
„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у 
издању на српскохрватском, односно 
хрватскосрпском, словеначком, маке-
донском, албанском и мађарском језику. 
- Огласи no тарифи. - Жиро-рачун код 
Сл)жбе друштвеног књитоводства 

60802-603-21943 

БЕОГРАД 

БРОЈ 15 ГОД. XLVII 

^ i ила ic за 1У91. годину износи 
660 динара. - Рок за рекламације 15 да-
на. - Редакција: Улица Јована Ристића 
бр! I. Пошт. фах 226. - Телефони: Цен-
трала 650-155; Уредништво 651-885; 
Служба претплате 651-732; Телекс 11756; 

Телефах 651-482 

166. 

На основу члана 64. став I. Пословника о раду Пред-
седништва СФРЈ, Председништво Социјалистичке Феде-
ративне Републике Југославије, на седници одржаној 13. 
фебруара 1991. године, донело је 

О Д Л У К У 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА 

КОМИСИЈЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИОНА ПИТАЊА 
1. Разрешава се председник Ко.мисије за организацио-

на питања др Драгутин Зеленовић. 
2. За председника Комисије за организациона питања 

бира се Ненад Бућин, члан Председништва СФРЈ. 
3. За члана Комисије за организациона питања бира 

се Риза Сапуницу, члан Председништва СФРЈ. 
4. Ова одлука објавиће се у „Службеном листу 

СФРЈ". 

Председништво 
Социјалистичке Федеративне Републике Југославије 

О. бр. IO Председник, 
13. фебруара 1991. године др Борисав Јовић, с. р, 
Београд 

167. 
Па основу члана 185. Закона о основама система 

државне управе и о Савезном извршном већу и савезним 
органима управе („Службени лист СФРЈ", бр. 23/78, 
21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89, 72/89, 42/90 и 74/90), a у 
вези са чл. Ir, 1ђ. и le. Закона о друштвеном капиталу 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 84/89 и 46/90), Савезно из-
вршно веће је донело 

У Р Е Д Б У 
О ИСКАЗИВАЊУ Д Е О Н И Ч К О Г КАПИТАЛА ПО 

ОСНОВУ ИНТЕРНИХ ДЕОНИЦА 

Члан I. 
Овом уредбом уређују се начин исказивања уписаног 

капитала и одобреног попуста по интерним деоницама, 
поступак у случају одустајања од уплате дела вредности 
интерних деоница и начин ревалоризације неоткупљеног 
дела вредности интерних деоница, у смислу одредаба За-
кона о друштвеном капиталу и Закона о рачуноводству 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 12/89, 35/89, 3/90, 42/90 u 
61/90). \ 

Члан 2. 
Предузеће које у свом трајном капиталу има друш-

твени капитал (у даљем тексту: предузеће), a које издаје 
интерне деонице, укупан износ уписаних интерних деони-
ца у номиналном износу у билансу исказује као деонички 
капитал. 

За укупан одобрен попуст за продате интерне деони-
це предузеће умањује вредност друштвеног капитала и из-

нос i o r попуста исказује аналитички по деоничарима у ак-
тиви биланса. 

Ефективни износ трајног, друштвеног и деоничког 
капитала израчунава се тако што се друштвени капитал 
по билансу увећава за попуст који још није прописан капи-
талу деоничара, a деонички капитал по билансу умањује 
за уписан, a још неуплаћен капитал деоничара са припада-
јућим сразмерним делом попуста. 

Члан 3. 
Ако ималац интерних деоница одустане од уплате 

преосталих рата, односно не уплати већ доспеле рате у ро-
ку утврђеном одлуком о издавању интерних Јединица, 
предузеће не врши повраћај до тада уплаћених средстава, 
већ срезмерни део одобреног попуста укида у корист 
друштвеног капитала, односно преостале неоткупљене ин-
терне деонице нуди на откуп другим радницима и лицима 
из члана la. Закона о друштвеном капиталу. 

Члан 4. 
Предузеће у пословним књигама обезбеђује анали-

тичке податке за сваког имаоца интерних деоница, и то: 
укупан износ уписаног деоничког капитала, износ уписа-
ног, a неуплаћеног деоничарског капитала и износ попус-
та који није приписан капиталу деоничара. 

Ако се интерне деонице отплаћују у ратама, предузе-
ће је дужно да поткупљени део интерних деоница ревало-
ризује тако што ревалоризује уписани и уплаћени износ за 
те деонице са припадајућим попустом, у складу са растом 
цена на мало, све док вредност емисије интерних деоница 
не буде отплаћена у целини. 

Члан 5. 
Књижења по одоедбама ове уредбе која нису изврше-

на до њеног ступања на снагу Mopajy се извршити најдоц-
није до првог обрачуна у 1991. години. 

Члан 6. 

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објав-
љиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Савезно извршно веђе 
i 

Е. н. бр. 81 Председник, 
21 фебруара 1991. године 4 Анте Марковић, с. р. 
Бео рад 

168. 
На основу члана 347. тачка 5. Устава СФРЈ, Савезно 

извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О О П Р Е М А Њ У 
БРОДОВА НА МОРУ И УНУТРАШЊИМ ПЛОВНИМ 
ПУТЕВИМА СРЕДСТВИМА ЗАШТИТЕ ОД РАТНИХ 

ДЕЈСТАВА 
I. Престаје да важи Одлука о опремању бродова на 

мору и унутрашњим пловним путевима средствима за-
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штите од ратних дејстава („Службени лист СФРЈ", бр. 
55/75 и 54/88). 

2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана об-
јааљивања у „Службеном листу СФРЈ'!. 

Савезно извршно веће 

Е. n. бр. 76 
28. фебруара 1991. године 
Београд 

Председник, 
Анте Марковић, с. р. 

169. 
На основу члана 76. ст. 4. н.5. Закона о спољнотрго-

винском пословању („Службени лист СФРЈ", бр. 63/89 и 
11/91), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О "ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОВРАЋАЈУ ЦАРИН-
СКИХ, ПОРЕСКИХ И ДРУГИХ ДАЖБИНА И О ДРУ-

ГИМ МЕРАМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ИЗВОЗА 
1. У Одлуци о повраћају царинских, пореских и дру-

гих дажбина и о другим мерама за подстицање извоза 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 74/89, 88/89, 3/90, 17/90, 
28/90, 41/90 и 63/90) у тачки 13. став 3. на крају додаје се 
реченица, која гласи: „Ако се девизни прилив за извоз из-
вршен у 1990. години остварује у 199i. години, право на 
додатни подстицај од 20% може се примени ги и на тај 
прилив.". 

После става 3. Додаје се нови став 4, који гласи: 
„На извоз до 500.000 тона пшенице, односно одгова-

рајуће количине брашна или тестенина и до 100.000 тона 
шећера који се изврши и наплати у 1991. години, предузе-
ћа имају право на додатни подстицај no стопи од 406b 
уместо no стопама утврђеним у одредбама под 6. и orad-
ea 2. ове тачке.", 

Досадашњи ст. 4. до 8. постају ст. 5. до 9. 

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивање у „Службеном листу СФРЈ". 

Савезно извршио веће 

-E.in. бр. I l 
28. фебруара 1991. године 
Београд 

Председник, 
,Анте Марковић, с, р. 

ОДРЕЂЕНИХ 

Тарифне ознака 
Царинске тарифе 

С П И С А К 
ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНИХ 

ПРОИЗВОДА 

Н a il м е н о в Hb е 

2201.00 Соја у зрну, укључујући и ломљену или 
дробљену 

2203.00 Пиво добијено од слада 
2304.00 Уљане погаче и остали чврсти остаци до-

бијени приликом екс тра кп ије у^а од соје, 
немлевени, млевени или пелетизовани: 

2304.001 " — - о д соје 

171. 
На основу члана 86. став 3. и члана 104. став 7. Закона 

о предузећима („Службени лист СФРЈ", бр. 77/88, 40/89, 
46/90 и 61/90), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ПОВЕЋАЊУ НАЈМАЊЕГ ИЗНОСА СРЕДСТАВА 
ПОТРЕБНИХ ЗА ОСНИВАЊЕ ЛОЗНИЧКОГ ДРУШ-

ТВА И ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ 
О Д Г О В О Р Н О ! ! ^ 

1. Нај.мањи износ средстава потребних за оснивање и 
рад дреничког друштва повећава се са 15.000 динара на 
55.000 динара. 

2. Најмањи износ средстава потребних за оснивање 
друштва са ограниченом одговорношћу повећава се са 
2.000 динара на 8.000 динара. 

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

Савезно извршно веће 

Е. n, бр. 80 
21. фебруара 1991. године 
Београд 

Председник, 
Ante Марковић, с, 

172. 
На основу члана 4. Закона о посебним дажбина.ма при 

увозу пољопривредних и прехрамбених производа 
[„Службени лист СФРЈ", бр. 70/89.), Савезно извршно веће 
доноси 

170. 
На основу члана 16. Закона о спољнотргоиинском по-

словању (^Службени лист СФРЈ", бр. 63/89 и 11/91), по 
прибављеном .мишљењу Привредне коморе Југославије, 
Савезно извршио веће доноси 

О Д Л У К У 
Q РАЗВРСТАН АЊУ СОЈЕ, СОЈИНЕ САЧМЕ И ПИВА 

НА СЛОБОДАН УВОЗ ДО М , СЕПТЕМБРА 1991, 
ГОДИНЕ 

1. Увоз робе навецене у Списку одређених пољоприв-
редно-прехрамбених производа, који је одштампан уз ову 
одлуку и чини њен саставни део, слободан је до 30, септем-
бра 1991. године. 

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављиван^ у „Службено.м листу СФРЈ". 

Савезно извршио веће 

О Д Л У К У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСЛОБАЂАЊУ ОД ПЛАЋА-
ЊА ПОСЕБНЕ ДАЖБИНЕ ПРИ УВОЗУ ОДРЕЂЕНИХ 
КОЛИЧИНА С В И Њ С К О Г И ПИЛЕЋЕГ МЕСА, МАС-

ЛАЦА, УЉА И ШЕЋЕРА 
1. У Одлуци о ослобађању од плаћања посебне 

дажбине при увозу одређених количина свињског и пиле-
ћег меса, маслаца, уља и шећера („Службени лист СФРЈ", 
бр, 59/90, 83/90 и 6/95) у тачки 1. после Tap. ознаке 0207ЛО 
додају се нове тар. ознаке, које гласе: 

„0207.2 - живина, неисечена у комаде, смрзнута: 
0207.21 — кокошке, домаће 
0207.4 - Живина исечена и отпаци, осим џигерица, 

смрзнути: 
0207.41 — од кокошака, домаћих". 
2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 79 
2 i. фебруара 1991. године 
Београд 

Председник, 
Анте Марковић, с. р. 

Е. п. бр. 82 
28. фебруара 1991. године 
Београд 

Председник, 
Анте Марковић, с, р. 
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и з . 
На основу члана 49. став I. Царинског закона 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
61/82, 7/84, 25/85, 36/86, 28/88, 40/89, 70/89 и 21/90), Са-
везно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОД-
ЛУКЕ О КРИТЕРИЈУМИМА КОЈИ ЋЕ СЕ ПРИМЕ-
ЊИВАТИ ПРИ СНИЖЕЊУ СТОПЕ ЦАРИНЕ, ОДНОС-
НО ОДРЕЂИВАЊУ СТОПЕ ЦАРИНЕ ,,СЛОБОДНО'9 

НА УВОЗ ОПРЕМЕ 
1. У Одлуци о престанку важења Одлуке о критерију-

мима који ће се примењивати при снижењу стопе царине, 
односно одређивању стопе царине „слободно" на увоз оп-
реме („Службени лист СФРЈ", бр. 83/90) после тачке 3. до-
даје се тачка За, која гласи: 

„За, Изузетно од одредбе тачке h ове одлуке, на опре-
му која се увози у складу са чланом 5. Закона о привреме-
ним мерама о изменама и допунама Закона о спољнотрго-

' винском пословању („Службени лист СФРЈ", бр. 11/91) 
примењују се прописи и решења који су важили до З!, де-
цембра 1990. године." 

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивање у „Службеном листу СФРЈ"'7. 

Савезно извршно веће 
Е. п. бр. 83 
28, фебруара 1991. године 
Београд 

Председник, 
Анте Марковић, с, 

176. 

Тарифне 
ознака 

Наименова ње Количина 

I 2 ' 3 4 

85.20 Магнетофони и остали апа-
рати за снимање звука, ук-
ључујући апарате са уграђе-
ни.м уређаји.ма за реп редук-
цију звука: 

8520.3 - Остали магнетофон!! са 
уграђеним уређајима за 
репродукција звука: 

8520.31 - - касетни 
Ех. 
Вишеканални регистрофон, 
касетни, са припадајућим де-

2 комада 

2. Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Савезно 
Е.п. бр. 78 
28. фебруара 1991. године 
Београд 

io веће 
Председник, 

Анте Марковић, с. р. 

174. 
На основу члана 27. став 4, Царинског закона 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
61/82, 7/84, 25/85. 38/86, 28/88, 40/89, 70/89 и 21/90), на 
предлог савезног секретара за финансије, по претходно 
прибављеном ,мишљењу Савезног секретаријата за народ-
ну одбрану, Савезно извршно веће доноси - ' 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ОПРЕМЕ КОЈА СЛУЖИ ИСКЉУ-
ЧИВО ЗА ПОТРЕБЕ НАРОДНЕ ОДБРАНЕ ОСЛОБО-

, , ЂЕМЕ ПЛАЋАЊА ЦАРИНЕ 
1 I. Утврђује се опрема која служи искључиво за потре-

бе народне одбране ослобођена плаћања царине на основу 
члана 27. став 2. тачка 3. Царинског закона, и то: 

I ? S . 
На основу члана IL став 3. Закона о финансијском 

пословању („Службени лист СФРЈ", бр. 10/89, 26/89, 
35/89, 58/89, 79/89 и 61/90), савезни секретар за финансије 
издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ НАРЕДБЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ НА-
ПЛАТЕ, РАСПОЛАГАЊЕ И ПЛАЋАЊА ГОТОВИМ 

НОВЦЕМ 
1. У Наредби о условима и начину наплате, распела-

гања и плаћања готовим новцем („Службени лист СФРЈ", 
бр. 17/89, 54/89 и 5/90) у тачки 4. одредба под 6 број: 
„1.500" замењује се бројем: „4.000,00". 

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

Бр. I / l Ol 069/91 001 
21. фебруара 199 L године 
Београд 

Савезни секретар за 
финансије, 

Бранимир Зекан, с. р, 

На основу члана 2. Закона о посебним дажбинама при увозу пољопривредних и прехрамбених производа 
(„Службени лист СФРЈ", бр, 70/89), у споразуму са савезним секретаром за пољопривреду, савезни секретар за трговину 
издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ВИСИНИ ПОСЕБНЕ ДАЖБИНЕ ПРИ УВОЗУ'ПОЉОПРИВРЕДНИХ И 

ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА 

1. Посебна дажбина представља разлику између увозне цене увећане за износ царине и других увозних дажбина 
и просечне цене на домаћем тржишту. . . 

2. Просечне цене на домаћем тржишту, у смислу тачке I. ове наредбе, јесу: 

Ре.!ни 
број 

Тарифни број 
Цз ри неке 

тарифе 

Тарифна 
ознака 

Наим. енова^е робе 
Просечна цена 

на домаћем 
тржишту 

. I 2 3 4 5 

01.02 
0102.90 

Живе животиње, врста говеда: 
- Остало: 

Дин/kg 
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I 2 3 4 5 

Дин/kg 

0102.901 бикови 2 UGO 
0302.904 - - - јунад за тов (од 200 до 280 kg) 27,00 
0102.905 јунад, утовљена преко 280 до 450 kg 27,00 
0102.906 јунад, остала 21,00 

2 01.03 Свиње, живе: 
0103.9 - Остало: 
0103.91 - - масе мање од 50 кг: 
0103.913 масне за клање 2 5 Д) 
0103.91? остало 25,00 
0103.92 - - масе 50 кг или веће: 
0103.922 меснате за клање 20,00 
0103.923 масне за клање 17,50 
0103.929 остало 17,50 

3 01.04 Овце и козе, живе: 
0104.10 - Овце: 
0104.102 за клање 16,50 
0104.109 јагњад, остало 29,00 

4 01.05 Живина домаћа, жива (кокошке, паткз, гуске, ћурке и бисерке): 
0105.9 - Остало: 
0105.91 — кокошке: 
0105.919 остале 9,00 

5 02.01 Месо говеђе, свеже или расхлађено: 
0201.10 - Трупови и полутке: 
0201.101 телећи 47,00 
0201.102 јунећи 38,80 
0201.103 говеђи 27,70 
0201.109 остали 27,7Q 
0201.20 - Остали комади са костима: 
0201.201 телећи 58ДО 
0201.202 јунећи: 
0201.2021 компензиране четврти 38,80 
0201.2022 - предње четврти 33,80 
0201.2023 задње четврти 45,00 
0201.2029 остало 27,00 
0201.203 говеђи: 
0201.2031 компензиране четврти 27,70 
0201.2032 предње четврти 24,10 
0201.2033 задње четврти 32,20 
0201.2039 остало 19,30 
0201.30 - Без костију: 
0201.301 телећи 77,50 
020! 302^ - - - јунеће: 
0201.3021 компензиране четврти 47,00 

- 0201.3022 предње четврти 40,60 
0201.3023 задње четврти 54,10 
0201.3029 остало 32,30 ' 
0201.303 — - говеђе: 
0201.3031 компензиране четврти 31,90 
0201.3Q32 предње четврти 27,70 
0201.3033 задње четврти 37,00 

\ 0201.3039 остало 1 22,30 
0201.309 oci ало 33,80 

6 02.02 Месо говеђе, смрзнуто: 
0202.10 - Трупови и полутке: 
0202Л01 телећи 32,90 
0202.102 јунећи 27,20 
0202.103 говеђи 19,40 
0202.109 остало 19,40 
0202.20 - Остали комади са костима: 
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I 2 3 4 5 

0202.201 телећи 1 40,70 
0202.202 јунећи: 
0202.2021 компензира^ четврти 29,20 
0202.2022 предње четврти 25,40 
0202.2023 задње четврти 33,80 
0202.2029 остало 20,30 
0202.203 говеђи: 

. 0202.2031 компензира^ четврти 20,80 
0202.2032 предње четврти 18,10 
0202.2033 задње четврти 24,20 
0202.2039 остало 14,50 ч 

0202.209 остало 20,20 
0202.30 - Без костију: 
0202.301 телећи 54,30 
0202.302 - - - јунеће: 
0202.3021 компензиране четврти 35,20 
0202.3022 предње четврти 30,40 
0202.3023 задње четврти 40,50 
0202.3029 остало 24,20 
0202.303 говеђе: 
0202.3031 компензиране четврти 23,90 
0202.3032 - : предње четврти 20,80 
0202.3033 задње четврти 27,80 
0202.3039 остало 16,70 
0202.309 остало 25,40 

7 02.03 Месо свињско, свеже, расхлађено или смрзнуто: 
0203 Л - Свеже или расхлађено: 
0203.11 - - трупови и полутке: 

Ех. 
- трупови и полутке са кожом и поткожним масним ткивом, 

главом, предњим и задњим ногама 23,40 
- трупови и полутке са кожом и поткожним масним ткивом, 

без главе, предњих и задњих ногу 26,80 
- трупови и полутке без коже, поткожног масног ткива, главе, 

предњих и задњих ногу (гуљека полутка) 40,20 
- трупови и пол)/тке без коже, поткожног масног ткива, главе, 

предњих и задњих ногу, груди, ребара и трбушина (францус-
ка обрада) 41,90 

. 0203.12 - - бутови, плећке и кдмади од њих, са костиму: 
Ех. 
- бу тови и комади од њих, са костима 51,00 
- плећке п комади од њих, са костима 40,70 

0203.19 - - остало: 
Ех. 
- бутови и комади од њих, без костију 57,10 
- плећке и комади од њих, без костију 45,80 
- леђа 48,60 
- слабина са филеом 51,00 
- слабина без филеа 48,60 
- врат 36,90 
- груди 20,00 
- ребра, трбушина, коленица и подлактица 15,10 

0203.2 - Смрзнуто: 
0203.21 - - трупови и полутке: 

Ех. 
- трупови и полутке са кожом и поткожним масним ткивом, 

главом, предњим и задњим ногама 19,50 
- трупови и полутке са кожом и поткожним масним ткивом, 

без главе, предњих и задњих ногу 22,50 
- трупови и полутке без коже, поткожног масног ткива, главе, 

предњих и задњих ногу (гулдена полутка) 33,50 
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02.04 

02.07 

10 

11 

04.01 

04.02 

12 

13 

14 

04.05 

04.09 

10.01 

0203.22 

0203.29 

0204.10 
0204.2 
0204.21 
0204.22 
0204.23 
0204.4 
0204.41 
0204.42 
0204.43 

0207.10 
0207.2 
0207.21 
0207.3 

0207.39 
0207.4 
0207.41 

0401.20 

0402.2 

0402.21-
0402.9 
0402.91 
0405.00 
0405.001 
0409.00 
0409.001 
0409.009 

1001.10 
1001.102 
1001.90 
1001.902 

- трупови п, полутке без коже, поткожног масног ткива, главе, 
предњих и задњих ногу, груди, ребара и трбушине (францус-
ка обрада) 35,00 

- бутови, плећке и комади од њих, са костима: 
Ех. 
- бутови и комади од њих, са костима 40,30 
- плећке и комади од њих, са костима 32,60 
- - остало: 
Ех. 
- бутови и комади од њих, без костију 45,70 
- плећке и комади од њих, без костију 36,60 
- леђа 38,90 
- слабина са филеом 40,80 
- слабина без филеа 38,90 
- врат "" 29^50 
- груди 16,00 
- ребра, трбушина, коленица и подлактица 12,10 
Месо овчије или козије, свеже, расхлађено или смрзнуто: 
- Трупови и полутке, јагњећи, свежи или расхлађени 48,20 
- Остало месо овчије, свеже или расхлађено: 
- трупови и полутке 32,00 
- остали комади са костима 32,00 
- - без костију 39,90 
- Остало месо овчије, смрзнуто: 
- трупови и полутке ' 23,50 
- остали комади са костима 23,50 
- без костију 29,10 
Месо и јестиви отпаци, од живине из Tap. броја 01.05, свежи, 
расхлађени или смрзнути: 
- Живина, неисечена у комаде, свежа или расхлађена 20,10 
- Живина, неисечена у комаде, смрзнута: 
- кокошке, домаће 14,80 
- Живина исечена у комаде и отпаци, укључујући џигерице, 

свежи или расхлађени: 
- - остало , 18,00 
- Живина исечена и отпаци осим џигерице, смрзнути: 
- од кокошака, домаћих 12,60 

Дин/! 
Млеко и павлака, неконцентровани и без додатог шећера или 
других/материја за заслађиван^: 
- Са садржајем масноће преко 1% до 6% по маси 3,40 
Млеко и павлака, концентровани или са садржајем додатог ше-
ћера или других материја за заслађиван^: 

Дин/kg 
- У праху, гранулама или другим чврстим облицима, са 

садржајем масноће преко 1,5% по маси: 
- - без додатог шећера или других материја за заслађивање 43,00 
- Остало: Дин/1 
- - без додатог шећера или других материја за загађивање 11,90 
Маслац и остале масноће и уља добијени од млека: Дик/kg 

маслац свеж 50,00 
Мед, природни: 

у паковањима до 25 kg 25,00 
у осталим паковањима 22,70 

Пшеница и напол ица: 
- Тврда пшеница: 

остала 2,30 
- Остало: 

остала пшеница 2,30 





Страна 248 - Број 15 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ Петак, I. март 1991. 

28 22.04 

29 

30 

23.04 

24.01 

31 
24.02 

1701.9 
1701.99 
1701.991 
1701.992 

2204.2 

2204.21 
2204.211 
2204.212 
2204.2125 
2204.2129 
2204.219 
2304.00 

2304.001 
2304.009 

2401.10 

2401.20 

2401.30 

2402.10 
2402.20 

2402.90 

- Остало: 
- - остало: 

шећер од шећерне трске, рафинисан 9,50 
шећер од Шећерне репе, рафинисан 9,50 

Вино од свежег грожђа, укључујући ојачана вина; шира од Дин/1 
грожђа, осим оне из тар. броја 20.09: 
- Остала вина; шира од грожђа са заустављеном ферментаци-

јом додавањем алкохола: 
- - у судовима до 2 I: 

вино стоно 12,60 
вино квалитетно: 

бело 16,30 
остало 16,30 

вкно дезертно 28,80 
Уљане погаче и остали чврсти остаци добијени приликом ек- Дин/kg 
стракција уља од соје, немлевени., млевени или пелетизовани: 
- од соје 

остало З,ОО 
Дуван сиров или непрерађен; отпаци од дувана: 
- Дуван, неижиљен: 
Ех. 
- оријентални тип дувана 82,70 
- тип Вирџинија 74,10 
- тип Берлеј 50,60 
- остали 35,70 
- Дуван, делимично или потпуно ижиљен: 
Ех. 
Делимично ижиљен: 
- оријентални тип дувана 91,00 
- тип Вирџинија 81,50 
- тип Берлеј 55,70 
- остали 39,30 
Потпуно ижиљен: 
- оријентални тип дувана 111,00 
- тип Вирџинија 99,40 
- тип Берлеј 68,00 
- Отпаци од дувана 23,10 
Цигаре, цигарилоси и цигарете од дувана и замене дувана: Дин/паклица 
- Цигаре и цигарилоси, који садрже дуван 
- Цигарете које? садрже дуван: 
Ех. , 
- цигарете које одговарају квалитету групе лиценцних цигаре-

та из домаће производње 5,60 
- цигарете које одговарају квалитету групе екстра-домаћих ци-

гарета произведених према ЈУС-у Е.П2.010 5,50 
- цигарете које одговарају по квалитету I квалитетноЈ групи из 

домаће производње произведене према ЈУС-у Е.П2.010 3,70 
- цигарете које одговарају по квалитету II квалитетној групи 

из домаће производње произведене према ЈУС-у Е.П2.010 3,70 
- цигарете које одговарају по квалитету 1^квалитетној групи 

из домаће производње произведене према ЈУС-у Е.П2.010 3,70 
- цигарете које одговарају по квалитету IV квалитетној групи 

из домаће производње произведем према JUS-y Е.Р2.010 3,70 
- Остало 5,60 

3. Даном ступања на снагу ове наредбе престаје да важи Наредба о висини посебне дажбине при увозу пољоп-
ривредних и прехрамбених производа („Службени лист СФРЈ", бр. 8/91). 

4. Ова наредба ступа на снагу 4. марта 1991. године. 

04 Бр. 73/60 Савезни секретар за трговину, 
I. марта 1991. године м р Назми Мустафа, с. р. 

\ Београд 
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7/90, 42/90, 52/90 и 59/90), у тачки 7. став I. одредба под 4 
мења се и гласи: 

„4) да банка која подноси благајничке записе на про-
дају Народној банци Југославије има у свом портфељу 
благајничких записа Народне банке Југославије најмање у 
висини 10% свог фонда оснивача и резерви". 

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

177. 
На основу члана IO. став 1. и члана 80. став I. тачка 5. 

Закона о Народној банци Југославије и јединственом .мо-
нетарном пословању народних банака република и народ-
них банака аутономних покрајина („Службени лист 
СФРЈ", бр. 34/89, 88/89 и 61/90), Савет гувернера доноси 

О Д Л У К У 
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О ПРИВРЕМЕ-
НОМ ОБУ СТАВЉАЊУ КУПОВИНЕ КРАТКОРОЧ-

НИХ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ ОД СТРАНЕ 
НАРОДНЕ БАНКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

1. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о привременом обустављању куповине крат-
корочних хартија од вредности од стране Народну банке 
Југославије („Службени лист СФРЈ", бр. 2/91). 

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

О. бр. 46 
27. фебруара 1991. године 
Београд 

О. бр. 47 
27. фебруара 1991. године 
Београд 

Председник Савета 
гувернера 
гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с. р. 

Председник Савета 
гувернера 
гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с. р. 

О. бр. 48 
27. фебруара 1991. године 
Београд 

О. бр. 49 
27. фебруара 1991. године 
Београд 

Председник Савета 
гувернера 
гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с. р. 

Председник Савета 
гувернера 
гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с. р. 

178. 
На основу члана 14. и члана 80. став I. тачка 5. Закона 

о Народној банци Југославије и јединственом монетарном 
пословању народних банака република и народних банака 
аутономних покрајина („Службени лист СФРЈ", бр. 34/89, 
88/89 и 61/90), a у вези са Одлуком о оквирним условима 
под којима Народна банка Југославије купује и продаје 
преносиве краткорочне хартије од вредности („Службени 
лист СФРЈ", бр. 7/90, 42/90, 52/90, 59/90 и 15/90), Савет 
гувернера доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ОКВИРА 
ПРИМАРНЕ ЕМИСИЈЕ У КОМЕ ЋЕ НАРОДНА БАН-

КА ЈУГОСЛАВИЈЕ КУПОВАТИ И ПРОДАВАТИ 
ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ 

1. У Одлуци о утврђивању оквира примарне еми.сије 
у коме ће Народна банка Југославије куповати и продава-
ти хартије од вредности („Службени лист СФРЈ", бр. 
79/90), у тачки 2. број: „500.000.000" за.мењује се броје.м: 
„1.000.000.000". 

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

180. 
На основу члана 20. став I. тачка 8, члана 22. став I. и 

^ а н а 80. став l, тачка 16. Закона о Народној банци Југос-
лавије и јединствено.м монетарном п о с л а њ у народних 
банака република и народних банака аутономних покраји-
на („Службени лист СФРЈ", бр. 34/89, 88/89 и 61/90), Са-
вет гувернера доноси 

О Д Л У К У 
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О МИНИМАЛНИМ ОП-
ШТИМ УСЛОВИМА КРЕДИТНЕ СПОСОБНОСТИ БА-
НАКА И ДРУГИХ ФИНАНСИЈСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

1. У Одлуци о минималним општим условима кре-
дитне способности банака и других финансијских органи-
зација („Службени лист СФРЈ", бр. 22/90, 33/90, 59/90 и 
70/90) у тачки I. после одредбе под 7 додаје се нова одред-
ба под 8, која гласи: 

„8) да у претходних 30 дана није користила позајмицу 
Народне банке Југославије по основу јемства Народне 
банке Југославије за штедне улоге и текуће рачуне грађана 
у динарима код банака и Поштанске штедионице.". 

Досадашње одредбе под 8) и 9) постају одредбе под 9) 
u IO). 

2. После тачке 5. додаје се тачка 5а, која гласи: 
„5а. Под другом финансијском организацијом, у 

смислу ове одлуке, подразумева се Поштанска штедиони-
ца". 

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

181. 

На основу члана 20. став I. тачка 6, члана 25. и члана 
80. став I. тачка 9. Закона о Народној банци Југославије и 
јединственом монетарном пословању народних банака ре-
публика и народних банака аутономних покрајина 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 34/89, 88/89 и 61/90), Савет 
гувернера доноси 

О Д Л У К У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ДА-
ВАЊА КРЕДИТА БАНКАМА И ДРУГИМ ФИНАНСИЈ-
СКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ДНЕВ-

НЕ ЛИКВИДНОСТИ 
I. У Одлуци о условима и начину давања кредита 

банкама и другим финансијским организацијама за 
одржавање дневне ликвидности („Службени лист СФРЈ", 
бр. 8/91), после тачке 7. додају се тач. 7а. и 76, које гласе: 

„7а. Изузетно од одредбе тачке 3. одредба под l) и 
тач. 4. и 6. ове одлуке, банке могу у марту 1991. године сва-
кодневно користи!м кредит за ликвидност, с тим ш!о се 

179. 
На основу члана 14. и члана 80. став I. тачка 9. Закона 

о Народној банци Југославије и јединственом монетарном 
пословању народних банака република и народних банака 
аутономних покрајина („Службени лист СФРЈ", бр. 34/89, 
88/89 и 61/90), Савет гувернера доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОКВИРНИМ УСЛОВИМА 
ПОД КОЈИМА НАРОДНА БАНКА ЈУГОСЛАВИЈЕ КУ-

ПУЈЕ И ПРОДАЈЕ ПРЕНОСИВЕ КРАТКОРОЧНЕ 
ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ 

I. У Одлуци о оквирним условима под којима Народ-
на банка Југославије купује и продаје преносиве кратко-
рочне хартије од вредности („Службени лист СФРЈ", бр. 
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тај кредит по основу благајничких записа које су банке 
обавезне да упишу на основу прописа о начину одржавања 
минималне ликвидност!! банака може користити у перио-
ду од I. до 15. .марта до износа од 150% и од 15. до 31. мар-
та до износа од 100% номиналне вредности тих записа. 

76. Изузетно од одредбе тачке 5. ове одлуке, за време 
коришћења кредита за ликвидност у марту 1991. године 
банка не може повећавати обим кредита и других пласма-
на.". 

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивање у ,,Службеном листу СФРЈ". 

О. бр. 50 
27. фебруара 1991. године 
Београд 

Председник Савета 
гувернера ^ 
гувернер 

Народне банке Југославије, 
,,!Душан Влатковић, с. р^р 

182. 

О.бр. 51 
27. фебруара 1991. године 
Београд 

Председник Савета 
гувернера 
гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Вла i ковић, с, р. 

183. 
На основу члана 18. и члана 80. став I. тачка 11. Зако-

на о Народној банци Југославије и јединсгвеном монетар-
ном пословању народних банака република и народних 
банака аутоно.мних покрајина („Службени Лист СФРЈ", бр. 
34/89, 88/89 и 61/90), a у складу са чланом 6. став I. Зеко4 

на о привре.меним мерама о циљевима и задаци.ма зајед-
ничке .монетарне политике у 1991. години („Службени 
лист СФРЈ", бр. 84/90), Савет гувернера доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОГРАНИ-
ЧАВАЊА' ОБИМА И ДИНАМИКЕ РАСТА ДИНАР-
СКИХ ПЛАСМАНА БАНАКА li ДРУГИХ ФИНАНСИЈ-
СКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ПРВОМ ТРОМЕСЕЧЈУ 

1991. ГОДИНЕ 
! / У Одлуци о ограничава!^ обима динамике раста 

динарских пласмана банака и других финансијских орга-
низација" у првом тромесечју 1991. i оди не („Службени 

лист СФРЈ", бр. ?/91) у тачки 2. после става I. додаје се 
став 2, који гласи: 

„Изузетно од одредбе става I. ове тачке, банке осно-
ване по одредбама Закона о банкама и другим финансиј-
ски.м, организацијама („Службени лист СФРЈ", бр. 10/89, 
40/89, 87/89, 18/90 и 72/90), a које нису правни следбеници 
неке друге банке (новоосноване банке), обезбедиће да ста-
ње њихових динарских пласмана 28. фебруара 1991. годи-
не и у току марта 1991. године ниједног дана не буде веће 
од 800% од стања оснивачког фонда и резерви банке на дан 
28. фебруара 1991. године,,ако је то за њих повољније.". 

2. У тачки З, на крају^ тачка се за,мењује зарезом и до-
дају се речи: „као и на потраживање настала no основу 
преузимања послова динарске и девизне штедње грађана 
од банке у стечају.". 

3. Ова одлука ступа на снагу даном објављивање у 
, „Службеном листу СФРЈ". 

На основу члана 20. став I. тачка З, члана 22. и члана 
80. став I. тачка 7. Закона о Народној банци Југославије и 
јединственом монетарном пословању народних банака ре-
публика и народних банака аутоно.мних покрајина 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 34/89, 88/89 и 61/90), Савет 
гувернера доноси 

О Д Л У К У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ И УСЛОВИМА КО-
РИШЋЕЊА ОБАВЕЗНЕ РЕЗЕРВЕ БАНАКА ЗА ОДРЖА-

ВАЊЕ ЊИХОВЕ ДНЕВНЕ ЛИКВИДНОСТ!! 
1. У Одлуци о начину и условима коришћења обавез-

нерезерве банака за одржавање њихове дневне ликвидност 
ти („Службени лист СФРЈ", бр. 81/89, 59/90 и 79/90) у тач-
ки 2а. после става 3. додаје се став 4, који гласи: 

„Изузетно од одредбе става 2. ове тачке, ако банка у 
марту 1991. године користи обавезну резерву у износу ве-
ће.м од 20% издвојених средстава ради успостављања и 
одржавања своје дневне ликвидност!!, банка у наредних 
пет радних дана не може Служби друштвеног књиговод-
ства подносити налоге за давање кредита и за вршење 
других пласмана, осим пласмана у хартије од вредности 
Народне банке Југославије са роком доспећа од 30 или ви-
ше дана.". 

2. Ова одлука ступа на снагу дано-м објављиван^ у 
„Службеном листу СФРЈ". 

О. бр. 52 
27. фебруара 1991. године 
Београд 

Председник Савета 
гувернера 
гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с. р. 

184, 
На основу члана 2. став 2. Закона о кредитним посло 

вима са иностранством („Службени лист СФРЈ", бр 
84/90) и члана 80. став I. тачка 5. Закона о Народној банш 
Југославије и јединственом монетарном пословању народ 
них банака република и народних банака аутономних rio 
крајина („Службени лист СФРЈ", бр. 34/89, 88/89 и 61/90), 
Савет гувернера доноси 

О Д Л У К У 
О ОБИМУ И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 
ФИНАНСИЈСКИХ КРЕДИТА ЗА КОИ ВЕР ТОВА! БЕ У 

ДИНАРЕ У 1991. ГОДИНИ 
1. Домаћа лица могу у 1991. години за коивертовање 

у динаре користити средства финансијских кредита у укуп-
но.м износу од 200 милиона САД долара. 

2. Домаћа лица могу закључивао уговоре о финан-
сијским кредитима за конвертовање у динаре са роком от-
плате дужим од једне године након претходног евиденти-
рања у Народној банци Југославије предговора који се 
доставља преко народних банака република, односно на-
родних банака аутоно-мних покрајина, у ко.ме су Предвиђе-
ни сви услови кредита, назив кредитора и план повлачења 
(коришћења) средстава кредита. 

Народна банка Југославије издаје потврду да је износ 
финансијских кредита из предутовора евидентирала у ок-
виру износа из тачке I. ове одлуке. 

3. До.маће лицеје дужно да код народне банке репуб-
лике, односно народне банке аутономне покрајине регис-
трује уговор о закљученом финансијском кредиту из тачке 
2. ове одлуке у року од 30 дана од дана издавања потврде 
Народне банке Југославије из тачке 2. став 2. ове одлуке. 

Домаће "лице је дужно да Народној банци Југославије 
доставља посебан извештај у року од пет дана од дана ис-
коришћености сваког кредита за конвертовање у динаре. 

4. Финансијски кредити из обе одлуке не могу се за-
кључивао са иностраним банкама које су основане са ју-
гословенским капиталом (сопствене и .мешовите банке), 
агенција.ма југословенских банака у иностранству, као и са 
иностраним банкама у ^граничном подручју. 

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

О. бр. 53 
27. фебруара 1991. године 
Београд 

Председник Савета 
гувернера 
гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с. р, 
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185. 
На основу члана 4. став 3. Закона о банка.ма и другим 

финансијским организацијама („Службени лист СФРЈ", 
бр, 10/89, 40/89, 87/89, 18/90 и 72/90) и члана 80. став I. 
тачка 29. Закона о Народној банци Југославије и јелин-
е! веном монетарно.м пословању народних банака репуб-
лика и народних банака аутономних покрајина („Службе-
ни лист СФРЈ", бр. 34/89, 88/89 и 61/90), Савет гувернера 
доноси 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ МИНИМАЛНОГ ИЗНОСА 

ОСНИВАЧКОГ ФОНДА БАНКЕ КОЈА СЕ ОСНИВА 
1. Ово.м одлуком утврђује се да оснивачки фонд банке 

која се оснива не може бити мањи од 35,000.000,00 динара. 
2. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о утврђивању висине минималног износа ос-
нивачког фонда банке која се оснива („Службени лист 
СФРЈ", бр. 14/90). 

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

О. бр. 54 Председник Савета 
27. фебруара 1991. године гувернера 
Београд гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с. р. 

186. 
На основу члана IO. став 6, чл. 14, 15. и 25. и члана 80. 

став I. тачка 9. Закона о Народној банци Југославије и је-
динственом монетарном! пословању народних банака ре-
публика и народних банака аутономних покрајина 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 34/89, 88/89 и 61/90), a у вези 
са Законом о привременим мерама о циљевима и задаци-
ма заједничке .монетарне политике у 1991. години 
(„Службени лист СФРЈ", бр, 84/90), Савет гувернера доно-
си 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА 
КВОТА ЗА ДАВАЊЕ К Р А Т К О Р О Ч Н Е КРЕДИТА 
БАНКАМА И ДРУГИМ ФИНАНСИЈСКИМ ОРГАНИ-
ЗАЦИЈАМА HA ОСНОВУ ОДРЕЂЕНИХ ХАРТИЈА ОД 

ВРЕДНОСТИ 
1. У Одлуци о начину утврђивања квота за давање 

краткорочних кредита банкама и другим финансијским 
организацијама на основу одређених хартија од вредности 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 8/91) у тачки 5. став I. мења 
се и гласи: 

„5. Изузетно од тачке 4. ове одлуке, за банке основане 
на основу Закона о банкама и другим финансијским орга-
низацијама („Службени лист СФРЈ", бр. 10/89, 40/89, 
87/89, 18/90 и 72/90), a које нису правни следбеници неке 
друге банке (новоосноване банке), квоте се утврђују 
множењем стања фондова и резерви банке са 0,34 ако је то 
за банку повољније/'. 

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 
Q. бр. 57 Председник Савета 
27. фебруара 1991, године гувернера гувернер 
Београд Народне банке Југославије, 

Душан Влатковић, с. р. 

187. 
На основу члана IO. став 6, члана 15. и члана 80..став 

I. тачка 9. Закона о Народној банци Југославије it једлн-
ственом .монетарном пословању народних банака репуб-
лика и народних банака аутономних покрајина („Службе-
ни лист СФРЈ", бр. 34/89, 88/89 и 61/90), a у вези са Зако-
ном о привременим мерама о циљевима и задацима зајед-
ничке монетарне полигике-у 1991. години („Службени 
лист СФРЈ", бр. 84/90), Савет гувернера доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИ-
ВАЊУ КВОТА ЗА ДАВАЊЕ К Р А Т К О Р О Ч Н Е КРЕДИ-
ТА БАНКАМА HA ОСНОВУ ОДРЕЂЕНИХ ХАРТИЈА 

ОД ВРЕДНОСТИ У ПРВОМ ТРОМЕСЕЧЈУ 1991. 
ГОДИНЕ 

1. У Одлуци о утврђивању квота за давање кратко-
рочних кредита банкама на основу одређених хартија од 
вредности у првом тромесечју 1991. године („Службени 
лист СФРЈ", бр, 8/91 и 9/91) у тачки I. став 4. мења се и 
гласи: 

„Изу зетно од одредбе става З/ове тачке, за банке ос-
новане на основу Закона о банка.ма и другим финансиј-
ским организацијама („Службени лист С ФРЈ'\ бр. 10/89, 
40/89, 87/89, 18/90 и 72/90), a које нису правни следбеници 
неке друге банке (новоосноване банке), квоте се утврђују 
множење.м стања фондова и резерви банке са 0,34, ако је то 
за банку повољније.". 

2. У тачки 2. после става 4. додаје се став 5, који гла-
си': 

„Изузетно од одредаба ст. 3. и 4. ове тачке, народне 
банке могу до 31. марта 19^1. године давати банкама крат-
корочне ,кредите за рефинансирање у оквирима квота ут-
врђених овом одлуко.м и на основу исправа о датим креди-
тима крајњи.м корисницима за финансирање улагања у 
производњу пшенице, кукуруза, шећерне pene, уљарица 
(укључујући и соју), пиринчане ар ri е, и дувана рода 1991. 
године.". 

3. Тачка 4. мења се и гласи: 
„4. Коришћење краткорочних кредита из тачке 2. ове 

одлуке, према условима прописаним одлукама из тачке I. 
став 2. ове одлуке, банке ће поступно ускладити дрема уго-
вореној динамици наплате тих кредита који су дати крај-
њим корисницима, a који су предст,ављали основ за рефи-
нансирање код народне банке. 

Изузетно од одредбе става I. ове тачке, банке могу 
најмање 20% од износа искоришћено краткорочних кре-
дита из примарне емисије у смислу тач. 2. и 7. ове одлуке, 
a према књиговодственом стању на дан 31. марта 1991. го-
дине, правдати само портфељом одређених исправа о по-
расту краткорочних кредита датих крајњим корисницима 
за финансирање улагања у производњу пшенице, кукуруза, 
шећерне pene, уљарица (укључујући и соју), пиринчане ар-
ие и дувана рода 1991. године. 

^ Банке које не обезбеде правдање искоришћеног дела 
краткорочног кредита из примарне емисије, у с.мислу ста-
ва 2. ове тачке, дужне су да неоправдан део врате .народ-
ној банци најкасније 31. марта 1991. године/4. 

4. У Прегледу квота за давање краткорочних кредита 
банка.ма на основу одређених краткорочиих хартија од 
вредности у првом тромесечју 1991. године, који је састав-
ни део ове одлуке, под редним бројем 2 f l БС Тузланска 
банка Д.Д. Тузла износ „70.600.000" замењује се износом 
„100.600.000";. 

Под редним бројем 4 Бањалучка банка Д,Д. Бања Лу-
ка износ „163.400.000" замењује се износо.м „173.000.000";. 

Под редним бријем 7 Привредна банка Травник Д.Д. 
Травник износ „11.800.000" замењује се износом 
„20.800.000";. 

Под редним бројем 9 Кредитна банка Д.Д, Тузла из-
нос „14.400.000" замењује се износом „17.655.180";. 

Под редним бројем 11 Шипад банка Д.Д. Сарајево из-
нос „10.600.000" замењује се износом „38.656300";, 

Под редним бројем 35 Истарска кредитна банка Д.Д. 
Умаг износ „18.200.000" замењује се износом „31.049.480";. 

Под редним бројем 36 Kroatia банка мале привреде 
Д.Д. . Загреб износ „7.400.000" замењује се износом 
„32.216.020";. 

' Под редним бројем 37 Задружно-приватна банка Д.Д. 
Загреб износ „400.000" замењује се износом „2,315.400";. 

Под редним бројем 56 Л.Б. банка за међу репу бл н ч ку 
сарадњу и развој Д.Д. Љубљана износ „12.800.000" заме-
њује се износом „28.075.500";. 

Под редним бројем 58 Комерцијална банка Триглав 
Д.Д, Љубљана износ „2.000.000" замењује се износом 

' „8.628.860";. 
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нос , 
Пол редним бројем 59 Нова банка Д.Д. Љубљана из-

„5.000.000" замењује се износом ,,l 1.271.340";. 
Под редним бројем 60 Словенска инвестициона банка 

Д.Д. Љубљана износ „6.200.000" замењује се износом 
„36.737.680";. 

Под редним бројем 63 Југобанка Д.Д. Београд износ 
„1.387.400.000" замењује се износом „1.487,400.000";. 

Под редним бројем 66 ДИС банка Д.Д. Београд износ 
„1.000.000" замењује се износом „5.489.640";. 

Под редним бројем 68 Карић банка Д.Д. Београд из-
нос „600.000" замењује се износом „4.556.000";. 

Под редни.м броје.м 69 INEX банка Мешовита банка 
Д.Д. Београд износ „3.200.000" за.мењује се износом 
„16.699.440";. 

Под редним бројем 76 речи: „Косовска банка Д.Д. 
Приштина 400.400.000" замењују се речима: „Београдска 

. банка - Приштинска банка Д.Д. Приштина 300.400.000". 
После редног броја 77 додају се редни бројеви 78 до 

93, који гласе: 
„78 Чаковечка банка д.д. Чаковец 
79 Трговачка банка д.д. Загреб 
80 Земјбделска банка а.д. Скопље 
81 Металс-банка Мешовита банка д.д. Нови 

Сад 

188. 

82 АИК банка Мешовита банка д.д. Сента 6.910.500 
83 Е банка д.д. Марибор 49.837.200 
84 Универзал на банка Кемија Љубљана 8.017.200 
85 LANDERBANK Мешана4банка д.д. Љуб-

љана 26.137.626 
6.902.000 

30.191.000 
7.005.360 

28.560.000 
9.312.260 
7.915.200 

86 БХ банка д.д. Сарајево 
87 УПИ банка д.д. Сарајево 
88 СИНД банка, Банка синд. д.д. Београд 
89 Центро-банка д.д. Београд 
90 Монтекс-банка Београд 
91 Мешовита банка д.д. Ниш 
92 Мешовита банка ,,Internacional Genex 

bank" д.д. Београд 9.549.696 
93 Трговачко-турпстичка банка д.д. Сплит 7.845.500.". 

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

7.242.000 
1.503.140 
9.180.000 

О. бр. 55 -
27. фебруара 1991. године 
Београд 

8.126.000 

Председник Савета 
гувернера 
гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с. р. 

На основу члана 38. Закона о заштити биља од болести и штеточина које угрожавају целу земљу („Службени 
лист СФРЈ", бр. 74/89), Савезни секретаријат за пољопривреду објављује 

С П И С А К 
СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ЗА КОЈА СУ ИЗМЕЊЕНЕ И ДОПУЊЕНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СТАВЉАЊЕ У 

УНУТРАШЊИ ПРОМЕТ 
Савезни секретаријат за пољопривреду извршио је од l, јула до 31. децембра 1990. године измене и допуне у, 

следећим дозволама средстава за заштиту биља: 

Редни 
број Назив средства Назив произвођача 

Дозволу за стављање 
у промет издао 

Савезни комитет 
за пољопривреду 

решењем број 

Дозвола за став-
љање у промет 

објављена у 
„Службеном лис-
ту СФРЈ", редни 

број списка 

Измену и допуну у дозволи 
извршио Савезни секретари-

јат за пољопривреду 
решењем број 

Измена допуна 
у дозволи 

I 2 3 4 5 6 7 

I BANVEL-DP SANDOZ AGRO LTD, 
Басел, Швајцарска, коју у 
Југославен заступа 
Велебит-Кемија - Загреб 

4729/2 од 6/89-5 
22. августа 1988. г, 

6/0-04-391/002 од 
2. октобра 1990. г, 

Измена 
назива 

произвођача 

2 BANVEL-MP SANDOZ AGRO LTD, 
Басел, Швајцарска, коју у 
Југославији заступа 
Велебит-Кемија - Загреб 

877/3 од 
19. фебруара 1988. 

56/88-2 
г. 

6/0-04-392/002 од 
4. октобра 1990. г. 

Измена 
назива 

произвођача 

3 BASAGRAN BASFAG., 
Ludwigshafen/Rh, СР 
Немачка, коју у 
Југославен заступа 
Прогрес Дир. Хемотекс -
Београд 

2313/2 од 6/89-1 
18. априла 1986. г. 

6/0-04-142/005 од 
23. новембра 1990. г. 

Проширење 
употребе 

4 BONALAN-EC Dovv-Elanco Ph. GmbH., 
Беч, Аустрија, коју у 
Југославен заступа 
Кемијска индустрија 
Радоња - Сисак 

7977/2 од 
31. децембра 1987. 

9/88-1 
г. 

6/0-04-278/002 од 
7. септембра 1990. г. i 

Измена 
назива 

произвођача 

5 DU RS BAN 
E-48 

Dow-Elanco Ph. GmbH., 
Беч, Аустрија, коју у 
Југославен заступа 
Chromos „Заштита биља" 
- Загреб 

772/2 од 
l i . марта 1987. г. 

53/87-12 6/0-04-285/003 од 
7. септембра 1990. r. 

„ Измена 
назива 

произвођача 

6 DURSBAN 
G-7,5 

Dow-E!anco Ph. GmbH., 
Беч, Аустрија, коју у 
Југославен заступа 
Chromos , ДП Chromos -
„Заштита биља" - Загреб 

1906/2 од 
IO. јула 1989. г. 

9/90-22 6/0-04-286/003 од1 
7. септембра 1990. г. 

6/0-04-286/002 од 
23. новембра 1990. г. 

Измена 
. назива 

произвођача 
Проширење 
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I 2 3^ 4 5 6 7 

7 DANITOL 
10-EC 

Sumitomo Chemical Co. 
LTD., Осака, Јапан, коју 
у Југославен заступа ДП 
Хемијска индустрија 
Жупа - Крушевац 

1499/1 од 
18. фебруара 1986. г. 

40/86-17 6/0-04-411/002 од 
23. новембра S990. г. 

Проширење 
употребе 

8 GALANT 
125-EE 

Dow-Elanco Ph. GmbH., 
Беч, Аустрија, коју у -
Југославији заступа ДП 
Хемијска индустрија 
Зорка - Суботица 

1215/1 од 
9. фебруара 1988. г, 

56/88-15 6/0-04-386/002 од 
IO. октобра 1990. г. и 

6/0-04-386/004 од 
23. новембра 1990. г. 

Проширење 
употребе и 

измена 
назива 

произвођача 

9 LONTREL-IOO Dow-Elanco Ph. GmbH., 
Беч, Аустрија, коју у 
Југославији заступа 
Хемијска индустрија 
Зорка - Шабац 

1376/2 од 
I. марта 1988. г, 

56/88-75 6/0-04-275/002 од 
17. септембра 1990. г. 

Измена 
назива 

произвођача 

IO LONTREL 
418-EC 

Dow-Elanco Ph. GmbH., 
Беч, Аустрија, коју у 
Југославији заступа 
Хемијска индустрија 
Зорка - Шабац 

851/2 од 
17. маја 1989. г, 

54/89-28 6/0-04-272/002 од 
17. септембра 1990. г. 

Измена 
казива 

произвођача 

11 LORSBAN L-16 
ЕС 

Dow-Elanco Ph. GmbH., 
Беч, Аустрија, коју у 
Југославији заступа 
Хемијска индустрија 
Зорка - Суботица 

1168/1 од 
8. фебруара 1988. г, 

56/88-21 6/0-04-387/002 од 
IO. октобра 1990. г, 

Измена 
назива 

произвођача 

12 NISSORUN 
l o - e c 

Nippon Soda, Со., Ltd., 
Токио, Јапан, коју у 
Југославији заступа 
Хемијска индустрија 
Зорка - Суботица 

292/2 од 
4. марта 1987; г. 

53/87-25 6/0-04-395/002 од 
15. октобра 1990. г. и 

6/0-04-395/004 од 
23. новембра 1990. r. 

Измена 
растварача 

и 
проширење 

употребе 

13 OXYTRIL-M Rhone Poulenc, Lyon, 
Француска, коју у 
Југославији заступа 
Кемијски комбинат 
Chromos - Загреб 

284/2 од 
I. октобра 1986. г, 

4/87-42 6/0-04-361/003 од 
13. новембра 1990. г. 

Поновно 
одобрење 
употребе 

14 RUBIGAN Dow-Elanco Ph. GmbH., 
12-SC Беч, Аустрија, коју у 

Југославен заступа 
Кемијска индустрија 
Радоња - Сисак . 

3147/2 од 56/88-39 6/0-04-281/002 од Измена 
19. маја 1988. г, 17. септембра 1990. г, назива 

произвођача 

15 RUBIGAN Dow-Elanco Ph. GmbH., 
Беч, Аустрија, коју у 

[Југбславији заступа 
Кемијска индустрија 
Радоња - Сисак 

5100/2 од 9/90-50 
29. децембра 1989. г. 

6/0-04-276/002 од Измена 
12. октобра 1990. г. назива 

произвођача 

16 RELDAN 2-Е Dow-Elanco Ph. GmbH., 
Беч, Аустрија, коју у 
Југославији заступа 
Хемијска индустрија 
Зорка - Шабац 

1088/2 од 53/87-64 6/0-04-273/002 од Измена 
4. марта 1987. г, 17. септембра 1990. г. назива 

произвођача 

17 STARANE-250 Dow-Н!апео Ph. GmbH., 
Беч, Аустрија, коју у 
Југославен заступа 
Хемијска индустрија 
Зорка - Шабац 

8973/1 од 
24. децембра 1986. г. 

4/87-11 6/0-04-27I /002 од Измена 
17. септембра 1990. г. назива 

произвођача 

18 TORDON 22-К Dovv-EIanco Ph. GmbH., 
Беч, Аустрија, коју у 
Југославији заступа 
Кемијски комбинат 
Ch го гп os - Загреб 

1689/1 од 
l i . марта 1987. г, 

53/87-37 , 6/0-04-397/002 од Измена 
24. септембра 1990. г. назива 

произвођача 

19 TRIDAL-MZ Dow-E!anco Ph. GmbH., 1495/1 од 53/87-39 6/0-04-280/002 од Измена 
Беч, Аустрија, коју у 4. марта 1987. г. 17. септембра 1990. г, назива 
Југославији заступа произвођача 
Кемијбка индустрија 
Радоња - Сисак 
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20 TRIDAL-S Dovv-Elanco Ph. GmbH., 
Беч, Аустрија, коју у 
Југославен заступа 
Кемијска индустрија 
Радоња - Сисак 

1496/1 од 53/87-38 6/0-04-279/002 од Измена 
4. марта 1987. г. 17. септембра 1990. г. назива 

произвођача 

21 TREFLAN-EC D o Н ! а п е о Ph. GmbH., 
Беч, Аустрија, коју у 
Југославен заступа 
Кемијска индустрија 
Радоња - Сисак 

7874/2 од 9/88-41 , 6/0-04-277/002 од Измена 
30. децембра 1987. г, 7. септембра 1990. г. назива 

произвођача 

22 X-PAND Dow-Elanco Ph. GmbH., 
Беч, Аустрија, коју у 
Југославен заступа 
Кемијска индустрија 
Радоња - Сисах 

1210/1 од 56/88-40 6/0-04-282/002 од Измена 
9. фебруара 1988. г. 17. септембра 1990. г. назива 

произвођача 

Бр.-6/0-04-003/001 
!().јануара 1991. године 
Београд 

189. 

Савезни секретар за 
пољопривреду, 

др Стево Мирјанић, с, р. 

На основу члана 39. Закона о заштити биља од оолести и штеточина које угрожавају целу земљу („Службени 
лист СФРЈ", бр. 74/89), Савезни секретаријат објављује 

С П И С А К 
СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ЗА КОЈА СУ ПРОДУЖЕНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СТАВЉАЊЕ У УНУТРАШЊИ 

. ПРОМЕТ 
Савезни секрет арија г за пољопривреду издао је од I. јула до 31. децембра 1990. године решења о продужењу 

важења дозволе за стављање у унутрашњи промет следећих средстава за заштиту биља: 

Редни Тт 
број Н а з и в с Р е д с т в а Назив произвођача 

Број решења бившег Савезног 
комитета за пољопривреду о 

престанку важења дозволе 

Број решења Савезног 
секретаријата за по-
љопривреду о про-

дужењу важења 
дозволе 

I 2 3 4 5 

1 AL AR LO R EC-48 Фармацеуте^, хемијска, пре-
храмбеиа и козметичка индус-
трија ПЛИВА - Загреб 

3080/1 од 18. априла 
1986. године 

6/0 04-423/002 
од 9. новембра 1990. 

године 

2 A?RAPIN - 500 Товарна кемичких изделков 
ПИНУС Раче при Марибору 

2462/1 од 26. марта 
1986. године 

6/0-04-441/002 
од 20. децембра 1990. 

године 

3 ATRA2IN T-500 Фармацеуте^, кемијска, пре-
храмбена и козметичка индус-
трија ПЛИВА - Загреб 

1100/3 од 26. марта 
1986. године 

6/0-04-413/003 
од 27. новембра 1990. 

године 

4 ВА, SAG RAN -DP BASF AG., Ludwigshafen/Rh, 
СР Немачка, коју у Југославије 
заступа ПРОГРЕС - Београд 

3062/2 од 25. маја 
1985. године 

6/0-04-415/002 
од З!, октобра 1990. 

године 

5 BAKARNI FALTAN 

\ 

Хемијска индустрија ЖУПА -
Крушевац 

538/2 од 20. фебруара 
1985. године 

6/0-04-344/002 
од I. августа 1990, 

године 

6 BAKARNI D !TH ANE Robin amd Haas Italia Sri., Ми-
лано, коју у Југославије заступа 
- Commerce Љубљана 

4173/2 од IO. јула 
1985. године 

6/0-04-202/003 
од 24. августа 1990. 

године 

7 BLAZER 2-S BASF AG., Ludioigshafen/Rh, 
СР Немачка, коју у Југославији 
заступа ПРОГРЕС - Београд 

1585/1 од 8. марта 
1985. године 

6/0-04-199/004 
од 22. октобра 1990. 

године 

8 SETAN AL SCH ERI MG AG., Бер пин, СР 
Немачка, ко^у у Ј710славијн за-
ступа A Г РО: Г ЕХ НИК A -ГРУ ДА 
Љубљана 

7518/2 од 30. децембра 
1985. године 

6/0-04-420/002 
од 9. новембра i 990. 

године 
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9 BETANAL AM-!I SCH ERI KG АО., Берлин, CP 
Немачка, коју у Југославен за-
ступа АГРОТЕХНИКА-ГРУДА 
Љубљана 

3570/1 од 25. маја 
1985. године 

6/0-04-414/002 
од 31. октобра 1990. 

године 

IO BLADEX 50-SC SHELL AGRICULTURAL DE-
PARTMENT, Лондон, Енглеска, 
коју у Југославен заступа АС-
ТРА-ЗАСТУПСТВО - Загреб 

1424/2 од 18. фебруара 1986. 
године 

6/0-04-435/002 
од 26. новембра 1990. 

године 

11 BOOM-EFEKT Товарна кемичких изделков 
ПИ НУС - Раче при Марибору 

2146/2 од 7. априла 
1987. године 

6/0-04-303/002 
од 14. августа 1990. 

године 

12 BO RĐO VS KA ČORBA 
PASTA-200 

Хемијска индустрија ЖУПА -
Крушевац 

2324/1 од 9. априла 
1985. године 

6/0-04-373/002 
од 16. августа 1990. 

године 

13 CASORON-GSR DUPHAR В. V., Амстердам, Хо-
ландија, коју у Југославен за-
ступа МАГРО - Скопје 

5441/1 од 23. септембра 
1985. године 

6/0-04-401/002 
од 12. октобра 1990. 

године 

14 CUPRABLAU-Z Металуршко-кемнчне индустри-
је ЦИНКАРНА - Цеље 

1998/2 од 6. маја 
1985. године 

6/0-04-333/002 
од 2. августа 1990. го-

дине 

15 DAKTAL W-75 FERMENTA ASC Europe Limi-
ted, Опрингтон, Енглеска, коју 
у Југославији заступа Предузе-
ће ГАЛЕНИКА, Програм АГ-
РОХЕМИЈЕ из Земуна 

4304/2 од 9. октобра 
1985. године 

6/0-04-431/002 
од 27. новембра 1990. 

године 

16 DUAL(R) 720-EC Ciba-Geigu AG, Басел, Швај-
царска коју у Југославен засту-
па COMMERCE - Љубљана 

7449/2 од 26. децембра 
1985. године 

6/0-04-315/002 
од 21. августа 1990. 

године 

17 DAKOGAL WP-50 Фармацеутско-хемијска индус-
трија ГАЛЕНИКА - Земун 

3817/2 од 26. јуна 
1985. године 

6/0-04-372/002 
од 20. августа 1990. 

године 

18 DICURAN(R) 80-WP Ciba-Geigy AG, Басел, Швај-
царска, Koiy у Југославен за-
ступа COMMERCE - Љубљана 

7450/2 од 26. децембра 
1985. године 

6/0-04-354/002 
од 27. августа 1990. 

године 

19 DITHANE M-70 Rohm and Haas Italia Sri., Ми-
лано, коју у Југославен заступа 
COMMERCE - Љубљана 

4175/2 од IO. јула 
1985. године 

6/0-04-371/002 
од 21. августа 1990. 

године 

20 DEVRINOL 45-F IC! Agrochemicals - Ferahurst, 
Енглеска, коју у Југославен за-
ступа ОХИС, РО БИЉАНА -
Скопље 

1739/2 од 14. марта 1985. 
године 

6/0-04-432/002 
од 5. децембра 1990. 

године 

21 DEGESCH-PLOČE DETIA-DEGESCH GmbH., 
Londenbach, СР Немачка, коју у 
Југославији заступа РП АГРО-
ВОЈВОДИНА, ДП КОМЕРЦ-
-СЕРВИС - Нови Сад 

6650/2 од 14. новембра 
1985. године 

6/0-04-425/002 
од 8. новембра 1990. 

године 

22 DIMILIN WP-25 DUPHAR В. V., Амстердам, Хо-
ландија, коју у Југославији за-
ступа ДП МАГРО - Скопје 

5440/2 од 3. октобра 
1985. године 

6/0-04-400/002 
од 19. октобра 1990. 

године 

23 ЕТ!О L-PRAH-5 Фармацеутеко-хемијска индус-
трија ГАЛЕНИКА - Земун 

347/2 од 2. јула 
1985. године 

6/0-04-323/002 
од 17. августа 1990. 

године 

24 FANERON(R) 500-FW Ciba-Geigy AG, Басел, Швај-
царска коју у Југославији засту-
па СОММHRČE - Љубљана 

7448/2 од 26. децембра 
1985. године 

6/0-04-353/002 
од 28. августа 1990. 

године 

25 FENITROTION 50-EC Фармацеутско-хемијска индус-
трија ГАЛЕНИКА - Земун 

864/2 од 4. марта 
1985. године 

6/0-04-342/002 
од 14. августа 1990. 

године 

26 G ALATI ON G-5 Фармацеутско-хемијска индус-
трија ГАЛЕНИКА - Земун 

335/2 од IO. јула 
1985. године 

6/0-04-418/002 
од I. новембра 1990. 

године 
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27 GASTOKSIN Фармацеутско-хемијска индус-
трија ГАЛЕНИКА - Земун 

4612/2 од I. августа 
I?S5. године 

6/0-04-419/002 
од 8. новембра 1990. 

године 

28 - OALOKSON Фармацеутско-хемијска индус-
трија ГАЛЕНИКА - Земун 

1923/2 од 21. маја 
19?5. године 

6/0-04-341/002 
од I. августа 1990. го-

дине 

29 IGRANA СОМЕ! 
400-ЕС 

Ciba-Geigy AG, Басел, Швај-
царска коју у Југославији засту-
па COMMERCE - Љубљана 

6935/2 од 20. децембра 
1985. године 

6/0-04-316/002 
од 24. августа 1990. 

године 

30 KOFUMIN 50-ЕС Фармацеутска, кемијска, козме-
тичка и прехрамбена индустри-
ја ПЛИВА - Загреб 

5351/2 од 3. октобра 
1985. године 

6/0-04-211/003 
од 20. августа 1?90. 

године 

З! KU PROPI N Товарна кемичних изделков 
ПИ НУС - Раче при Марибору 

5467/2 од 3. октобра 
1985. године 

6/0-04-047/003 
од 16. августа 1990. 

' године 

32 LINURON WP-50 Кемијска индустрија РАДОЊА 
- Сисак 

4049/2 од 12. септембра 
1985. године 

6/0-04-440/002 
од 6. децембра 1990. 

године 

33 LAN NATE 25-WP Du Poni Conoco Technologies S. 
A. Париз, Француска, коју у Ју-
гославији заступа АГРО ВОЈВО-
ДИ НА - Нови Сад 

1Ј31/2 од 26. фебруара 
1985. године 

6/0-04-123/003 
од 23. августа 1990, 

године 

34 MODOWN 4-F Rhone Poulenc Agrochemie, Ly-
on, Француска, коју у Југосла-
вен заступа ПЛИВА - Загреб 

1740/1 од 14. марта 
1985. године 

6/0-04-319/002 
од 24. августа 1990. 

године 

35 MONOTREL COMBI Фармацеутско-хемијска индус-
трија ГАЛЕНИКА - Земун 

4425/2 од 12. септембра 
1985. године 

6/0-04-404/002 
од П. октобра 1990. 

године 

36 MONOSAN SUPER-DP Фармацеутско-хемијска индус-
трија ГАЛЕНИКА - Земун 

4260/2 рд 12. јула 
1985. године 

6/0-04-405/002 
од 11, октобра 1990. 

године 

37 PINOFOS Товарна хемичних изделков 
ПИ НУС Раче при Марибору 

4390/2 од 12. септембра 
1985. године 

6/0-04-048/003 
од 30. јула 1990. годи' 

не 

38 PROMETRiN-SOO Хемијска индустрија ЗОРКА, 
ДП ЗОРКА - „Заштита биља" -
Шабац 

6296/2 од 25. октобра 
1985. године 

6/0-04-441/002 
од !З. децембра 1990. 

године 

39 PROM ЕР! N 500-tekući Товарна кемичних изд ел ков 
ПИНУС Раче при Марибору 

3599/2 од 19. септембра 
1985. године 

6/0-04-050/003 
од 31. јула 1990. годи-

не 

40 PRJ MAG RAM1 R) 5Q0-FW Ciba-Geigy AG, Басел, Швај-
царска коју v Југославије засту-
па СОМ МН RCE - Љубљана 

5 i 12/2 од 11. септембра 
1985. године 

6/0-04-385/002 
од 19. октобра 1990. 

године 

41 Rl PC GRD 20-EC SKELE Agricultural Division, 
Лондон, Енглеска, коју у Југос-
лавен заступа АСТРА-ЗА-
СТУПСТВО - Загреб 

1423/2 од 18. фебруара 
1986. године 

6/0-04-434/002 
од 26. новембра 1990. 

године 

42 SANDOFAN-Z SANDOZ AG, Басел Швајцар-
ска, коју у Југославије заступа 
ДП ВЕЛЕБИТ - КЕМИЈА 
СТРОЈЕВИ - Загреб 

. 1835/1 од 20. марта 
1985. године 

6/0-04-390/002 
од 12. октобра 1990. 

године 

43 STOMP330-E Amen сап Cyanamjd сотрапу 
New Versey, USA, коју у Југос-
лавен заступа ДП ЗОРКА „За-
штита биља" - Шабац 

632/2 од 25. маја 
1985. године 

6/0-04-182/003 
од 27. новембра 1990. 

године 

44 TOTALCID 5-50 Хемијска индустреа ЗОРКА -
ДП ЗОРКА „Заштита биља" -
Шабац 

2932/2 од 21. маја 
1985. године 

6/0-04-309/003 
од 11, октобра 1990. 

године 

45 TI RAM ŽUPA-TS Хемеска индустрија ЖУПА 
Фабрика „Пестициди" - Круше-
вац 

5816/2 од 11. новембра 
1985. године 

6/0-04-355/002 
од I. августа 1990. го-

дине 
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На основу члана 39. Закона о заштити биља од болести и штеточина које угрожавају целу земљу („Службени 
лист С Ф Р Ј , бр. 74/89), Савезни секретаријат објављује 

С П И С А К . 
СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ЗА КОЈА СУ ИЗДАТЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СТАВЉАЊЕ У УНУТРАШЊИ ПРОМЕТ 

Савезни секретаријат за пољопривреду издао је од 1 јула до 31, децембра 1990, године дозволе за стављање у 
унутрашњи промет следећих средстава за заштиту биља: 

Бр. 6/0-04-001/001 
10. јануара 1991 године 

Београд Савезни секретар за 
пољопривреду,' 

др Стево Мирјанић, е, р. 

По извршеном сравњен^ са изворним текстом ут-
врђено је да су се у Одлуци о разврставање/ пржене кафе и 
пива на слободан увоз у 1991, години, објављеној у 
„Службеном лист СФРЈ", бр. 9/91, поткрале грешке па се 
даје 

И С П Р А В К А 
ОДЛУКЕ О РАЗВРСТАН АЊУ ПРЖЕНЕ КАФЕ И ПИВА 

НА СЛОБОДАН УВОЗ У 1991. ГОДИНИ 
1. У називу Одлуке треба брисати омашком унесене 

рени: ,,и-пива". 
2, У Списку одређених пољопривредн(з-прехрамбе-

них производа, који чини саставни део Одлуке, треба бри-
сати омашком унесене речи: „2203,00 Пиво добијено од 
слада7'. i 

Из Секретаријата за законодавство Савезног из-
вршног већа, Београд, 21. фебруара 1991. године. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

166. Одл,ука о разрешењу и избору председника и 
члана Комисије За организационе питања 241 

167. Уредба о исказивању деоничког капитала по 
основу интерних деоница — — ^ 241 

168. Одлука о престанку'важења Одлуке о опрема-
њу бродова на мору и унутрашњим пловним 
путевима средствима заштите'од ратних деј-
става 241 
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169. Одлука о допунама^ Одлуке о повраћају царин-

ских, пореских и других дажбина и о другим 
мерама за подстицање извоза — — 242 

170. Одлука о разврставање соје, сојине сачме и пи-
ва на слободан увоз до 30. септембра 1991. го-
дине 242 

171. Одлука о повећању најмањег износа средстава 
потребних за оснивање деоничког друштва и 
друштва са ограниченом одговорношћу —- — 242 

172. Одлука о допуни Одлуке о ослобађању од пла-
ћања посебне дажбине при увозу одређених ко-
личина свињског и пилећег меса, маслаца, уља 
и шећера - - 242 

173. Одлука о допуни Одлуке о престанку важења 
Одлуке о критеријумима који be се примењива-
ти при снижењу стопе царине, односно одређи-
вању стопе царине „Слободно" на увоз опреме 243 

174. Решење о утврђивању опреме која служи ис-
кључиво за потребе народне одбране ослобође-
не плаћања царине 243 

175. Наредба о измени Наредбе о условима и начи-
ну наплате, располагања и плаћања'Готовим 
новцем 243 

176. Наредба о висини посебне дажбине при увозу 
пољопривредних и прехрамбених производа — 243 

177. Одлука о престанку важења Одлуке о привред 
меном обустављам^ куповине краткорочних 
хартија од вредности од стране Народне банке 
Југославије 249 

178. Одлука о измени Одлуке о утврђивању оквира 
примарне емисије у ко.ме ће Народна банка Ј у -
гославије куповати и продавати хартије од 
вредности - — — - 249 

179. ,Одлука о измени Одлуке о оквирни.м условил!а 
под којима Народна банка Југославије купује и 
продаје преносиве краткорочне хартије од 
вредности u , -^L. 249 

180. Одлука о допунама Одлуке о минималним оп-
штим услови.ма кредитне способности банака 
и других финансијских организација 249 

Страна 

181. Одлука о допуни Одлуке о условима и начину 
давања кредита банкама и другим финансиј-
ским организацијама за одржавање дневне лик-
видност и , 249 

182. Одлука о допуни Одлуке о начину и условима 
коришћења обавезне резерве банака за 
одржавање њихове дневне ликвидност 250 

183. Одлука о из.менама и допунама Одлуке о стра-
ни чавању обима и динамике раста динарских 
пласмана банака и других финансијских орга-
низација у првом тромесечју 1991: године — — 250 

184. Одлука о обиму и начину коришћења средста-
ва финансијских кредита за кон вер! овање у ди-
наре у 1991. години 250 

185. Одлука о утврђивању висине минималног из-
носа оснивачког фонда банке која се оснива — 251 

186. Одлука о измени Одлуке о начину утврђивања 
квота за давање краткорочних кредита банка-
ма и другим финансијским организацијама на 
основу одређених хартија од вредности — 251 

187. Одлука о изменама и допунама Одлуке о ут-
врђивању квота за давање краткорочним кре-
дита банкама на основу одређених хартија од 
вредности у првом тромесечју 1991. године —" 251 

188. Списак средстава за заштиту биља за која су 
измењене и допуњене дозволе за стављање у 
унутрашњи промет — — —, 252 

189. Списак средстава за заштиту биља за која су 
продужене дозволе за стазљање у унутрашњи 
промет — — — -—^ — — — — - i — — ^ 254 

190. Списак средстава за заштиту биља за која су 
престале да важе дозволе за стављање у унут-
рашњи промет . — - — - —- - — - 257 

191. Списак средстава за заштиту биља за која су 
издате.дозволе за стављање у унутрашњи про-
мет " , 258 

Исправка Одлуке о разврстава^ пржене кафе и пи-
ва на слободан увоз у 1у9 i, години — — 25S 
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Н О В О Н О В О 

ИЗАШАО ЈЕ ИЗ ШТАМПЕ 

ЗАКОН 
О Р А Ч У Н О В О Д С Т В У 

(са уграђеним изменама и допунама) 

УРЕДБА О КОНТНОМ ПЛАНУ 
КОНТНИ ПЛАН 

ПРАВИЛНИК О САДРЖИНИ КОНТА У КОНТНОМ ПЛАНУ 
Треће измењено издање 

Овај закон садржи материју која је до сада била регулисана у три закона (Закон о 
укупном приходу и дохотку, Закон о књиговодству u Закон о амортизацији друштвених 
средстава), што представља значајну дерегулацију у односу на досадашња решења. 

Закон се односи на све облике организовања предвиђене Законом о предузећима. Уре-
ђује се процењиван^ (утврђивање) финансијског резултата на бази фактурисане реализаци-
је и добити, прописују билансне шеме, систем ревалоризације, обавезна ревизија и др., a 
прелазним одредбама и начин чишћења фиктива и дубиоза из биланса, односно свођења 
књиговодствене вредности средстава на тржишне вредности. 

У све прописе су уграђене измене и допуне које су донете током 1989. и 1990. године. 
Заправо, направљени су „пречишћени" текстови, који корисницима знатно олакшавају 
употребу, a уз сваки пропис су, као прилог, штампане и поменуте измене. 

Цена 300,00 

Поруџбине слати на адресу: НИУ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ, Београд, Јована 
Ристића l, поштански фах 226, телефон 651-840, телекс 11756, телефакс 651-482. 

Издавач: Новннско-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. i?. 


