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УСТАВНИ СУД ЈУГОСЛАВИЈЕ 

О Д Л У К А 
О ОЦЕЊИВАЊУ УСТАВНОСТИ ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 13. 
ТАЧКА I. СТАВ I. ПРАВИЛНИКА О РЕШАВАЊУ 
СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА РАДНИКА ОСНОВНЕ ОРГА-
НИЗАЦИЈЕ УДРУЖЕНОГ РАДА „ЦЕНТРОФРИГО" У 
САСТАВУ РАДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „ЦЕНТРОМАР-

КЕТ" У БЕОГРАДУ 
1. Уставни суд Југославије, Решењем ШУ-број 7/90 

од 12. децембра 1990. године, покренуо је поступак за оце-
њивање уставности одредбе члана 13. тачка I. став I. Пра-
вилника о решавању стамбених потреба радника Основне 
организације удруженог рада „Центрофриго", у саставу 
Радне организације „Центромаркет", у Београду, од 25. 
фебруара 1986. године. 

2. Одредбом члана 13. тачка I. став I. наведеног пра-
вилника прописано је да се стамбена угроженост радника 
рачуна од дана заснивања радног односа у Радној органи-
зацији „Центромаркет". 

3. Правилник је престао да важи 27. септембра 1990. 
године пошто се Основна организација удруженог рада 
„Центрофриго", заједно са другим ООУР-има, трансфор-
мисала у јединствено предузеће „Центромаркет", ,које је 
донело Правилник о решавању стамбених потреба радни-
ка предузећа „Центромаркет". 

4. Одредбом Амандмана X тачка 5. утврђено је да 
радници у удруженом раду из оствареног прихода у разли-
читим облицима удруживања рада и средстава и другим 
облицима пословања накнађују утрошена средства и сти-
чу и распоређују доходак за проширену репродукцију, ре-
зерве и задовољавање својих личних, заједничких и оп-
штих друштвених потреба. 

Доходак организације удруженог рада није резултат 
само рада радника у тој организацији, већ је резултат 
укупног друштвеног рада (члан 17. став I. Устава СФРЈ). 
Остварен у текућем периоду, доходак сваке организације 
удруженог рада јесте, поред осталог, резултат удруженог 
рада, као и резултат коришћења минулог рада. Зато је до-
ходак сваке организације удруженог рада, као део укупног 
друштвеног производа/друштвеног карактера. 

Стога, радников допринос оствареном дохотку мора 
се посматрати не само као допринос оствареном дохотку 
организације. удруженог рада у којој остварује право на 
доделу стана већ и као допринос који је дао оствареном 
дохотку друштва као целине, и то кроз његов целокупни 
минули рад, без обзира на то да ли је он обављан у једној 
или више организација удруженог рада. 

Самоуправно је право радника у удруженом раду да 
самостално и непосредно уређују међусобне односе у уд-
руженом раду и да, у оквиру тога, својим самоуправним 
општим актом уређују основе и мерила за уређивање реда 
првенства за расподелу станова и кредита за стамбену из-
градњу. 

Међутим, радници могу уређивати међусобне односе 
у удруженом раду само у складу са уставом и законом. За 
уређивање тих међусобних односа важи уставно начело да 

радници остварују једнака права, под истим условима, као 
и принцип о јединственом положају радника у удруженом 
раду. Пошто радни стаж, као део минулог рада, радници 
остварују у јединственом систему друштвено-економских 
односа, тај стаж, који се узима као основ за стицање одре-
ђених права радника, мора се у оквиру исте радне органи-
зације вредновати на једнак начин. Одступање од тог ус-
тавног принципа доводи у неравноправан положај радни-
ке приликом остваривања њихових права по основу мину-
лог рада, односно приликом утврђивања њиховог редос-
леда за доделу стана на коришћење. 

Различитим вредновањем радног стажа, тј. већим 
вредновањем година радног стажа које су остварене у ор-
ганизацији удруженог рада у којој се остварује право на 
доделу стана од година радног стажа, које су остварене у 
другим организацијама, односно радним заједницама до-
води се до затварања организација удруженог рада и груп-
носвојинског понашања, a самим тим до онемогућавања 
покретљивости радне снаге и изменљивости стручних кад-
рова из једне у другу организацију удруженог рада, из јед-
ног у друго место рада и живљења. 

Стога Уставни суд налази да је друштвено оправдано 
и у складу с Уставом једнако, a не различито вредновање 
радног стажа у организацијама и радним заједницама. 

5. Уставни суд Југославије, на седници одржаној 15. 
маја 1991. године, на основу члана 375. Устава СФРЈ, до-
нео је 

О д л у к у 
Утврђује се да одредба члана 13. тачка I. став I. Пра-

вилника о решавању стамбених потреба радника Основне 
организације удруженог рада „Центрофриго" у саставу 
Радне организације „Центромаркет" у Београду, од 25. 
фебруара 1986. године, у време важења Правилника није 
била сагласна са Уставом СФРЈ. 

Ова одлука објавиће се у „Службеном листу СФРЈ". 
Ову одлуку Уставни суд Југославије донео је у саста-

ву: председник Уставног суда Југославије Милован Буза-
џић и судије - Хрвоје Бачић, др Слободан Благојевић, мр 
Крсте Чаловски, др Омер Ибрахимагић, др Бранислав 
Ивановић, Пјетер Коља, Димче Козаров, др Иван Крис-
т а ^ др Ратко Марковић, Вељко Марковић, Радко Мочив-
ник и Душан Ружић. 

!ПУ-број 7/90 
15. маја 1991. године 
Београд 

Председник 
Уставног суда Југославије, 

Милован Бузаџић, с. р. 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ AtfATA 
И РАДЊИ ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ ОДРЕДАБА 
ЧЛ. 2, З, 6. И 7. ЗАКОНА СР ЦРНЕ ГОРЕ О ИСПЛАТИ 
ЛИЧНИХ ДОХОДАКА, СРЕДСТАВА ЗА НЕПОСРЕДНУ 

ЗАЈЕДНИЧКУ ПОТРОШЊУ И СРЕДСТАВА ЗА 
ИСХРАНУ РАДНИКА У ТОКУ РАДА 

I. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 
судом Југославије поступак за оцењивање супротности од-
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редаба чл. 2, З, 6.-41 7. Закона о исплати личних доходака, 
средстава за непосредну заједничку потрошњу и средстава 
за исхрану радника у току рада („Службени лист СР Црне 
Горе", бр. 13/91) са Законом о исплати личних доходака, 
средстава за непосредну заједничку потрошњу и средстава 
за исхрану радника у току рада („Службени лист СФРЈ", 
бр. 37/90 и 84/90). 

Савезно извршно веће предложило је да Уставни суд 
Југославије, у складу са одредбом члана 379, Устава СФРЈ, 
нареди да се обустави извршење појединачних аката и 
радњи предузетих на основу оспорених одредби Закона о 
исплати личних доходака, средстава за непосредну зајед-
ничку потрошњу и средстава за исхрану радника у току 
рада којима се врши исплата средстава, односно смањује 
процент издавања интерних деоница супротно наведеном 
савезном закону, будући да би извршењем оспорених Од-
редби републичког закона могле наступити неотклоњиве 
штетне последице. 

2. Оспореним одредбама републичког закона пропи-
сано је следеће: да правна лица која обављају делатност 
разврстану у области Ol до 11 и правна лица која обављају 
делатност разврстану у области 12 до 14 и која су регис-
трована као предузећа исплаћују месечне аконтације лич-
них доходака у складу са општим актом, колективном уго-
вором и овим законом, осим ПТТ услуга - грана 0609 која 
подлеже примени наведеног савезног закона (члан 2); да 
предузећа могу издати интерне деонице, односно издваја-
ти средства у пословни фонд у проценту мањем од про-
цента прописаног савезним законом и да нису у обавези да 
за протекли период 1991. године врше овакав начин испла-
те средстава, односно да нису дужна да у моменту исплате 
личних доходака на жиро-рачуну обезбеђују средства који-
ма се покрива део средстава издат у интерним деоницама 
или издвојен у пословни фонд (члан З); основица за обра-
чун личних доходака у одређеним привредним гранама за 
период јул-новембар 1990. године (члан 6); период инсол-
вентности у трајању од 20 дана, односно 25 дана са преки-
дима, у коме се може вршити исплата личног дохотка 
(члан 7). 

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 одредбом члана 379. Устава СФРЈ да наре-
ди обуставу извршења појединачних аката и радњи преду-
зетих на основу оспорених одредаба чл. 2, З, 6. и 7. Закона 
о исплати личних доходака, средстава за неп"осрердну за-
једничку потрошњу и средстава за исхрану радника у току 
рада. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ, на седници одржаној 29. маја 1991. године, донео, 
је 

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

предузетих на основу одредаба чл. 2, З, 6. и 7. Закона о ис-
плати личних доходака, средстава за непосредну заједнич-
ку потрошњу и средстава за исхрану радника у току рада 
(„Службени лист СР Црне Горе", бр. 13/91) у делу којим 
се врши исплата или издвајање средстава, односно издају 
интерне деонице супротно одредбама Закона о исплати 
личних доходака, средстава за непосредну заједничку по-
трошњу и средстава за исхрану радника у току рада 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/90 и 84/90). 

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

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ АКАТА 
И РАДЊИ ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ ОДРЕДАБА 
ЧЛАНА 170a. СТАВ I. И ЧЛАНА 175a. СТАВ I. ЗАКОНА 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДРЖАВНОЈ 

УПРАВИ 
1. Уставни суд Југославије, решењем 1У-број 78/1-91 

од 12. јуна 1991. године, покренуо је, поводом иницијативе 
групе радника државних органа из Сарајева, поступак за 
оцењивање уставности одредаба члана 170a. став I. и чла-
на 175a. став I. Закона о изменама и допунама Закона о 
државној управи („Службени лист Социјалистичке Репуб-
лике Босне и Херцеговине", бр. 10/91) и њихове супрот-
ности са Законом 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, 74/90 и 35/91). 

Даваоци иницијативе предложили су Уставном суду 
Југославије да, у смислу члана 379. Устава СФРЈ, нареди 
да се обустави извршење појединачних ахата или радњи 
предузетих на основу оспорених одредаба наведеног зако-
на, с обзиром на то да би њиховим извршењем могле на-
ступити неотклоњиве штетне последице. 

2. Оспореним одредбама Закона о изменама и допу-
нама Закона о државној управи прописано је да се функци-
онер који руководи органом управе, његов заменик и руко-
водећи радник у органу управе могу разрешити дужности 
пре истека времена на које су именовани, односно постав-
љени ако то захтева потреба обезбеђења сразмерне заступ-
љености народа и народности Босне и Херцеговине у 
државној управи и остваривање кадровске политике. 

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, 
чија се уставност, односно законитост оцењује, ако би њи-
ховим извршењем могле наступити неотклоњиве штетне 
последице. 

Уставни суд Југославије оценио је да су испуњени ус-
лови из члана 379. Устава СФРЈ да нареди да се обустави 
извршење појединачних аката и радњи предузетих на ос-
нову одредаба члана 170a. став I. и члана 175a. став I. За-
кона о изменама и допунама Закона о државној управи. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста,-
ва СФРЈ и члана 28. Пословника Уставног суда Југослави-
је, на седници одржаној 12. јуна 1991. године, донео је 

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

предузетих на основу одредаба члана 170a. став I. и члана 
175a. став I. Закона о изменама и допунама Закона о 
државној управи („Службени лист Социјалистичке Репуб-
лике Босне и Херцеговине", бр. 10/91). 

Решење објавити у „Службеном листу СФРЈ" и у 
„Службеном листу Социјалистичке Републике Босне и 
-Херцегових". 

IУ-број 78/1-91 -
12. јуна 1991. године 
Београд 

Председник 
Уставног суда Југославије, 

Милован Бузаџић, с. р. 

ОДЛИКОВАЊА 

!У број 80/1-91 
29. маја 1991. године 
Београд 

Председник 
Уставног суда Југославије, 

Милован Бузаџић, 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 
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О Д Л И К У Ј У : 

И з Р е п у б л и к е С л о в е н и ј е 

- за нарочите заслуге и постигнуте успехе у раду од 
значаја за социјалистичку изградњу земље 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГА ЗА НАРОД СА СРЕБРНИМ 
ЗРАЦИМА 

Дурјава Леополда Данило; 

- за нарочите заслуге и постигнуте успехе у раду од 
значаја за напредак, земље 

ОРДЕНОМ РАДА СА ЗЛАТНИМ ВЕНЦЕМ 
Фистер Јожета Петер, Коцијан Франца Франц, 

Кожељ Јернеја Јоже; 

/ - за нарочите заслуге у развијању и реализовању кон-
цепције општенародне одбране и за успехе у подизању вој-
но-стручног знања и борбене готовости наших грађана 

ОРДЕНОМ ЗА ВОЈНЕ ЗАСЛУГЕ СА ЗЛАТНИМ 
МАЧЕВИМА 

Пејовић Михајла Михајло; 

- за заслуге и постигнуте успехе у раду од значаја за 
социјалистичку изградњу земље 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГА ЗА НАРОД СА СРЕБРНОМ 
ЗВЕЗДОМ 

Бизјак Ивана Јанез, Смрекар - Винка Винценциј 
Франц, Станчич Антона Сашо; 

- за заслуге и постигнуте успехе у раду од значаја за 
напредак земље 

ОРДЕНОМ РАДА СА СРЕБРНИМ ВЕНЦЕМ 
Абрахамсберг-Арко Јожета Јоже, Бартол-Пуцер Зор-

ка Зденка, Кривиц-Тројнар;Августа Катарина, Оражем-
-Маролт Јанеза Даринка; 

- за заслуге у развијању и реализовању концепције 
општенародне одбране и за успехе у подизању војно-
-струмиог знања.и борбене готовости наших грађана 

ОРДЕНОМ НАРОДНЕ АРМИЈЕ СА СРЕБРНОМ 
ЗВЕЗДОМ 

Челар Милоша Милош; 

- за залагање и постигнуте успехе у раду 

МЕДАЉОМ РАДА 
Ковачич Јожета Франц; 

ОРДЕНОМ РАДА СА СРЕБРНИМ ВЕНЦЕМ 
Анђелковић Милована Милош, Кочила Милета Вла-

димир, Михаљ Мартина Штефан, Миљковић Драгоја Да-
не, Ристић Радована Душан; 

- за заслуге у развијању и реализован^ концепције 
општенародне одбране и за успехе у подизању ^ојно-
-стручног знања и борбене готовости наших грађана 

ОРДЕНОМ ЗА ВОЈНЕ ЗАСЛУГЕ СА СРЕБРНИМ 
МАЧЕВИМА 

Бубања Милосава Машан, Буџаров Ђорђа Сава; 

- за заслуге у социјалистичкој изградњи земље 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГА ЗА НАРОД 
Farkaš Antala Laszlo, Lengyel Petera Tibor; 

- за заслуге и постигнуте успехе у раду на општена-
родној одбрани 

МЕДАЉОМ ЗА ВОЈНЕ ЗАСЛУГЕ 
Савић Саве Драгиша. 

Бр. 84 
23. новембра 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 

о д л и к у ј е 

И з А П К о с о в а 

- за нарочите заслуге на пољу Јавне делатности KOJOM 
се доприноси општем напретку земље 

ОРДЕНОМ РЕПУБЛИКЕ СА ЗЛАТНИМ ВЕНЦЕМ 
Рахман Халита Морина - посмртно. 

Бр. 85 
27. новембра 1990. године 
Београд Председник 

Председништва СФРЈ, 
др Борисав Јовић, с. р. 

И з А П В о ј в о д и н е 

- за нарочите заслуге и постигнуте успехе у раду од 
значаја за напредак земље 

ОРДЕНОМ РАДА СА ЗЛАТНИМ ВЕНЦЕМ 
Глумац Жарка Слободан; 

- за заслуге и постигнуте успехе у раду од значаја за 
напредак земље 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГА ЗА НАРОД СА СРЕБРНОМ 
ЗВЕЗДОМ 

Гавриловић Максима Обрад; 

- за заслуге и постигнуте успехе у раду од значаја за 
напредак земље 

У К А З 
ПРЕДСЕДНИШТВО 

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЈУГОСЛАВИЈЕ 

- на основу члана 3.15. тачка 8. Устава Социјалистич-
ке Федеративне Републике Југославије, одлучује да се 

о д л и к у ј у : 
- за заслуге у развијању и учвршћивању мирољубиве 

сарадње и пријатељских односа између Социјалистичке 
Федеративне Републике Југославије и других држава, као 
и за нарочите заслуге у раду на развијању свести грађана у 
борби за независност земље 
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ОРДЕНОМ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ЗАСТАВЕ СА Л,ЕНТОМ 
генерал-пуковник Нушић Луке Милан; 

- за нарочите заслуге на пољу јавне делатности којом 
се доприноси општем напретку земље 

ОРДЕНОМ РЕПУБЛИКЕ СА ЗЛАТНИМ ВЕНЦЕМ 
генерал-пуковник Бунчић Деспота Симеон; 

- за нарочите заслуге у стварању и ширењу братства 
и јединства међу нашим народима и народностима 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА СА ЗЛАТНИМ 
ВЕНЦЕМ 

генерал-пуковник Грегорић Јосипа Јосип; 
вицеадмирал Веселиновић Младена Иван; 

- за нарочите заслуге и постигнуте успехе у раду од 
значаја за напредак земље 

ОРДЕНОМ РАДА СА ЦРВЕНОМ ЗАСТАВОМ 

генерал-мајори: Анђелковић Аврама Матеја, Хоџић 
Мехмеда Ахмет, Кристић Стевана Вукашин, Крстић Него-
вана Гојко, Павичић Антуна Михајло, Радовановић Срете-
на Томислав, Жунић Петра Душан; 

пуковници: Милојевић Мијајла Ратко, Обрадовић 
Јоксима Вук, Ристић Павла Алекса, Сарић Александра Ра-
дослав, Сикимић Мирка Бориша; 

- за нарочите заслуге у изградњи и јачању оружаних 
снага и за нарочите успехе у руковођењу јединицама 
оружаних снага Социјалистичке Федеративне Републике 
Југославије у њиховом учвршћавању и ос по со бл,а ва њу за 
одбрану независности Социјалистичке Федеративне Ре-
публике Југославије 

ОРДЕНОМ НАРОДНЕ АРМИЈЕ СА ЛОВОРОВИМ 
ВЕНЦЕМ 

генерал-потпуковници: Божовић Милована Божидар, 
Денда Михајила Божо, Јовановић Уроша Никодин, Јурје-
вић Боже Звонко, Новоселић Маријана Здравко, Стамато-
вић Милана Александар; 

вицеадмирали: Боцинов Ланче Драгољуб, Кандић Јо-
ве Миле; 

генерал-мајор Ђукнић Војимира Михаило; 
пуковник Гулан Анђелије Бранко; 

- за примерне заслуге и умешност у раду на развија-
њу сталног полета ради остваривања постављених задата-
ка у јединицама којима руководе, као и за стварање услова 
за постизање изузетно добрих успеха у својим јединицама 
и установама 

ОРДЕНОМ ЗА ВОЈНЕ ЗАСЛУГЕ СА ВЕЛИКОМ 
ЗВЕЗДОМ 

генерал-мајори: Аранђеловић Милорада Драгољуб, 
Ђурић Милана Борислав, Кузмановић Милутина Бранис-
лав, Ончевски Ћоше Ангел, Полић Сретена Раде, Пујић Јо-
ве Милан, Станковић Николе Бранко, Шулић Лазара Јо-
ван, Тица Пане Небојша, Врачаревић Љубомира Теодор, 
Вуковић Бранка Владимир, Зорц Фрање Милован; 

пуковници: Биуковић Дамјана Никола, Дубравчић 
Данила Душан, Крстић Николе Чедомир, Стојановић Ми-
хајла Витомир. 

Бр. 86 
22. децембра 1990. године 
Београд 

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

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

Одлука о оцењивању уставности одредбе члана 13. 
тачка I. став l, Правилника о решавању стам-
бених потреба радника Основне организације 
удруженог рада „Центрофриго" у саставу Рад-
не Организације „Центромаркет" у Београду — 789 

Решење о обустави извршења појединачних аката и 
радњи предузетих на основу одредаба чл. 2, З, 
6. и 7. Закона СР Црне Горе о исплати личних 
доходака, средстава за непосредну заједничку 
потрошњу и средстава, за исхрану радника у 
току рада v 789 

Решење о обустави извршења појединачних аката и 
радњи предузетих на основу одредаба члана 
170a. став I. и члана 175a. став I. Закона о изме-
нама и допунама Закона о државној управи — 790 

Одликовања 790 

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 
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Булевар војводе Мишића бр. 17. 


