОВО! НОВО! 
ИЗАШЛО ЈЕ ИЗ ШТАМПЕ 

ЈУГОСЛОВЕНИ 
У ИНОСТРАНСТВУ 

Повратници у Југославије, Странци у Југославије Правна упутства 
Аутор: МИРОСЛАВ ТОДОРОВИЋ 

Ово није књига која се чита, ово је књига која се консултује кад зашкрипи u затреба. " 
У књизи ћете наћи практична упутства и савете o много чему - од тога како се стиче или 

губи држављанство, шта се све мора знати о пасошима, шта о војној обавези, царини, о праву на 
увоз, о браку, поништењу брака, b статусу деце из мешовитих бракова, о старатељку, о наслеђи-
вгњу, о пензијама нашим и страним, o куповини стана, na све до свих облика и могућности за no- ; 
вратак у матичну земљу, са појединостима из Закона o предузећима, о отварању фирми у Југосла-
вије о могућностима пласмана капитала, о мешовитим предузећима, о улагањима у пољопривре-
ду и свему ономе што може да вас задеси у страној земљи и што морате да знате о својој. 

У књизи читате само оно што тренутно морате да решите. Ово је књига - приручник, 
подсетник, водич кроз практичан правни живот. 

Мала инвестиција - трајна помоћ. 
Формат 14 х 20. Страна 278. Повез: броширано. Српскохрватски - латиница. 

П о р у џ б и н е с л а т и н а а д р е с у ! Н И У С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т С Ф Р Ј , Б е о г р а д , Ј о в а н а Р и с т и ћ а l , 
п о ш т а н с к и Ф а х 226 . т е л е ф о н 651"840. т е л е к с 11756. т е л е ф а к с 651-482 . 

Цена 300,00 д 
За нностранство 60 DEM 
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НОВО! НОВО! 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
НИУ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ, одштампао је a пустио у продају 
најновије обрасце за састављање ГОДИШЊЕГ ОБРАЧУНА за 1990. 
годину. Обрасци су штампани у комплетима на српскохрватском јези-
ку за следеће кориснике: 

Ознака за Н а з и в обрасца 
поруџбину r 

Јед. 
мере Цена 

260040 Завршни рачун - привреда 
260045 Завршни рачун - СИЗ-а 
260050 Завршни рачун - ДПЗ-а 
260060 Завршни рачун по чл. I. Уредбе 
260065 Завршни рачун по чл. 8. Уредбе 
260070 Завршни рачун за ОНО 
261811 1 Завршни рачун пред. у иностранству 

компл. 200,00 
200,00 
200,00 
200,00 

50,00 
150,00 
3 0 0 , 0 0 

Поруџбине слати на адресу: ИНУ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ, Београд, Јована Рис-
тића l , поштански фах 226, телекс 11756, телефакс 651-482, телефони 651-671 и 
651-985. 

Пословнице: 
НОВИ САД, ЈНА 37, телефони /021/ 51-450 и 624-125 
САРАЈЕВО, Браће Вујичића 21, телефон /071/ 657-441 

ИНУ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ 
11000 Београд, Ј. Ристића I 

^ТРУДБЕНИЦА 
Овим неопозиво наручујемо обрасце под ознаком: 

260040 
260065 

коми л, 260045 . 
компл. 260070. 

компл. 260050 
компл. 26181L 

. компл. 260060. 
компл. 

компл. 

Адреса поручиоца:. 

/број жиро-рачуна/ 

l i l i ! 

Плаћање рачуна у законском року. 
У случају спора надлежан је одговарајући суд у Београду. 

1991. /М.П./ Потпис поручиоца, 

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 65 i - Штампа, Београдски издавачко-графички завод, Београд, 
Булевар војводе Мишића бр. 17. 


