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400. 
На основу члана ПО. став l, a у вези са чланом 109. 

Закона о основама система осигурања имовине и лица 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 17/90 и 82/90), Савезно из-
вршно веће доноси 

О Д Л У К У 

О ОДРЕЂИВАЊУ НАЈНИЖИХ ИЗНОСА НА КОЈЕ 
ПОЈЕДИНЕ ВРСТЕ ВАЗДУХОПЛОВА МОРАЈУ БИТИ 
ОСИГУРАНЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТЕ КОЈЕ 

ВАЗДУХОПЛОВ МОЖЕ ПРИЧИНИТИ ТРЕЋИМ 
ЛИЦИМА 

1. Најнижи износи на које је сопственик, односно ко-
рисник југословенског ваздухоплова дужан да осигура по-
једине врсте ваздухоплова од одговорности за штете које 
ваздухоплов може причинити трећим лицима су: ' 

1) за ваздухоплове који се користе за јавни превоз 
путника и робе у унутрашњем и међунарбдном ваздуш-
ном саобраћају: 

а) масе до 2.700 kg - 2,000.000 динара; 
ђ) масе од 2.701 kg до 5.700 kg - 5,000.000 динара; 
в) масе од 5.701 kg до 27.000 kg - 15,000.000 динара; 
г) масе од'27.001 kg до 72.000 kg - 30,000.000 динара; 
д) преко 72.000 kg масе - 50,000.000 динара; 
2) за остале раздухоплове који се користе у унутраш-

њој ваздушној пловидби: 
а) за змајеве, ултралаке једрилице и параглајдере -

100.000 динара; 
б) за једрилице, балоне, змајеве са мотором и ултра-

лаке ваздухоплове са мотором - i50.000 динара; 
в) за ваздухоплове са сопственим погоном који се ко-

ристе за спортску делатност или их грађани користе за 
личне потребе - 200.000 динара; 

г) за ваздухоплове који се користе у друге сврхе 
(вршење привредних делатности и управних послова и на-
учноистраживачки рад и пружање санитетске помоћи, 
противпожарне службе и др.) - 1,200.000 динара; 

д) за ваздухоплов.е који се користе за обуку летачког 
особља - 1,500.000 динара. 

2. Под масом ваздухоплова, у смислу одредбе под I 
тачке 1. ове. одлуке, подразумева се највећа дозвољена ма-
са ваздухоплова у полетању, наведена у уверењу о пловид-
бености. 

3. Ако ваздухоплови из тачке 1. ове одлуке лете у 
иностранство, сопственици, односно корисници тих вазду-
хоплова морају се осигурати за сваки лет на износе пред-
виђене овом одлуком, односно на износе предвиђене про-
писима односне стране земље. 

4. Одредбе тачке I. ове одлуке односе се и на иностра-
не ваздухоплове који улазе у, ваздушни простор Југослави-
је, у смислу члана 109. став 2. Закона, ако за најнижи износ 
није пружено друго обезбеђење, односно ако међу на род-
ним уговором није друкчије одређено. ' 

5. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о одређивању износа на које се корисници, 
односно сопственици ваздухоплова морају осигурати од 
одговорности за штете које ваздухоплов може причинити 
(,.Службени лист СФРЈ", бр. 26/77, 76/88. 36/89 и 74/89). 

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

Савезно извршно веће t 

Е. п. бр. 151 Потпредседник, 
9. маја 1991. године Александар Митровић, с. р. 
Београд 

401. 
На основу члана 47. став 3. Закона о заштити биља од 

болести и штеточина koje угрожавају целу земљу 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 74/89), савезни секретар за 
пољопривреду доноси 

П Р А В И Л Н И К 
О УСЛОВИМА КОЈЕ МОРАЈУ ИСПУЊАВАТИ ПРЕ-
ДУЗЕЋА, ОДНОСНО ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА ЧИЈА ЈЕ 

ДЕЛАТНОСТ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ 
БИЉА НА ВЕЛИКО И МАЛО 

Члан I. 
Овим правилником прописују се услови у погледу 

кадрова, одговарајућих просторија за смештај, чувања и 
издавања средстава за заштиту биља и давања упутства 
потрошачима о начину употребе тих средстава, које мора-
ју да испуњавају предузећа, односно друга правна лица (у 
даљем тексту: предузећа) која се баве прометом средстава 
за заштиту биља на велико и мало. 

Предузећа из става I. овог члана морају испуњавати 
и друге услове у погледу техничких и санитарно-хигијен-
ских услова просторија, сходно законским прописима о 
промету отрова. 

Члан 2. 
Предузећа која се баве прометом средстава за зашти-

ту биља на велико морају у радном односу имати радника 
са одговарајућом високом стручном спремом за заштиту 
биља или биљне производње, који ће се старати о смешта-
ју, чувању и издавању средстава за заштиту биља потро-
шачима. 

Предузећа која се баве прометом средстава за зашти-
ту биља на мало дужна су,да у свакој продавници имају у 
радн,ом односу радника са одговарајућом високом струч-
ном спремом за заштиту биља или биљне производње, ко-
ји ће се старати о смештају, чувању и издавању средстава 
за заштиту биља и давати потрошачима упутства о начи-
ну употребе тих средстава. 

Под високом стручном спремом за заштиту биља или 
биљне производње, у смислу ст. 1.и 2. овог члана, подра-
зумева се завршен Пољопривредни факултет - смер оп-
шти, ратарски, заштите биља, воћарско-виноградарски и 
хортикултуре или Шумарски факултет - шумарски смер. 

Члан 3. 
Објекти Kojи служе за смештај, чување и издавање, 

односно стављање у промет средстава за заштиту биља на 
велико (у дањем тексту: складиштата) морају имати посебну 



Стран-а 598 - Број 36 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ Петак, 17. мај 1991. 

просторију за складиштење средстава за заштиту биља од-
говарајућег капацитета, просторију за стручњака из става 
I. члан 2. овог правилника, просторију за гардеробу и са-
нитарни чвор. 

Члан 4. 
У складиштима морају бити изграђени рафови (пеле-

не) који су довољно одвојени ради манипулисања прили-
ком смештаја и издавања средстава за заштиту биља. 

Жичаном преградом мора се посебно издвојити про-
стор за складиштење средстава за заштиту биља из I групе 
отрова, који се посебно закључава. 

Члан 5. 
Поред просторија из члана 4. овог правилника, скла-

дишта морају имати посебно ограђен проктор за смештај 
искбришћене амбалаже (пластичне и лимене) и неутроше-
них средстава за заштиту биља, који се враћају произвођа-
чу. 

Члан 6. 
Објекти који служе за смештај, чување и" издавање 

средстава за заштиту биља на мало (у даљем тексту: по-
љопривредне апотеке) састоје се од радног дела, продај-
ног дела и магацинског дела, као vt посебне просторије са 
гардеробним делом и санитарним чвором. 

Члан 7. 
Радни део служи само за боравак и рад стручњака из 

члана 2. овог правилника. У радном делу могу бити смеш-
тени рекламни материјал (проспекти, упутства и друго) и 
уређаји (стереолупа и друго) ради детерминације, односно 
утврђивање биљних болести, штеточина и корова. 

Стручњак из става. I. овог члана издаје потрошачу, 
односно купцу, писмену препоруку према обрасцу ПП, ко-
ји је одштампан уз овај правилник и чини његов, саставни 
део. Ова препорука се издаје у два примерка, од којих се је-
дан даје купцу, a други задржава стручњак који је издао 
препоруку. 

Препоруку из става 2. овог члана може издати и дру-
ги стручњак за заштиту биља или биљне производње кога 
овласти надлежни орган за послове заштите биља у репуб-
лици, односно покрајини. 

Члан 8. 
Продајни део служи за промет средстава за заштиту 

биља и уређаја и опреме за примену тих средстава, који су 
смештени у рафове (пелете). Ако се у продајном делу 
врши промет семена и садног материјала, они морају би-
ти смештени у посебно издвојен.простор (боксове) продај-
ног дела. 

Средства за Заштиту биља из става I. овог члана из-
дају се само на основу писмене препоруке коју су потписа-
ли стручњаци из члана 2. овог правилника. 

Члан 9. 
Магацински део служи за смештај средстава за за-

штиту биља и уређаја и опреме за примену тих средстава, 
као и за смештај семена и садног материјала у посебно из-
двојен простор (боксове). 

У продајном и магацинском делу мора бити уграђена 
одговарајућа вентилација, која обезбеђује да концентраци-
ја штетних гасова и аеросола не буде. већа од максимално 
дозвољене концентрације. 

Члан 10. 
Поред просторија из члана 6. овог правилника, по-' 

љопривредне апотеке морају имати посебно ,ограђен про-
стор или контејнере за смештај искоришћене амбалаже ,и 
неутрошених средстава за заштиту биља, који се враћају 
произвођачу. 

Члан11. 

Средства за заштиту биља која спадају у I групу от-
рова не могу се. држати и продавати у пољопривредним 
апотекама. 

Члан 12. 
Свака пољопривредна апотека мора имати приручну 

апотеку ради пружања прве помоћи у случају евентуалног 
тровања. 

Члан 13. 
Предузећа, односно друга правна лица која се баве 

прометом средстава за заштиту биља на велико и мало 
морају испуњавати услове предвиђене овим правилником 
у рбку од једне године од дана доношења овог Правилни-
ка. 

Републички, односно покраЈински орган надлежан за 
послове заштите биља контролише да ли су испуњени ус-
лови из овог правилника. 

Члан 14. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављиван^ у ,,Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 6/0-04-186/001 Савезни секретар 
20. марта 1991. године за пољопривреду, 
Београд др Стево Мирјанић, с. р. 

) 

Образац ПП 

402. 
На основу члана 34. став I. Закона о заштити биља од 

болести и штеточина које угрожавају целу - земљу 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 74/89), савезни секретар за 
пољопривреду доноси 

П Р А В И Л Н И К 
О УСЛОВИМА КОЈЕ МОРАЈУ ДА ИСПУЊАВАЈУ 
ПРЕДУЗЕЋА, ОДНОСНО ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА ЧИ-
ЈА ЈЕ ДЕЛАТНОСТ ПРОИЗВОДЊА СРЕДСТАВА ЗА 

ЗАШТИТУ БИЉА 

Члан I. 
Овим правилником прописују се услови које у погле-

ду опреме, уређај^ и кадрова морају да испуњавају преду-
зећа, односно друга правна лица чија је делатност произ-
водња средстава за заштиту биља за употребу у пољоп-
ривреди и шумарству (у даљем тексту : произвођачи сред-
става за заштиту биља). 



петак; '17, мај 1991. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ Број 36 - Страна 599 

Члан 2. 
Произвођачи средстава за заштиту биља морају има-

ти у радном односу најмање три радника са високом 
стручном спремом, и то: дипломираног хемичара, техно-
лога и стручњака за заштиту биља или биљне производње. 

Члан 3. 
Произвођачи средстава за заштиту биља морају има-

ти следеће просторије и уређаје: 
1) фабричку халу прилагођену производњи средстава 

за заштиту биља, сд одговарајућом вентилацијом и прила-
зом и без прикључка на директну канализацију, у оквиру 
које су изграђене: 

- просторије за пријем и смештај сировина, са издво-
јеним делом - карантрном сировина (отрови I групе); 

- просторије за производњу средстава за заштиту би-
ља. 

У оквиру просторија за производњу средстава за за-
штиту биља налазе се: 

- постројења за производњу емулзија (уређаји за пу-
њење боца и канистера и реактори са мерном техником у 
,,С" електричном извођењу); 

- постројења за производњу прашива и суспензија; 
- постројења за производњу гранулираних формула-

ција;-
- постројења'за производњу флуидних паста; 
2) складишта сировина за производњу средстава за 

заштиту биља, и то: ' 
- складиште за металну и пластичну бурад и мање 

контејнере, са настрешницом; 
- складиште чврстих и прашкастих сировина; 
- складиште растварача (подземно или надземно), са 

опремом; 
3) складишта готових средстава за заштиту биља (за 

хербициде, a посебно за остала Средства за заштиту би-

4) уређаје за пречишћавање отпадних вода, са одваја-
њем: 

- атмосферских вода, 
- санитарних вода и 
- технолошких вода које се пречишћавају; 

. 5) уређаје за пречишћавање отпадних гасова, који се 
„хватају", испирају и неутралишу; 
^ 6) уређаје за сагоревање неутрошена количина 'сред-
става за заштиту биља и амбалаже изграђене регионално. 

Члан 4. 
Просторије из члана 3. овог правилника морају испу-

њавати следеће услове: 
1) да су грађевинско-технички погодне за намену за 

коју су одређене, односно да су зидови, подови и таванице 
израђени од тврдог незапаљивог материјала, да су глат-
ких површина и да се могу брзо и лако чистити; 

2) да су осветљене и аклиматизоване за правилан и 
безбедан рад уређаја и смештај сировина, полупроизвода 
и готових средстава за заштиту биља; 

3) да су опрема и уређаји у просторији распоређени 
тако да је могуће несметано одвијање процеса рада у свим 
фазама, без ризика и могућности замене и мешања разли-
читих сировина и њихових компонената; 

4) ако се процес производње једног средства за за-
штиту биља одвија у више просторија, да су те просторије 
повезане како би се производња обављала без икаквих 
сметњи и утицаја на квалитет производа^ 

5) да обезбеђују транспорт сировина и готових сред-
става за заштиту биља; 

6) да су грађевински заштићене тако да је немогуће 
просипање, односно разливање сировина и'готових сред-
става за заштиту биља. 

Члан 5. 
Произвођачи средстава за заштиту биља морају има-

ти одговарајућу опрему која испуњава следеће услове: 
1) да је погодна за употребу према техничким карак-

теристикама и капацитету; 
2) да је могуће редовно одржавање и чишћење; 

3) да обезбеђује заштиту од сваког загађивања у про-
цесу производње; 

4) да обезбеђује сталну сигурност у процесу произ-
водње; . | 

5) да је у току производње обележена видним ознака-
ма које садрже назив, број серије и друге податке о сред-
ству за заштиту бшва. 

Члан 6. 
Произвођачи средстава за заштиту биља морају има-

ти одговарајућу лабораторију за контролу квалитета тих 
средстава. 

Члан 7. 
Произвођачи средстава за заштиту биља морају има-

ти посебну просторију за гардеробу, са санитарним чво-
ром, и просторију за административне и друге послове. 

Члан 8. 
Произвођачи средстава за заштиту биља морају испу-

нити. услове прописане овим правилником у року од две 
године од дана ступања на снагу овог правилника. и 

Испуњење услова из овог правилника контролише са-
везни орган управе надлежан за послове заштите биља. 

Члан 9. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављиван^ "у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 6/0-04-184/001 Савезни секретар 
20. марта 1991. године за пољопривреду, 
Београд др Стево Мирјанић, с. р. 

403. 
На основу члана 32. став 4. и члана 38. Закона р за-

штити биља од болести и штеточина које угрожавају целу 
земљу („Службени лист СФРЈ", бр. 74/89), савезни секре-
тар за пољопривреду доноси 

П Р А В И Л Н И К 
О УСЛОВИМА П б Д КОЈИМА ПРЕДУЗЕЋА, ОДНОС-
НО ДРУГА ПРАЗНА ЛИЦА МОГУ ВРШИТИ БИО-
ЛОШКА ПРЕДИСПИТИВАЊА И ИСПИТИВАЊА ФИ-
ЗИЧКИХ, ХЕМИЈСКИХ И БИОЛОШКИХ СВОЈСТАВА 

СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА 

Члан I. 
Биолошка предиспитивања средстава за заштиту би-

ља (у даљем тексту: предиспитивања) која су произведена 
од нове активне материје могу вршити предузећа, односно 
друга правна лица која се баве пословима заштите биља и 
која у погледу опреме, уређаја, објеката и кадрова испуња-
вају услове прописане овим правилником. 

Физичка, хемијска и биолошка својства средстава за 
заштиту биља ради стављања у промет (у даљем тексту: 
званична испитивања) могу испитивати предузећа, однос-
но друга правна лица која су регистрована за послове за-
штите биља или фитофармације и која у погледу опреме, 
уређаја, објеката и кадрова испуњавају услове прописане 
овим правилником. 

Члан 2. 
Предиспитивање средстава за заштиту биља могу 

вршити предузећа, односно друга правна лица која имају: 
- стручњаке са научним звањем из области заштите 

биља; 
- техничко особље оспособљено за стручно извођење 

огледа у лабораторији и пољским условима; 
- објекте и опрему за биолошка испитивања средста-

ва за заштиту биља. 
Члан 3. 

Предиспитивања средстава за заштиту биља могу се 
вршити само у микроогледима за она средства за која ПО-
с т о ј попини о хемијским и токсиколошким својствама 
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Члан 4. 
Предузећима, односно другим правним лицима која 

врше предиспитивање, поред узорака средстава, мора се 
доставити на коришћење и документација о хемијским и 
токсиколошким (оралним, дермалним и инхалационим) 
својствима средстава за заштиту биља. 

Члан 5. 
Предузећа, односно друга правна лица која врше 

предиспитивање дужна су да сваке године до 15. децембра 
доставе савезном Органу управе надлежном за послове за-
штите биља извештаје о извршеним испитивањима, као и 
општа запажања о деловању средства. 

Члан 6. 
Предузећа, односно друга правна лица из члана I. 

сгав 2. овог правилника могу вршити: 
1) физичка, хемијска и биолошка испитивања средста-

ва за заштиту биља; 
2) само физичка и хемијска испитивања средстава за 

заштиту биља; 
' З) само биолошка испитивања средстава" за заштиту 

биља. 

Члан 7. 
Комплетна физичка, хемијска и биолошка испитива-

ња могу вршити предузећа, односно друга правна лица ко-
ја имају: ' 

- стручњаке са научним звањем из области заштите 
биља; 

- стручњаке са научним звањем из области хемијско-
-технолошких наука за утврђивање физичких и хемијских 
својстава средстава за заштиту биља; 

- техничко особље оспособљено за стручно извођење 
огледа у лабораторији и пољским условима; 

- објекте и опрему за биолошко испктивање средста-
ва за заштиту биља; 

- опрему и уређаје за квалитативно и квантитативно 
одређивање физичко-хемијских својстава средстава за за-
штиту биља и њихових активних материја. , 

Члан 8, 
Физичка и хемијска испитивања могу вршити преду-

зећа, односно друга правна лица која имају: 
- стручњаке са научним звањем из области хемијско-

-технолошких наука за ,утврђивање физичких и хемијских 
својстава средстава за заштиту биља; 

- опрему и уређаје за квалитативно и квантитативно 
одређивање физичко-хемијских својстава средстава за за-
штиту биља и њихових активних материја. 

Члан 9. - ' 

Биолошка испитивања могу вршити предузећа, одр 
носно друга правна лица која имају: 

- стручњаке са научним звањем из области заштите 
биља; 

- техничко особље оспособљено за стручно извођење 
огледа у лабораторији и пољским условима; 

- објекте и опрему за биолошка испитивања средста-
ва за заштиту биља. 

Члан 10. 
Предузећа, односно друга правна лица која испуња-

вају услове прописане овим правилником0 подносе савез-
ном органу управе надлежном за послове заштите биља 
захтев са документацијом ради регистрована у року од 
три месеца од дана објављиван^ овог правилника у ' 
„Службеном листу СФРЈ". 

Ч л а н П . 
Данрм ступања на снагу овог правилника престају да 

важе Правилник о условима које морају да испуњавају ор-
ганизације удруженог рада које в?рше испитивање физич-
ких,, хемијских и биолошких својстава средстава за зашти-

ту биља („С.лужбени лист СФРЈ", бр. 3/83) и Правилник о 
условима под којима организације удруженог рада могу 
вршити биолошка испитивања средстав,а за заштиту биља 
која су произведена од нових активних материја („Службе-, 
ни лист СФРЈ", бр. 3/83). 

Члан 12. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 6/0-04-185/001 Савезни секретар 
20. марта 1991. године за пољопривреду, 
Београд др Стево Мирјанић, с. р. 

404. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Са-
везног завода за стандардизацију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ЈУГОСЛОВЕНСКОМ СТАНДАРДУ ЗА 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

Члан I. 
Овим правилником прописује се југословенски стан-

дард за документацију,- који има следећи назив и ознаку: 
Документација. Принципи библио-

графског сређивања JUS А.С3.006 

Члан 2. 
Југословенски стандард из члана I. овог правилника 

чини саставни део овог правилника, a објављује се у посеб-
ном издању Савезног завода за стандардизацију. 

. Члан 3. 
Примењивање југословенског стандарда из члана I. 

овог правилника није обавезно. 

Члан 4. 
Овај правилник ступа на снагу по истеку два месеца 

од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр^ 15/01-149/32 e Директор 
17. априла 1991. године " Савезног завода за 
Београд стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

405. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и,23/91), директор Са-
везног завода ,за стандардизацију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА ОПРЕМУ 

ЗА ИЗВОЗНА ПОСТРОЈЕЊА У РУДАРСТВУ 

Члан I. 
Овим правилником прописују се југословенски стан-

дарди за опрему за извозна постројења у рударству, који 
имају следеће називе и ознаке: 

1) Опрема за извозна постројења у 
рударству. Слојни прибор ужета. Склоп JUS М.Ј4.030 

2) Опреза за извозна постројења у 
рударству. Слојни прибор ужета. Спојна 
ћлоча за уже JUS М.Ј4.031 

3) Опрема за извозна постројења у 
рударству. Слојни прибор ужета. Свбр-
њак ; . JUS М.Ј4.032 

4) Опрема за извозна постројења у 
рударству. Слојни прибор ужета. Крстас-
ти део JUS М.Ј4.033 
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JUS М.Ј4.035 

JUS М.Ј4.036 

5) Опрема за извозна постројења у 
. рударству. Слојни прибор ужета. Слојни 
елемент за срцолики део JUS М.Ј4.034 

6) Опрема за извозна постројења у 
рударству. Слојни прибор ужета. Срцоли-
ки део (ушка) за округло уже 

l ) Опрема за извозна постројења у 
рударству. Слојни прибор ужета. Спо-
љашњи и унутрашњи везни елементи — 

8) Опрема за извозна постројења у 
рударству. Слојни прибор ужета. Срцоли-
ки део за пљоснато уже JUS М.Ј4.037 

Члан 2. 
Југослбвенски стандарди из члана I. овог правилника 

чине саставни део овог правилника, a објављују се у посеб-
ном издању Савезног завода за стандардизацију. 

Члан 3. 
Примењивана југословенских стандарда из члана I. 

овог правилника није обавезно. 

Члан 4. 
Овај, правилник ступа на снагу по истеку три месеца 

од дана објављиван^ у- „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 15/01-149/36 
18. априла 1991. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода 

за стандардизацију, 
Вер,ољуб Танасковић, с. р. 

1) Ознаке на коловозу. Уздужне озна-
ке. Пуне (неиспрекидане) линије ? -

2) Ознаке на коловозу. Уздужне озна-. 
ке. Испрекидане линије 

' З) Ознаке на коловозу. Уздужне озна-
ке. Удвојене линије 

4) Ознаке на коловозу. Попречне оз-
наке. Пешачки прелази 

5) Ознаке на коловозу. Остале ознаке. 
Стрелице 

6) Ознаке на коловозу. Остале ознаке. 
Означавање саобраћајних површина за 
посебне намене 
прописани Правилником о југословенским 
за ознаке на коловозу („Службени лист СФРЈ 

Члан 5; 
Овај правилник ступа на снагу по истеку три месеца 

од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". џ 

JUS U.S4.222 

JUS U.S4.223 

JUS U.S4.224 

JUS U.S4.227 

J(JS U.S4.229 

JUS U.S4.233 
стандардима 
",бр. 17/80). 

Бр. 15/01-149/37 
18. априла 1991. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода 

за стандардизацију, 
Верољуб Танасковић, с. р. 

407. 
На основу члана 80. Закона о стандаодизацији 

(„Службени Лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Са-
везног завода за стандардизацију прописује 

406. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Са-
везног завода за стандардизацију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
) О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА ОЗНАКЕ 

НА КОЛОВОЗУ 

Члан I. 

Овим правилником прописују се југословенски стан-
дарди за ознаке на коловозу, који имају следеће називе и 
ознаке: 

1) Ознаке на коловозу. Уздужне озна-
ке. Неиспрекидане линије JUS U.S4.222 

2) Ознаке на коловозу. Уздужне озна-
ке. Испрекидане линије — : JUS U.S4.223 

3) Ознаке на коловозу. Уздужне озна-
ке. Удвојене линије JUS U.S4.224 

4) Ознаке на коловозу. Попречне оз-
наке. Пешачки прелази . JUS U.S4.227 

5) Ознаке на коловозу. Остале ознаке. 
Стрелице a JUS U.S4.229 

6) Ознаке на коловозу. Остале ознаке. 
Означавање саобраћајних површина за 
посебне намене JUS U.S4.233 

Члан 2. 
Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 

чине саставни део овог правилника, a објављују се у посеб-
ном издању Савезног завода за стандардизацију. 

Члан 3. 
Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 

обавезни су у целини, a примењиваће се на ознаке на коло-
возу од дана ступања на снагу овог правилника. 

Члан 4. 

Даном ступања на снагу овог правилника престају да 
важе југословенски стандарди који имају следеће називе и 
ознаке: 

П Р А В И Л Н И К 
О ЈУГОСЛОВЕНСКОМ СТАНДАРДУ ЗА ШТАМПАНА 

КОЛА 

Члан I. 
Овим правилником прописује се југословенски стан-

дард за штампана кола, који има следећи назив и ознаку: 
Штампана кола. Термини и дефини-

ције JUS N.AO.541 

Члан l , 
Југословенски стандард из члана I. овог правилника 

ми!ти саставни део овог правилника, a објављује се у посеб-
ном издању Савезног завода за стандардизацију. 

Члан 3. ' 
Примењивана југословенског стандарда из члана I. 

овог правилника није обавезно. 

Члан 4. 
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да 

важи Правилник о југословенском стандарду за штампана' 
кола („Службени лист СФРЈ", бр. 1/79). 

Члан 5: 
Овај правилник ступа на снагу по истеку два месеца 

од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 15/01-149/38 
18. априла 1991. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода -

за стандардизацију, 
Верољуб Танасковић, с. р. 

408. 
На основу члана 81. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), у споразуму са 
савезним секретаром за рад, здравство, борачка питања и 
социјалну политику, директор Савезног завода за стандар-
дивацнју преписује 
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П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О КВАЛИТЕТУ КАФЕ, 

ПРОИЗВОДА ОД КАФЕ И СУРОГАТА КАФЕ 

Члан I. 
У Правилнику о квалитету кафе, производа од кафе и 

сурогата кафе („Службен-и лист СФРЈ", бр. 55/89) члан 18. 
мења се и гласи: 

„Под називом „сирова декофеинизирана кафа" може 
се стављати у промет сирова кафа која поред услова про-
писаних чланом 16. овог правилника испуњава следеће ус-
лове: 

1) да не садржи више од 11 % (m/m) воде; 
2) да не садржи више од 5,5 % (m/m) укупног пепела; 
3) да количина кофеина не прелази O,l % (m/m), рачу-

нато на суву материју; 
. - 4) да није загађена инсектима у било ком стадијуму 

развића; 
5) да не садржи смрдљива зрна; 
6) да не садржи стран мирис; 
l ) да је карактеристичне и уједначене крупноће, обли-

ка и боје зрна за декларисану врсту кафе; 
8) да даје напитак карактеристичне ароме, мириса и 

укуса за врсту декофеинизиране кафе koja је декларисана. 
Сирова декофеинизирана. кафа има карактеристичну 

смеђасту боју и облик зрна који су карактеристични само 
за сирову декофеинизирану кафу. 

Сирова декофеинизирана кафа има уједначену круп-
ноћу ако најмање 80 % зрна заостаје просејавањем кроз 
низ од три сита за кафу. 

Сирова декофеинизирана кафа после пржења не сме 
да садржи више од 5 mg/kg остатка средстава за екстрак-
цију Кофеина. 

У производњи сирове декофеинизиране кафе могу се 
употребљавати као средства за екстракцију: дихлорметан 
и етилацетат. 

Ако се као средство за екстракцију користи дихлор-
метан, остатак средстава за екстракцију изражава се као 
количина активног хлора.". 

Члан 2. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од Дана об-

јављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 15/01-149/17 
29. априла 1991. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода 

за стандардизацију, 
Верољуб Танасковић, с. р. 

409. 
На основу члана 80: Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Са-
везног завода за стандардизацију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА ПРОЈЕК-

ТОВАЊЕ И ГРАЂЕЊЕ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ 
САОБРАЋАЈНИЦА 

Члан I. 
Овим правилником прописују се југословенски стан-

дарди за пројектовање и грађење путева и градских саоб-
раћајница, који имају следеће називе и ознаке: 

1) Пројектовање путева. Принципи и 
општи садржај пројектне документације JUS U.C4.003 

2) Пројектовање путева. Претходни 
радови. Генерални пројекат JUS U.C4.005 

3) Пројектовање путева. Инвестицио-
ни програм - Технички део. Идејни проје-
кат JUS U.C4.006 . 

4) Пројектовање путева. Инвестицио-
ни програм - Технички део. Локацијска 
документација JUS U.C4.007 

5) Пројектовање путева. Техничка до-
кументација. Извођачки пројекат JUS U.C4.009 

6) Пројектовање и грађење путева. 
Техничка документација. Пројекат изведе-
них радова JUS. U.C4.013 

l ) Пројектовање и грађење путева и 
градских саобраћајница. Затрпавање ро-
вова за смештај подземних инсталација — JUS. U.E4.015 

Члан 2. 
Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 

чине саставни део овог правилника, a објављују се у посеб-
ном издању Савезног завода за стандардизацију. 

Члан 3. 
Примењивана југословенских стандарда из члана 1. 

овог правилника није обавезно. 

Члан 4. 
Овај правилник ступа на снагу по истеку три месеца 

од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 15/01-149/18 
5. априла 1991. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода 

за стандардизацију, 
Верољуб Танасковић, с. р. 

410. 
На основу чланћ 80. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Са-
везног завода за стандардизацију прописије 

П Р А В И Л Н И К 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА ДРУМ-

СКА ВОЗИЛА 
Члан I. 

Овим правилником прописују се југословенски стан-
дарди за друмска возила, који имају следеће називе и озна-
ке: 

1) Друмска возила. Возила за гашење 
и заштиту од пожара. Класификација — JUS M.N7.010 

2) Друмска возила. Возила за гашење 
и заштиту од пожара. Општи технички ус- " „ 
лови JUS M.N7.011 

3) Друмска возила. Возила за спаса-
вање са висина (VSV). Општи технички ус-
лови JUS M.N7.070 

4) Возила за спасавање са висина 
(VSV). Аутомобилске лестве на моторни 
погон (AL). Технички услови и испитива-
ње. : JUS M.N7.071 

5) Друмска возила. Ватрогасне при-
количне лестве (PL). Општи технички ус-
ло.ви JUS М.Ш. 160^ 

Члан 2. a 
Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 

чине саставни део овог правилника, a објављују се у посе(З-
ном издању Савезног завода за стандардизацију. 

Члан 3. 
Осим југословенског стандарда JUS M.N7.010, чије 

примењивање није обавезно, југословенски стандарди из 
члана I. овог правилника обавезни су у целини, a приме-
њиваће се на друмска возила која се произведу, односно 
увезу од дана ступања на снагу овог правилника. 

i 
Члан 4. 

Овај правилник ступа на снагу по истеку три месеца 
од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 15/0 I- l 49/19 
5. априла 1991, године 
Београд 

Директор 
Савезног завода за 
стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 
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411. 
На основ) члана 80. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Са-
везног завода за стандардизације прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ЈУГОСЛОВЕНСКОМ СТАНДАРДУ ЗА УЉА И МАС-

ТИ БИЉНОГ И ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА 

Члан 1 
Овим правилником прописује се југословенски стан-

дард за уља и масти биљног и животињског порекла, који 
има следећи назив и ознаку: 

Уља и масти биљног и животињског 
порекла. Узимање узорака JUS Е.К8.020 

Члан 2. 
Југословенски стандард из члана I. овог правилника 

чини саставни део овог правилника, a објављује се у посеб-
ном издању Савезног завода за стандардизацију. 

Члан 3. 
Примењивана југословенског стандарда из члана I. 

овог правилника није обавезно. 

Члан 4. 
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да 

важи југословенски стандард који има следећи назив и оз-
наку: 

Методе испитивања уља и масти. 
Узимање узорака JUS Е.К8.020 
донесен Решењем о југословенским стандардима из облас-
ти производње биљних уља и животињски^ уља и масти 
(„Службени лист ФНРЈ", 6pv43/62). 

Члан 5. 
Овај правилник ступа на снагу по истеку три месеца 

од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 
Бр. 15/01-149/20 Директор 
5. априла 1991. године Савезног завода 
Београд за стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р., 

4 1 2 . 
На основ) члана 80. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Са-
везног завода за стандардизације прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА МИНИЈА-

ТУРНЕ ОСИГУРАЧЕ 

Члан I. 
Овим правилником прописују се југословенски стан-

дарди за минијатурне осигураче, који имају следеће називе 
и ознаке: 

1) Минијатурни осигурачи. Топљиви 
умеци за минијатурне осигураче. Допун-
ски технички услови и испитивања JUS N.ES.721 

2) Минијатурни осигурачи. Топљиви , 
умеци 5 mrn х 20 гит, брзи, велике ,моћи 
прекидања JUS N.E5.740 

3) Минијагурни осигурачи. Топљиви 
умеци 5 mm х 20 mm, брзи, мале моћи 
прекидања JUS N.E5.741 

4) Минијатурни осигурачи. Топљиви 
умеци 5 ,nim х 20 nim, троми, мале моћи 
прекидања . JUS N.E5.742 

5) Минијатурии осигурачи: Топљиви 
умеци 6,3 min х 32 гћт, брзи, мале моћи 
прекидања JUS N.E5.743 

6) Минијатурни осигурачи. Топљиви 
умеци 5 nim х 20 nim, троми, велике моћи 
прекидања : JUS N.E5.744 

Члан 2. 

Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 
чине саставни део овог правилника, a објављују се у посеб-
ном издању Савезног завода за стандардизацију. 

i 
Члан 3. 

Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 
обвезни су у целини, a примењиваће се на минијатурне 
осигураче који се произведу, односно увезу од дана ступа-
ња на снагу свог правилника. 

Члан 4. 
Даном ступања на снагу овог правилника престају да 

важе југословенски стандарди који имају следеће називе и 
ознаке: , 

1) 'Минијатурни осигурачи. Топљиви 
умеци 20 mm х 5 mm. Брзи, велике моћи 
прекидања : JUS N.E5.740 

2) Минијатурни осигурачи. Топљиви 0 

умеци 20 nim х 5 mm. Брзи, мале моћи 
прекидања . JUS N.E5.741 

3) Минијатурни осигурачи. Топљиви 
умеци 20 mm х 5 mm. Троми, мале моћи 
прекидања JUS N.E5.742 
донесени Решењем о југословенским стандардима за ми-
нијатурне осигураче („Службе,ни лист СФРЈ", бр. 42/71). 

Члан 5. 
Овај правилник ступа на снагу по истеку дванаест ме-

сеци од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 
Бр. 15/01-149/21 
5. априла 1991. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода 

за стандардизацију, 
Верољуб Танасковић, с. р. 

413. 
На основу члана 80, Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Са-
везног завода за стандардизације прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА КОНУСЕ 

Члан I. 

Овим правилником прописују се југословенски стан-
дарди за конусе, који има|у следеће називе и ознаке: 

l) Конуси. Низови вредности зидова 
конуса и конусности JUS М.А5.010 

l) Конуси. Систем толерантна кону-
са за коничне обратке конусности од С ^ 
1:3 до 1:500 и дужине од 6 до 630 mm JUS М.А5.011 

3) Конуси. Систем коничних налега- ' 
ња за конусности од С ^̂  1:3 до 1:500, 
дужине од 6 до 630 min и пречника до 
500 пгт - : JUS М.А5.012 

4) Конуси. Поступци контроле за 
унутрашње и спољашње конусе JUS М.А5.013 

5) Конуси. Називи елемената JUS М.А5.014 

Члан 2. 
Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 

чине саставни део овог правилника, a објављују се у посеб-
ном издању Савезног завода за стандарди за цију. 

Члан 3. 
Осим југословенских стандарда JUS М.А5.013 и JUS 

М.А5.014 чије примењивање није обавезно, југословенски 
станпаппм м-г чланл I. овог правилника обавезни су у цели-
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ни, a примењиваће се на конусе који се произведу, односно 
увезу од дана ступања на снагу овог правилника. 

. Члан 4. 
Овај правилник ступа на снагу по, истеку три месеца 

од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 15/01-149/22 
5. априла 1991. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода' 

за стандардизацију, 
Верољуб Танасковић, с. р. 

Чисте хемикалије. Никалсулфат 'JUS H.Q2.03^ 
донесен Решењем о југословенским стандардима из облас 
ти производње хемијски чистих једињења (хемикалија 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 35/71). 

Члан 5. 
Овај правилник ступа на снагу по истеку два месеца 

од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 15/01-149/23 
5. априла 1991. године 
Београд 

414, 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Са-
везног завода за стандардизацију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА ЧИСТЕ 

ХЕМИКАЛИЈЕ 

Члан I. 
Овим правилником прописују се југословенски стан-

дарди за чисте хемикалије, који имају следеће називе и оз-
наке: 4 -

1) Чист^ хемикалије. Никал (II)-сул-
фат-х хидрат. Технички услови JUS H.G2.034 

2) Чисте хемикалије. Никал (Il)-сул- ^ 
фат-х хидрат. Одређивање садржаја ни-
кла. Комплексометријска метода JUS H.G8.463 

3) Чисте хемикалије. Никал (Н)-сул-
фат-у хидрат. Одређивање садржаја мате-
рија нерастворљивих у води. Гравимет-
ријска метода JUS H.G8.464 

4) Чисте хемикалије. Никал (П)-сул-
фат-х хидрат. Мерење рН-вредности. По-
тенциометријска метода JUS H.G8.465 

5) Чисте хемикалије. Никал (I !)-сул-
фат-х хидрат. Одређивање садржаја хло-
рида. Турбидиметријска метода JUS H.G8.466 

, - 6) Чисте хемикалије. Никал (И)-сул-
фат-х хидрат. Одређивање садржаја укуп-
ног азота. Колориметријска метода JUS H.G8.467 

7) Чисте хемикалије. Никал (П)-сул-
чфат-х х,идрат. Одређивање садржаја оло-
ва, бакра, цинка и кадмијума. Метода 
атомске апсорпције JUS H.G8.468 

8) Чисте хемикалије. Никал (Н)-сул-
фат-х хидрат. Одређивање садржаја 
гвожђа и кобалта. Метода атомске апсор-
пције ' r JUS H.G8.469 

9) Чисте хемикалије. Никал (П)-сул-
фат-х хидрат. Одређивање садржаја кал-
цијума. Метода атомске апсорпције JUS H.G8.470 

IO) Чисте хемикалије. Никал (П)-сул-
фат-х хидрат.' Одређивање садржаја на-
тријума и калијума. Метода емисионе 
спектрофотометрије са пламеном JUSH.G8.471 

Члан 2. 
Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 

чине саставни део овог правилника, a објављују се у посеб-
ном издању Савезног завода за стандардизацију. 

Члан 3. 
Југослввенски стандарди из члана I. овог правилника 

обвезни су у целини, a примењиваће се на чисте хемикали-
је које се произведу, односно увезу од дана ступања на сна-
гу овог правилника. 

Члан 4. 
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да 

важи југословенски стандард који има следећи назив и оз-
наку: 

Директор 
Савезног завода 

за стандардизацију, 
.Верољуб Танасковић, с. р. 

415. 
На основу члана 80. Закона о стандардизациј1 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Са 
везног завода за стандардизацију прописује 

П Р А В ! И Л Н И К 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА ЧИСТ! 

ХЕМИКАЛИЈЕ 

Члан I. 
Овим правилником прописују се југословенски стан 

дарди за чисте хемикалије, који имају следеће називе и оз 
наке: 

1) Чисте хемикалија. Калијум-сул-
фат. Технички услови JUS H.G2.05( 

2) Чисте хемикалије. Калијум-сул-
фат. Одређивање садржаја калијум-сулфа-
та. Волуметријска метода JUS H.G8.451 

3) Чисте хемикалије. Калијум-сул-
фат. Одређивање садржаја материја не-
растворљивих,у води. Гравиметријска ме-
тода JUS H.G8.45-

4) Чисте хемикалије. Калијум-сул-
фат. Мерење рН-вредности. Потенцио-
метријска метода JUS H.G8.45^ 

5) Чисте хемикалије. Калијум-сул-
фат. Одређивање садржаја хлорида. Тур-
бидиметријска метода JUS H.G8.45! 

6) Чисте хемикалије. Калијум-сул-
фат. Одређивање садржаја фосфата. Спек-
трофотометријска метода — JUS H.G8.45( 

7) Чисте хемикалије. Калијум-сул-
фат. Одређивање садржаја укупног азота. 
Колориметријска метода — JUS H.G8.451 

8) Чисте хемикалије. Кадију м-сул-
фат. Одређивање садржаја тешких метала 
(као Ph). Колориметријска метода JUS H.G8.45S 

9) Чисте хемикалије. Калијум-сул-
фат. Одређивање садржаја гвожђа. Коло-
ри метри јека метода JUS H.G8.45S 

IO) Чисте хемикалије. Калијум-сул-
фат. Одређивање садржаја калцијума и 
магнезијума. Метода атомске апсорпције JUS H.G8.46C 

И) Чисте хемикалије. Калијум-сул-
фат. Одређивање садржаја натријума, Ме-
тода емисионе спектрофотометрије са 
пламеном JUS H.G8.461 

12) Чисте хемикалије.. Калијум-сул-
фат. Одређивање садржаја арсена. Спек-
трофотометријска метода JUS H.G8.462 

,Ј Члан 2. 
Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 

чине саставни део овог правилника, a објављују се у посеб 
ном издању Савезног завода за стандардизацију. 

Члан 3. 
Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 

обавезни čy у целини, a примењиваће се на чисте хемика 
лије које се произведу, односно увезу од дана ступања на 
снагу овог правилника. 
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Члан 4. 
Овај правилник ступа на снагу по истеку два месеца 

од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 15/01-149/24 
5. априла 1991. године 
Београд 

Директор 
Савезног з(авода 

за стаидардизацију, 
Верољуб Танасковић, с. р. 

417. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Са-
везног завода за стандардизацију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА КЛИЗНЕ 

ЛЕЖАЈЕ 

416. 
На основу члана 80. Закона о стандардизације 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Са-
везног завода за Стандардизацију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА 

КЛИНОВЕ 

Члан I. 
Овим правилником прописују се југословекски стан-

дарди за клинове, који имају следеће називе и ознаке: 
1) Клинови са нагибом JUS М.С2.020 
2) Пљоснати клинови са нагибом — JUS М.С2.021 
3) Издубљени клинови JUS М.С2.022 
4) Клинови са куком и нагибом JUS М.С2.030 
5) Пљоснати клинови са куком и на-

гибом JUS М.С2.031 
6) Издубљени клинови са куком JUS М.С2.032 
l ) Клинови без нагиба, високи JUS М.С2.060 
8) Клинови без нагиба, ниски JUS М.С2.061 
9) Клинови без нагиба за машине 

алатке JUS М.С2.062 

Члан 2. ' 
Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 

чине саставни део овог правилника, a објављују се у посеб-
ном издању Савезног завода за стандардизацију. 

Члан 3. 
Примењивана југословенских стандарда из члана I. 

овог правилника није обавезно. 

Члан 4. 
Даном ступања на снагу овог правилника престају да 

важе југословенски стандарди који имају следеће називе и 
ознаке: 

1) Клинови JUS М.С2.020 
2) Пљоснати клинови JUS М.С2.021 
3) Издубљени клинови JUS М.С2.022 
4) Кукасти клинови . JUS М.С2.030 
5) Пљоснати кукасти клинови JUS М.С2.031 
6) Издубљени кукасти клинови JUS М.С2.032 
l ) Клинови без нагиба - пера високи JUS М.С2.060 
8) Клинови без нагиба - пера ниски JUS М.С2.061 
9) Клинови без нагиба - пера за ма-

шине алатке JUS М.С2.062 
донесен^ Решењем о југословенским стандардима за че-
лик за клинове, клинове и еластичне чивије („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 29/57). 

Члан 5. 
Овај правилник ступа на снагу по истеку два месеца 

од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 15/01-149/25 Директор 
5. априла 1991. године Савезног завода за 
Београд стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, č, р. 

Члан I. 
Овим правилником прописују се југословенски стан-

дарди за клизне лежаје, који имају следеће називе и озна-
ке: 

1) Клизни лежаји. Конструкција, 
лежишни материјали и њихова својства. 
Термини, дефиниције и класификација — JUS М.С3.301 

2) Клизни лежаји. Трење и хабање. 
Термини, дефиниције и класификација — JUS М.С3.302 

3) Клизни лежаји. Подмазивање. Тер-
мини, дефиниције и класификација JUS M.Ć3.303 

^ Члан 2. 
Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 

чине саставни део овог правилника, a објављују се у посеб-
ном издању Савезног завода за стандардизацију. 

Члан 3. 
Примењивање југословенских стандарда из члана I. 

овог правилника није обавезно. 

Члан 4. 
Овај правилник ступа на снагу по истеку два месеца 

од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 15/01-149/26 
5. априла 1991. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода за 
стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

418. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Са-
везног завода за стандардизацију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА 

ПРИРОДНИ ГАС 

Члан I. 
Овим правилником прописују се југословенски стан-

дарди за природни гас, који имају следеће називе и ознаке: 
1) Природни гас. Одређивање водо-

ника, инвертних гасова и угљоводоника 
до Cs. Метода гасне хроматог,рафије JUS H.F8.308 

2) Природни гас. Одређивање угљо-
водоника од бутана (до С4) до хексадекана 
(Об). Метода гасне хроматографије JUS H.F8.309 

3) Прородни гас. Одређивање живе 
повисоком или ниском притиску — — — JUS H.F8.310 

4) Природни гас. Одређивање 
садржаја сумпора. Метода сагоревања по f 
Викболду JUS H.F8.506 

/5) Природни гас. Одређивање могу-
ћег садржаја течних угљоводоника. Прин-
ципи и општи захтеви / JUS H.F8.600 

6) Природни гас. Одређивање могу-
ћег садржаја течних угљоводоника. Мето-
да мерења масе JUS H.F8.601 

l ) Природни гас. Одређивање могу-
ћег садржаја течних угљоводоника. Волу-
метркијска метода JUS H.F8.602 
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Члан 2. . 
Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 

чине саставни део овог правилника, a објављују се у посеб-
ном издању Савезног завода за стандардизацију. 

Члан 3. 
Примењивање југословенских стандарда из члана I. 

овог правилника није обавезно. 

Члан 4. 
Овај правилник ступа на снагу по истеку два месеца 

од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 15/01-149/27 
5. априла 1991. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода за 
стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

419. 
На основу члана 80. Закона о стандардизације 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Са-
везног завода за стандардизацију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ЈУГОСЛОВЕНСКОМ СТАНДАРДУ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛО-

ГИЈЕ И ЕЛЕКТРИЧНИХ КАНЦЕЛАРИЈСКИХ 
МАШИНА 

Члан I. 
Овим правилником прописује се југословенски стан? -

дард за безбедност уређаја и опреме информационе техно-
логије и електричних канцеларијских машина, који има 
следећи назив и ознаку: 

Безбедност уређаја и опреме инфор-
мационе технологије и електричних кан-
целаријских машина. Општи захтеви, ме-
тоде и услови испитивања : 

Члан 2. 
Југословенски стандард из члана I. овог правилника 

чини саставни део овог правилника, a објављује се у посеб-
ном издању Савезног завода за стандардизације. 

Члан 3. 
Примењивана југословенског стандарда из члана I. 

овог правилника није обавезно. 

Члан 4. 
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да 

важи Правилник о југословенским стандардима за технич-
ке услове и услове за безбедност при руковању електрич-
ним канцеларијским машинама („Службени лист СФРЈ", 
бр. 12/80). 

Члан 5. 
Овај правилник ступа на снагу по истеку два месеца 

од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

JUS !ЕС 950 

Бр. 15/01-149/28 
9. априла 1991. године 
Београд 

Директор 
, Савезног завода за 

стандардизације, 
Верољуб Танасковић, с. р. 

420. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Са-
везног завода за стандардизацију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ЈУГОСЛОВЕИСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА РАДИО-

-ФРЕКВЕНЦИЈСКЕ СМЕТЊЕ 

Члан I. 
Овим правилником прописују се југословенски стан-

дарди за радио-фреквенцијске сметње, који имају следеће 
називе и ознаке: 

1) Елект)зомагнетска компатибил-
ност. Термини и дефиниције JUS N.AO. 161 

2) Радио-фреквенцијске сметње. Гра-
ничне вредности и методе мерења карак-
теристика електромагнетских сметњи од 
индустријских, научних и медицимских 
(!SM) уређаја у опсегу радио-фреквенција JUS N.N0.901 

Члан 2. 
Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 

чине саставни део овог правилника, a објављују се у посеб-
ном издању Савезног завода за стандардизацију. 

Члан 3. 
Југословенски стандард JUS N.N0.901 из члана I. 

овог правилника обавезан је у целини, a примењиваће се 
на радио-фреквенцијске сметње од дана ступања на снагу 
овог правилника. 

Примењивање југословенског стандарда JUS 
N.AO. 161 из члана 1. овог правилника није обавезно. 

Члан 4. 
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да 

важи Решење о југословенском стандарду за радио-смет-
ње („Службени лист СФРЈ", бр. 28/63). 

Члан 5. 
Овај правилник ступа на снагу по истеку шест месеци 

од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 15/01-149/29 
9. априла 1991. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода за 
стандардизације, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

421. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Са-
везног завода за стандардизацију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА ОБЕЗБЕ-

ЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 

Члан I. 
Овим правилником прописују се југословенски стан-

дарди за обезбеђење квалитета, који имају следеће називе 
и ознаке: 

1) Квалитет. Речник JUS ISO 8402 
2) Стандарди за управљање квалите-

том и обезбеђење квал,итета. Упутства за 
избор и употребу JUS ISO 9000 

3) Системи квалитета. Модел обезбе-
ђења квалитета ,у пројектовању (развоју, 
производњи, уградњи и,сервисирању) — JUS ISO 9001 

4) Системи квалитета. Модел обезбе-
ђења квалитета у производњи и уградњи JUS ISO 9002 

5) Системи квалитета. Модел обезбе-
ђења квалитета у завршној контроли и ис-
питивању — . JUS ISO 9003 

' 6) Управљање ,квалитетом и елемен-
ти система квалитета. Упутства JUS !SO 9004 
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Члан 2. 
Југословенски стандарди из члана I. овог правилника .. 

чине саставни део овог правилника, a објављују се у посеб-
ном издању Савезног завода за стандардизацију. 

Члан 3 

Примењивање југословенских стандарда из члана I. 
овог правилника није обавезно. 

Члан 4. 
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да 

важи Правилник о југословенским стандардима за обез,бе-
ђење квалитета („Службени лист СФРЈ", бр. 33/87). 

Члан 5. 
Овај правилник ступа на снагу по истеку два месеца 

од дана објављивања у ^Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 15/01-149/42 . 
29. априла 1991. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода 

за стандардизацију, 
Верољуб Танасковић, с. р. 

422. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Са-
везног завода за стандардизацију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА 

ПЕСТИЦИДЕ 

Члан I. 
Овим правилником прописују се југословен^! ^тал-

дарди за пестициде, који имају следеће називе и ознаке: 
1) Пестициди. Нематоциди. Речник JUS Н.Р0.020 
2) Пестициди. Регулатори раста би-

љака. Речник JUS И.РО.021 
3) Испитивање пестицида. Узимање 

узорака. Општа правила — — JUS Н.Р8.200 

Члан 2. 
Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 

чине саставни део овог правилника, a објављују се у посеб-
ном издању Савезног завода за стандардизацију. 

Члан 3. 
Примењивана југословенских стандарда из члана I. 

овог правилника није обавезно. 

Члан 4. 
Овај правилник ступа ка снагу по истеку два меснат 

од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 15/01-149/43 ' . 
29. априла 1991. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода 

за стандардизацију, 
Верољуб Танасковић, с, р, 

424. 
На основу члана 80. Закона о стандардизације 

(„Службени лист СФРЈ", брГ 37/88 и 23/91), директорка-
везног завода за стандардизацију прописује -I.. 

П Р А В И Л Н И К - . 
О ЈУГОСЈ1ОВЕНСКОМ СТАНДАРДУ ЗА КУКУРУЗ 
KAO СИРОВкНУ ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ПРЕРАДУ tf 

СТОЧНУ ХРАНУ 

Члан I. 
Овим правилником прописује се југословенски ста?н 

дард за кукуруз као сировину за индустријску прераду it 
сточну храну, који има следећи назив и ознаку: 

Кукуруз као сировина 'за индустриј- . v ^ 
ску Прераду и сточну храну. Услови ква-
литета. Измене r JUS Е.ВЗ.516/1 

Члан 2. 
Југословенски стандард из члана I. овог правилника 

чини саставни део овог правилника, a објављује се у посеб-
ном издању Савезног завода за стандардизацију. 

Члан 3. 
чЈугословенски стандард из члана I. овог правилника 

обавезан је у целини, a примењиваће се на кукуруз као 'си-
ровину за индустријску прераду и сточну храну који се^ 
произведе, односно увезб од дана ступања на снагу. овог 
правилника. 

. Члан 4. 
Овај правилник ступа на снагу по истеку т р и д е с е т у 

на од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ", Ć 

Бр. 15/01-149/4^ 
29/априла 1991. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода 

за стандардизације 
Верољуб Танасковић, с. 

423. 
На основу члана 16. став 2. Закона о систему друштвене контроле цена („Службени лист СФРЈ", брv84/89), 'Ди-

ректор Савезног завода за цене доноси 

У П У Т С Т В О 
О ДОСТАВЉАЊУ ОБАВЕШТЕЊА О ЦЕНАМА САВЕЗНОМ ЗАВОДУ ЗА ЦЕНЕ РАДИ ПРАЋЕЊА 

I. Предузећа која производе одређене производе, односно врше одређене услуге (у даљем тексту: предузећа) 
дужна су да Савезном заводу за цене достављају обавештење о ценама ради праћења, истог дана кад промене цене на 
тржишту, и то за следеће производе и услуге: 

Грана Група Подгрупа Н а з и в 

I 2 3 4 

ОНО Прерада обојених метала 
01101 011010 Прерада алуминијума: 

- ваљани лим од алуминијума до 5 mm дебљине и пуне шипке од легура алуминијума 
01109 Прерада бакра It осталих обојених метала 

011091 -Прерада бакра и легура бакра: 



Страна 608 - Број 36 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ Петак, 17. мај 1991. 

Oi l ! 

0112 
01112 

01121 

01123 

Ф! 13 

eiu 

0115 

01142 

01143 

01152 

t i 17 
01172 

01173 
01174 

0119 

Ol179 

Ol 191 
01192 

01194 

011092 

011211 
011212 
011219 
011220 

011231 
011232 

01131 
О!!ЗН 
011312 

011314 
011315 
011316 
011319 

01139 011390 

011420 

011430 

О! 1523 
011524 
011526 
011527 

011722 

011723 

011724 
\ 

011730 

011741 

011742 

011 743 

011792 
011793 

011910 
Ol 1920 

011941 

011949 

- ваљани лим од бакра до 4 mm дебљине, полутврде месингане траке, вучене полутврде 
бакарне и месингане цеви и тврде шипке од месинга 
Прерада олова: оловни лим де!бљине 4 шш 
Производња неметалних минерала (без грађевинског материјала) 
Производња соли: сви производи , , 
Прерада неметалних минерала (без грађевинског материјала) 
Производња стакла 
Производња равног стакла: вучено равно стакло (квалитет V, дебљине од 3 min) 
Производња амбалажног стакла: боце од I I беле и зелене и флаше за пиво од Л,5 I 
Производња осталог стакла: сви производи 
Производња ватросталног материјала: 
- синтер-магнезит, металуршки 
- шамотне опеке 
- магнезитске ватросталне опеке, нормалног формата х 
Производња порцулана и керамике 
Производња порцулана и керамике за домаћинство: сви производи 
Производња грађевинско-техничке керамике и порцулана: зидне керамичке плочице, гла-
зиране, беле 
Металопрерађивачка делатност 

Вроизводња металног репродукционог материјала 
роизводња ливених, кованих-и пресованих производа: сви производи 

Производња металног инсгалационог материјала: радијатори, каде, зидне батерије"и кот-
лови , 
Производња металне амбалаже: амбалажа од алуминијума и амбалажа од белог лима 
Производња ексера, заковица и вијака и остале жичане робе: ексери 
Производња котрљајућих лежајева: куглични лежајеви ' 
Производња осталог металног репродукционог материјала: окови и прибор за грађевин-
ску столарију 
Производња робе за широку потрошњу и осталих металних производа: емајлирано' посу-
ђе, прибор за јело од нерђајућег челика и пећи и штедњаци за чврста горива 
Машиноградња 
Производња пољопривредних машина: трактори, плугови, сејалице, мотокултиватори^ 
комбајни за жито и виноградарске прскалице 
Производња опреме за професионалне и научне сврхе, мерних и контролних инструмена-
та и уређаја за аутоматизацију управљања (осим оних из гране ,Ol 17): оквири за наочаре, 
стакло и сочива за корекцију вида 
Производња саобраћајних средстава (без бродоградње) 
Производња друмских возила 
Производња путничких аутомобила: путнички аутомобили преко 1000 еш3 до !ЗОО cm3 

Производња трактора: трактори точкаши преко 28 kW. 
Производња бицикала: бицикли 
Производња делова и прибора за моторна возила: гибњеви и клипови за моторна вози-
ла, расплињачи (карбуратори), хладњаци за уље за камионе и аутобусе, амортизери хид-
раулнчни, предњи и задњи, лиснати гибњеви за камионе, ламелиране спојке за путничка 
и теретна возила у 

Производња електричну машина и апарата - s 
Производња електронских и телекомуникационих уређаја 
Производња радио и телевизијских пријемника и електро-акустичних апарата и уређаја: 
телевизијски лријемници у боји, преносни екран од 56 cm до 66 еш 
Производња комуникационих апарата и уређаја: обични телефонски апарати, аутоматски 
и секретарске гарнитуре аутоматске 
Производња мерне и регулационе опреме, средстава за управљање и аутоматизацију у 
индустрији и саобраћају : електрична бројила свих врста 
Производња каблова и проводника: енергетски каблови за напоне до 35 kV 
Производња електрични^ апарата за домаћинство 
Производња термичких апарата: електрични штедњаци и електрични бојлери, вертикал-
ни од 8 I и 80 I 
Производња расхладних апарата и уређај,а: фрижидери за домаћинство и апарати за ду-
боко замрзавање за домаћинство 
Производња апарата ,и уређаја за прање и сушење: машине за прање рубља за домаћин-
ство 
Производња осталих електротехничких производа 
Производња сијалица и луминисцентних цеви: сви.производи 
Производња акумулатора и галванских елемената: акумулатори 
Прерада хемијских производа 
Производња лекова и фармацеутских хемикалија: ветеринарски лекови 
Производња средстава за прање и козметичхих препарата: детерџенти за ручно прање 
рубља, паковање од 0,20 до 0,50 kg; детерџенти за машинско прање рубља, прашкасти, 
паковање од 3 kg; пасте за зубе од 50 до 60 g; тоалетни сапуни од 125 до 150 g; крем за 
лице и тело од 60 до 100 g; шампони за косу од 0,5 I 
Прерада пластичних маса 

"Производња амбалаже од пластичних маса: пластичне боце са затварачем на завртањ и 
кесе од полиетилена од I kg . -
Остала прерада пластичних маса: PVC топли под 
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Производња осталих хемијских производа: рендген-филмови за ?ледицинско снимање (13 
х 18 cm) и антифриз од I I 
Производња грађевинског материјала 
Производња цемента: портланд-цемент (РС-45) 
Производња цигле и црепа: фалцован цреп и вертикална опека са 40% шупљине 
Производња грађевинских -префабриката и битуменских производа 
Производња префабрикованих грађевинских елемената: бетонски блокови за зидање, nf и . 
међуспратне конструкције, систем FERT 
Производња битуменских материјала за путеве и кровове: кровна лепенка 120/125 (ролна 
IO m) и битуменске изолационе масе Bitison Р 
Производња резане грађе и плоча 
Производња резане грађе: резана грађа смрче и јеле, класа IH, дебљине 24 mm, ширине 8 
cm, дужине 3 m 
Производња фурнира и плоча: плоча иверица, нефурнирана, дебљине 19 mm 
Производња финалних производа од дрвета 
Производња намештаја од дрвета: висећи кухињски елементи, двокрилни о р м а р у двок-
рилна гардеробни део регала, столице тапациране штофом (трпезаријске столице)' 
Производња осталих финалних производа од дрвета 
Производња грађевинских елемената од дрвета 
паркет храстов пуни унутрашња врата једнокрилна 
Производња и прерада папира 
Производња целулозе и папира: рото-папир у ролнама и цигаретни папир у бобицама 
216/М2 
Прерада папира 
Производња папирне амбалаже: натрон-вреће 
Остала прерада папира: тоалет-папир од небељеног папира (100 листова) 
Производња текстилних предива и тканина 
Производња тканина 
Производња памучних тканина (памучног типа): памучно постељно платно, бељено, ши-
рине рд 140 до 150 cm 
Производња вунених тканина (вуненог типа): вунене тканине од чешљанрг предива (тка-
нине 100% од чешљане вуне вуненог типа за мушка одела, ширине 140 cm, масе од 350 до 
450 g) 
Производња готових текстилних производа 
Производња трикотажних предмета , 
Производња трикотажног рубља: мушке памучне поткошуље без рукава, беле боје 
Производња трикотажне одеће: мушки и женски џемпери са рукавима, мешавина вуне и 
синтетике и дечје тренерке, мешавина памука и Синтетике 
Производња чарапа: мушке чарапе од синтетичког предива, кратке, бр.ЛО до 12, женске 
чарапе од сч^тетичког предива, хулахоп бр. 9 до 11 и дечје чарапе од синтетичког преди-
ва бр. о,до 8 
Производња текстилне конфекције -
Производња рубља (осим трикотажног): мушке кошуље са дугим рукавима (око 35% па-
мука и 65% синтетике) 
Производња одеће: женске блузе са дугим рукавима (100% полиестер), мушке панталоне 
(око 45% рунске вуне и 55% синтетике), дечје панталоне (бр. 12 до 16), мушки и женски 
капути преко 60% вуне, мушки и женски кишни мантили (мешавина синтетике и памука), 
мушки кратки капути (сакои), мешавина вуне и синтетике, женске сукње, мешавина вуне 
и синтетике, ветровке од диолена са поставом од вештачког крзна (бр. 8 до IO) 
Производња рубља за домаћинство: фротир-пешкири,.100% памук, димензије 50 х 100 
cm и комплет постељног рубља 
Производња коже и крзна 
Производња крупне коже: говеђи бокс црни - класичан, половице без врата, Il класа 
Производња свињске коже: галантеријска свињска кожа „Анилин", глатка, Il класа 
Производња кожне обуће и галантерије 
Производња кожне обу,ће: Женске плитке ципеле, лепљене, од бокса, с неолит-ђоном и 
мушке плитке ципеле, лепљене, од бокса с гуменим ђоном, дечје плитке ципеле од телеће 
напе с гуменим ђоном бр. 27-30 и спортске патике 
Прерада каучука 
Производња гума за возила: спољне аутомобилске гуме за путничко возило 145 х 13 и 
155 х 13, спољне гуме за тере,тно возило (20/14) и спољне гуме за тракторе (l 1-28/6) 
Производња прехрамбених производа 
Млевење и љуштење житарица: 
- пшенично брашно тип 500 и 850 
- пшеничне мекиње 
- љуштени пиринач 
Производња хлеба и тестенина 
Производња хлеба и пецива: 
- пшенични хлеб тип 500 и 850 
Прерада и конзервирање воћа и поврћа: 
- сок од. разног воћа (кашасти у флашама од 0,2 l) 
- газирани заслађени сок од разног воћа у флашама од 0,2 I 
- воћни сируп од малине и купине 
- конзервирани грашак и боранија у лименкама од I kg 
- смрзнути грашак и боранија, паковање од I kg 
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0131 

0132 
0133 
0604 

- конзервирани краставац, тегла од l kg 
- парадајз-пире у тубама од IGO g 

01304 Прерада и конзервирање меса и рибе 
013041 Клање стоке: свеже говеђе, јунеће и свињско месо (бут, слабина и леђа) и свеже пилеће 

месо I класа 
013042 Прерада и конзервирање меса: 

- свињска јестива маст 
- сува свињска ребра и сув свињски врат без костију 
- салама (шункарица, тиролска, паризер и мортадела) 
- кобасице (сремска I класа, чајна крањска) 

' - гулаш у конзервама (говеђи и свињски) 
- месни доручак у конзервама од 200 g 
- виршле (хреидвке у цревима, ринфуз) 

013043 Прерада и конзервирање рибе: сардине у уљу, у кутији од 120 g 
01305 013050 Прерада и конзервира!^ млека: 

- пастеризовано и стерилизовано млеко са 3,2% мм, паковање од I I 
- сир качкаваљ, тврдокорни и топљени сир 4 

- јогурт са 3,2 и 2,8% мм, паковање од 0,2 I 
- млеко у праху, пуномасно, за људску исхрану 
- млеко у праху, обрано 

. - маслац 
01306 013060 Производња шећера: 

- шећер у кристалу, паковање од I kg 
- сушени резанци шећерне репе 

01307 Производња кондиторских производа 
013071 Производња какао-лроизвсда: чоколада, таблираиа од 100 g 
013073 Производња кекса и сродних производа: тврди кекс PETTIT BE URE, п,аковање од 1/2 kg 

01308 013080 Производња биљних уља и масти: 
- јестиво уље од сунцокрета у стакленим боцама од I I ' 
- уљане погаче од сунцокрета 
- уљане сачме (сунцокрет-а и соје) 

01309 Производња осталих прзхрамбених производа (без сточне хране) 
013099 Производња зачина, кавовина и осталих прехрамбених производа: 

- сирова и пржена кафа (паковања од 0,20 kg) 
- мед природни, паковање ОД I kg 
Производња пића 

О!ЗН Производња алкохола биљног порекла и алкохолних пића 
013112 Производња'пива: 

- пиварски слад 
, - светло пиво 

013113 Производња вина: природно вино, стоно око 11% алкохола, паковање од I I 
013114 Производња винског дестилата, вињака, ракије од грожђа и вина: 

- вињак 40% алкохола, у флашама 
- бренди са 40% алкохола, у флашама 

013115 Производња ракије од воћа: 
- природна љута ракија - шљивовица са око 40% алкохола 

^ - природна мека ракија - шљивовица са око 25% алкохола 
01320 013200 Производња сточне хране: сви производи 

Производња и прерада дувана: сви производи 
06040 Ваздушни саобраћај 

060401 Превоз путника и робе ,у ваздушном саобраћају 
- превоз пат?(ика и робе авионима у унутрашњем ^ао(зраћају на редовним линијама 

060402 Услуге аеродрома 

Појам предузећа из става I. ове тачке обухвата предузећа у друштвеној својини, предузећа у задружној СВОЈИ-
НИ, предузећа у мешовитој својини и предузећа у приватној својини, сагласно члану 2. Закона о предузећима („Службени 
лист СФРЈ", бр. 77/88, 40/89, 46/90 и 61/90). 

2. Предузећа која се баве прометом дужна су да за производе из тачке I. овог упутства доставе обавештења о 
просечној стопи за покриће трошкова промета на велико и на мало, обрачунатој на нето фактуру цену произвођача, од-
носно добављача без! зависних трошкова (маржа), a за производе за које произвођач образује цене у промету на велико 
или на мало - просечну стопу за покриће трошкова промета (рабат). % 

Обавештења из става I. ове тачке достављају се у проценту за сваки појединачни производ наведен у'подгрупи 
производа, a код подгрупе и групе производа код којих су наведени сви производи доставља се просечна стопа за покри-
ће трошкова промета за целу подгрупу, групу, односно грану у целини. 

Предузећа из става I. ове тачке дужна су да у року од IO дана од дана ступања на снагу овог упутства доставе 
обавештење о учешћу за покриће трошкова промета, a за сваку промену стопа за покриће трошкова промета4- истог да-
на када се промени стопа. 

3. Обавештење из тачке I. овог упутства произвођачи, односно вршиоци услуга дужни су да доставе на Обрас-
цу обавештења о ценама ради праћења, који је саставни део овог упутства. 

4. Обавештења из тачке 2. овог упутства предузећа која се баве прометом п Ј ^ и з в о д а дужна су да доставе на 
Обрасцу обавештења о стопама за покриће трошкова промета ради праћења, који је саставни део овог упуте! ва. 

. 5. Даном ступања на снагу овог упутства престаје да важи Упутство о достављању обавештења о ценама Са-
везном заводу за цене ради праћења („Службени лист СФРЈ", бр. 3/90, 7/90, 19/90 и 36/90). 
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6. Ово упутство ступа на снагу наредног дана од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

04 бр. 467/1 
13. маја 1991. године 
Београд 

Заменик директора 
Савезног завода за цене, 
Душанка Стричевић, е. р. 
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425. -
На основу члана 9. Закона о привременим мерама о 

одлагању враћања кредита из примарне емисије („Службе-
ни лист СФРЈ", бр. 26/91) и члана 80. став I. тачка 29. За-
кона o Народној банци Југославије и јединственом .моне-
тарном пословању народних банака република и народ-
них банака аутономних пбкрајина („Службени лист 
СФРЈ", бр. 34/89, 88/89 и 61/90), Савет гувернера доноси 

О Д Л У К У 
О НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА ЗАКОНА О ПРИВРЕМЕ-
НИМ МЕРАМА О ОДЛАГАЊУ ВРАЋАЊА КРЕДИТА 

ИЗ ПРИМАРНЕ ЕМИСИЈЕ 

1. Овом одлуком утврђују се ближи услови и начин 
под којима Н а р о д а банка Југославије, преко народних 
банака република и народних банака аутономних, покраји-
на, одлаже банкама враћање дела кредита из примарне 
емисије коде су те банке користиле код народних банака 
република и народних банака аутономних покрајина (у да-
љем тексту: народне банке) за рефинансирање кредита ко-
је су банке дале крајњим корисницима за намене из члана 
I. Закона о привременим мерама о одлагању враћања кре-
дита из примарне емисије (у даљем тексту: Закон). 

2. Народне банке одложиће банкама враћање кредита 
из тачке I. ове одлуке у укупном износу до 724.507.705 ди-
нара. 

Износи кредита чије се враћање одлаже овом одлу-
ком дају се, по банкама, у-Прегледу стања кредита из при-
марне емисије чије се враћање одлаже, који је саставни део 
ове одлуке. 

3. Народне банке одложиће враћање кредита банкама 
у висини-из тачке 2. ове одлуке под условом да су банке 
крајњим корисницима тих кредита за намене из тачке 1. 
ове одлуке претходно одложиле враћање кредита најмање 
у истом износу. 4 

, Народне банке одлажу враћање кредита у смислу ста-
ва I. ове тачке на основу захтева банака, уз које подносе 
закључене уговоре о одлагању враћања кредита крајњим 
корисницима за намене из тачке I. ове одлуке. 

4. Одложене кредите из ове одлуке банке су дужне 
вратити народној банци у две једнаке рате, које доспевају 
20. децембра 1991. године и 20. децембра 1992. године. 

5. На одложени износ кредита банке плаћају народној 
банци камату у висини есконтне стопе Народне банке Ју-
гославије, с тим што банке могу по одложеним кредитима 
крајњим корисницима наплатити камату највише у виси-
ни есконтне стопе Народне банке, Југославије увећану до 
два процентна поена на годишњем нивоу. 

Камата из става I. ове тачке обрачунава се месечно, a 
наплаћује у роковима из тачке 4. ове одлуке. 

6. Ако су банке, до дана ступања Закона на снагу, вра-
тиле народној, банци, у целини или делимично, кредите 
чије се враћање одлаже овом одлуком, могу преко над-
лежне народне банке поднети захтев за обезбеђење сред-
става из примарне емисије на име покрића кредита чије се 
враћање одлаже крајњим корисницима за намене из тачке 
I. ове одлуке, заједно са уговорима о одлагању враћања 
креди i a крајњим корисницима из тачке 3. став 2. ове одлу-
ке. 

Надлежна народна банка, на основу захтева банака 
поднесених у смислу става I. ове тачке, подноси Народној 
банци Југославије захтев, са спецификацијом износа по 
банкама, за коришћење средстава из примарне емисије. 

Народна банка Југославије ће, на основу захтева на-
родних банака из става 2. ове тачке, пренети одговарајући 
износ средстава примарне емисије у корист одговарајућег 
рачуна народне банке код Службе друштвеног књиговод-
ства Југославије. 

7 Народне банке закључиће се банкама уговоре о од-
лагања враћања кредита из ове одлуке, којима ће се ут-
врдити услови одлагања прописани Законом, овом одлу-
ком и другим прописима Народне банке Југославије који-
ма су регулисани начин и услови коришћења кредита из 
примарне емисије. 

При закључењу уговора из става I. ове тачке банке ће, 
на име обеѕбеђења наплате главнице и камате по на-

ложеним кредитима, поднети народној банци четири 
бланко акцептиране денице, са овлашћењем да их народ-
на банка може попунити и употребити на име наплате 
својих истраживања по одложени.м кредитима из ове од-
луке. 

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

О. бр. 115 ' Председник Савета 
16. маја 1991. године гувернера 
Београд гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с, р. 

П Р Е Г Л Е Д 

СТАЊА КРЕДИТА ИЗ ПРИМАРНЕ^ ЕМИСИЈЕ ЧИЈЕ 
СЕ ВРАЋАЊЕ ОДЛАЖЕ 

Редни 
број Назив банке Износи "у ди-

нарима 

I. Привредна банка д.д. Сарајево 31.827.000 
2. Босанска Градишка д.д. Босанска Гра-

дишка 7.800.000 
3. Монтенегро банка д.д. Титоград 455.000 
4. Бјеловарска банка д.д. Бјеловар 4.628.000 
5. Славонска банка л,д. Осијек 30.957.000 
6. Пожешка банка д.д. Славонска 

Пожега 899.000 
7., . Сплитска банка д.д. Сп^ит 143.000 
8. Вараждинска банка л.д. Вараждин 1.692.000 
9. Винковачка банка д.д. Винковци 6.328.000 

10. Вуковарска банка д.д. Вуковар 1.338.000 
11. Истарска, кредитна банка д.,а. Умаг 2.280.000 
12. . Привредна банка л.д. Загреб '21.158.000 
13. Жупањска банкад.д. Жупања 8.234.000 
14. Стопанска банка д.д. Скопље 53.300.000 
15. ЛБ банка д.д. Домжале 431.005 
16. ЛБ Помурска банка д.д. Мурска Собо-

та 10.509.000 
17. Београдска банка „Ваљевска банка" 

л.д. Ваљево 641.000 
18. Београдска банка „Беобанка" д.д. Бе-

44.620.000 оград 44.620.000 
19. Београдска банка „Лозничка банка" 

д.д. Лозница 887.000-
20. Берградска банка „Нишка банка" л.д. 

Н^ш 52.000 
21. Београдска банка „Инвестбанка" д.д. 

Београд 5.905.200 
22. Београдска банка „Прокупачка банка" 

д.д. Прокупље 89.000 
23. Београдска банка „Пожаревачка бан-

ка" д.д. Пожаревац - 95.000 
24. Београдска банка „Шабачка банка" 

д.д. Шабац 12.484.300 
25. Београдска банка „Агробанка" д.д. Бе-

оград 12.489.300 
26. Београдска банка „Смедеревска бан-

ка" д.д. Смедерево 395.400 
27. Југобанка л.д. Београд 36.027.400 
28. Кредитна банка л.д. Нови Београд 320.200 
29. Мешовита банка ПКБ банка л.д. Беог-

рад . 129.508.900 
30. Кредитна банка л.д. Приштина 16.100.000 
З!. Војвођанска банка л.д. Нови Сад 121.657.000 
32. Новосадска банка л.д. Нови Сад 42.886.000 
33. Панонска банка л.д. Нови Сад 53.343.000 
34. Привредна банка л.д. Нови Сад 8.814.000 
35. Београдска банка „Привредна банка" 

л.д. Панчево 53.320.000 
36. Београдска банка „Вршачка банка" 

л.д Вршац 2.894.000 
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426. 
На основу члана IO. став 6, члана 15. и члана 80. став 

I. тачка .9. Закона о Народној банди Југославије и једин-
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 политике у 1991. години („Службени 
лист СФРЈ", бр. 84/90), Савет гувернера доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ КВОТА ЗА ДА-
ВАЊЕ РЕЕСКОНТНИХ И ЛОМБАРДНИХ КРЕДИТА 

БАНКАМА У ДРУГОМ ТРОМЕСЕЧЈУ 1991. 
ГОДИНЕ 

1. У Одлуци о утврђивању квота за давање рееск!он-
тних и ломбардних кредита банкама у другом тромесечју 
1991. године („Службени лист СФРЈ", бр. 23/91) тачка 5. 
брише се. 

Досадашње тач. 6. до 9. постају тач. 5. до 8. 
2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

О. бр. 116 Председник Савета 
16. маја 1991. године гувернера 
Београд гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с.р. 

427. 
На основу члана 71. став 3. Закона о девизном посло-

вању („Службени лист СФРЈ", бр. 66/85, 71/86, 3/88, 59/88 
и 82/90) и члана 80. став I. тачка 5. Закона о Народној бан-
ци Југославије и јединственом монетарном пословању на-
родних 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 ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ 
ВОЂЕЊА ДЕВИЗНОГ РАЧУНА И ДЕВИЗНОГ ШТЕД-

НОГ УЛОГА ДОМАЋЕГ И СТРАНОГ ФИЗИЧКОГ 
ЛИЦА 

1. У Одлуци о начину вођења девизног рачуна и де-
визног штедног улога домаћег и страног, физичког лица 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 6/91 и 30/91) у називу поглав-
ља IX, после речи: „бр. 28/91"Додају се речи: ,,и 34/91". 

2. У тачки 17в. став I. одредбе од I до 4 мењају се и 
гласе: ' 

,,l) до 500 немачких марака - у року од 15 дана за 
прво плаћање са девизног рачуна, а у року од 30 дана за 
свако наредно плаћање; 

2) до 1.000 немачких марака - у року од 30 дана за 
прво плаћање са девизног рачуна, a у року од 45 дана за 
свако наредно плаћање; 

3) до 3.000 немачких марака - у року од 90 дана; 
4 ) до 8.000 немачких марака - у року од 180 дана.". 
Став 3. мења се и гласи: 
„Ефективни страни новац са девизног рачуна у изно-

су до 500 немачких марака овлашћена банка исплаћује до-
маћем физичком лицу, уз претходну најаву, у року од 15 
дана. Следећу исплату ефективног страног новца домаћем 
физичком лицу са девизног рачуна у износу до 500 немач-
ких марака овлашћена банка врши, уз претходну најаву, у 
року од 30 дана.". 

После, става 3. додају се нови ст. 4. и 5, који гласе: 
„Ефективни страни новац са девизног рачуна у изно-

су до 1.000 немачких марака овлашћена банка исплаћује 
до.маћем физичком лицу, уз претходну најаву, у складу са 
роковима из става I. одредбе 2, 3 и 4 ове тачке. 

Ефективни страни новац из ст. 3. и 4. ове тачке ов-
лашћена банка исплаћује домаћем физичком лицу у скла-
ду са тачком IO. ст. 2. и 3. ове одлуке.". 

Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 6. и 7. 
После става 7. додаје се став 8, који гласи: 
„На најаве које су примљене до ступања на снагу ође 

одлуке, a no којима овлашћена банка није извршила нало-
ге за плаћање домаћих физичких лица, примењују се роко-
ви и износи предвиђени у тачки 17в. став I. ове одлуке.". 

3. Ова одлука ступ'а на снагу наредног дана од дана 
објављивања у ^Службеним листу СФРЈ", 

i . 
О. бр. Т17 Председник Савета 
16. маја 1991. године гувернера 
Београд гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с.р. 

428. 
На ОСНОВУ члана 28. став 3. 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), a ради спровођења члана 
33a. Закона о девизном пословању („Службени лист 
СФРЈ", бр. 66/85, 71/86, 3/88, 59/88 и 82/90), Савет гувер-
нера доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БЛИЖИМ УСЛО-
ВИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НЕЛИКВИДНОСТИ БАНА-

КА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ПОСЛОВЕ СА 
ИНОСТРАНСТВОМ 

1. У Одлуци о ближим условима за утврђивање не-
ликвидности банака овлашћених за послове са иностран-
ством („Службени лист СФРЈ", бр. 9/91) у тачки 2. одред-
ба 3 мења се и гласи: 

„З) ако користи кредит за одржавање дневне ликвид-
н о с т ;". 

2. После одредбе 3 додају се одредбе 4 и 5,'које гласе: 
„4) ако има минусни салдо на жиро-рачуну; 
5) ако користи позајмицу Народне банке Југославије 

по основу јемства Народне банке Југославије за штедне 
улоге и текуће рачуне грађана у динарима код банака и 
Поштанске штедионице.". 

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

О. бр. 118 Председник Савета 
16. маја 1991. године гувернера 
Београд гувернер 

/ Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с.р. 

429. 
На основу чЈ!ана 58. став 7. и члана 80. став i . тач. 24. 

и 25. Закона о Народној банци Југославије и јединственом 
монетарном пословању народних банака република и на-
родних банака аутономних покрајина („Службени лист 
СФРЈ", бр. 34/89, 88/89 и 61/90), Савет гувернера доноси 

О Д Л У К У 
О НАЧИНУ ВРШЕЊА КОНТРОЛЕ И МЕРАМА ПРЕ-

МА БАНКАМА И ДРУГИМ ФИНАНСИЈСКИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

I. Овом одлуком прописују се начин на који банке и 
друге финансијске организације (у даљем тексту: банка) 
врше контролу спровођења мера заједничке монетарне и 
девизне политике и заједничких основа кредитне политике 
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и прописа којима су уређени девизно пословање и кредит-
ни односи са иностранством, промет робе и услуга са 
иностранством и обављање привредних делатности у 
иностранству (у даљем тексту: прописи), као и врсте, ро-
кови, редослед и јединствени поступак предузиман^ мера 
према банкама које не спроводе те прописе. 

2. Контролу спровођења прописа, у смислу ове одлу-
ке, врше народне банке република и народне банке ауто-
номних покрајина на територији своје републике, односно 
аутономне покрајине. 

Народна банка Југославије врши контролу рада бана-
ка на територији Социјалистичке Федеративне Републике 
Југославије. 

Ако се део банке налази на територији републике, од-
носно аутономне покрајине на којој се не налази седиште 
банке, контролу дела банке могу, по споразуму, вршити 
заједно народна банка републике, односно народна банка 
аутономне покрајине на чијој cfc територији налази део 
банке и народна банка републике, односно народна банка 
аутономне покрајине на чијој територији се налази седиш-
те банке. 

3. Контролу, у смислу ове одлуке, Народна банка Ју-
гославије и народна банка републике, односно народна 
банка аутономне покрадене (у даљем тексту: народна бан-
ка) врше: 

1) непосредним прегледом пословних књига, доку-
ментације подобне за коришћење примарне емисије, као и 
књиговодствене и остале документације у банци, на осно-
ву овлашћења у коме је одређен и предмет контроле; 

2) прегледом извештаја и друге документације које 
добије од банке, као и прегледом друге документације ко-
јом располаже, a која се односи на пословање банке/ 

При вршењу контроле из става I. ове тачке, народна 
банка може да прегледа: 

1) одговарајућу документацију код предузећа и дру-
гих домаћих лица - учесника у спољнотрговинском и де-
визном пословању и кредитним односима са иностран-
ством; 

2) пословне књиге и другу документацију крајњих ко-
рисника о средствима добијеним по основу из чл. 15. и 26. 
Закона о Народној банци Југославије и јединственом мо-
нетарном пословању народних банака република и народ-
них банака аутономних покрајина (у даљем тексту: Закон). 

4. Ако се контролом из тачке 3. став I. одредба под 2 
oBfe одлуке утврди да се банка није придржавала прописа, 
народна банка је ду.жна да одмах, a најдоцније у року од 
три радна дана бд дана утврђивања неуредност^ састави 
записник и достави га банци. 

Банка може да стави примедбе на налаз у записнику о 
извршеној контроли у року од три радна дана од дана 
пријема записника. 

5^ Контролу спровођења прописа која се врши непос-
редним прегледом пословних књига и књиговодствене и 
остале документације у банци народна банка врши према 
програму који утврђују заједно службе контроле Народне 
банке Југославије, народних банака република и народних 
банака аутономних покрајина, као и по потреби. 

Народна банка је дужна да одмах, a најдоцније у року 
о д седам радних дана од дана окончања контроле из става 
I. ове тачке, састави записник о налазима контроле и до-
стави га контролисаној банци. 

На налаз у записнику о извршеној контроли банка 
може ставити примедбе у року од пет радних дана од дана 
пријема записника. , 

Приликом вршења контроле из става I. ове тачке, на-
родна банка је дужна да изврши контролу тачности извеш-
таја и друге документације из тачке 3'. став I. одредба под 
2 ове одлуке, к8ју је банка доставила народној банци. 

6. Ако је приликом вршења контроле извршен и пре-
глед документације код 'предузећа и других домаћих лица 
из тачке 3. став 2. одредбе под I и 2 ове одлуке,,у записник 
о извршеној контроли банке уносе се и налази утврђени 
тим прегледом. 

7. Ако је банка у остављеном року основано оспорила 
налазе у записнику о непридржавању прописа и о томе до-
ставила доказе из којих се може утврдити да се банка пр из-
државала прописа, народна банка поема тој бании неће 

предузимам мере, већ ће донети решење о обустави по-
ступка контроле, у !соме ће навести разлоге обуставе тог 
поступка. 

8. Ако банка, ,у остављеном року, није доставила при-
медбе на налазе у записнику или примедбама није основа-
но оспорила налазе у записнику из којих произлази да се 
није придржавала прописа, народна банка је дужна да у 
року од три радна дана од дана пријема примедаба, однос-
но од истека рока за њихово достављање донесе решење 
којим ће банци одредити рок за усклађивање пословања са 
прописима и изрећи ,меру обустављања куповине хартија 
од вредности из члана 14. и кредит!Трања из члана 15. За-
кона и меру ограничења обима пласмана. Ове мере се при-
мењују 30 дана од дана пријема решења. 

Поред мере из става I. ове тачке, народна банка пред-
лаже надлежним органима банке да се њихов руководећи 
радник, који је према нормативним актима банке одгово-
ран за послове који су били предмет контроле, суспендује 
до окончања поступка утврђивања његове одговорности 
за учињене неправилности. 

Ако је банка у току контроле или накнадно, пре доно-
шења решења из става I. ове тачке, отклонила неправил-
ност утврђену контролом и , о томе доставила народној 
банци одговарајуће доказе, народна банка посебним реше-
њем изриче према банци меру обустављања куповине хар-
тија од вредности из члана 14.. и кредитиран^ из члана 15. 
Закона, која се примењује IO дана од дана пријема реше-
ња. 

. Од дана израде записника, односно констатовања не-
правилности на основу извештаја које је народна банка 
добила од банке до пријема решења из става I. ове тачке, 
народна банка је дужна да донесе решење о одбијању за-
хтева банке за куповину преносивих хартија од вредности 
и одобравање кредита у смислу члана 26. Закона. 

9. Ако је народна банка изрекла према банци мере из 
тачке 8. и због ^измиривања доспелих обавеза према на-
родној банци, дужна је да, истовремено са доношењем ре-
шења из тачке 8. ове одлуке, донесе и решење којим ће ут-
врдити да је даном доношења тог решења, настала нелик-
видност банке, као и да банка од тог дана не може да одоб-
рава кредите и даје гаранције и да врши плаћање са свог 
жиро-рачуна, осим плаћања по основу штедних улога и 
текућих рачуна грађана у динарима и девизних штедних 
улога и девизних рачуна грађана. 

Примерак решења из става I. ове тачке народна бан-
ка је дужна да одмах достави банци, надлежној организа-
ционој јединици службе друштвеног књиговодства и 
Служби друштвеног књиговодства Југославије. 

Када народна банка, на основу расположивих подата-
ка, утврди да је банка измирила све своје доспеле обавезе 
према народној банци, дужна је да до,несе решење којим ће 
утврдити да је банка престала да буде неликвидна и обус-
тави примену мере из става I. ове тачке. 

Примерак решења из става 3. ове тачке народна бан-
ка је дужна да одмах достави банци, надлежној организа-
ционој јединици службе друштвеног књиговодства и 
Служби друштвеног књиговодства Југославије. 

10. Ако банка у року одређеном за усклађивање по-
словања са прописима у коме су према њој примењене ме-
ре из тачке 8. став 1. ове одлуке ,не усклади пословање са 
прописима и о томе не достави доказе народној банци, на-
родна банка је дужна да у року од три радна дана од дана 
истека тог рока донесе решење КОЈИМ се, поред мера из 
тачке 8. ове одлуке, изричу мера обуставе плаћања у инос-
транству, изузев плаћања по доспелим иностраним креди-
тима и конвенцијским обавезама, и мера ограничења за-
дужења у иностранству. 

Мере из става I. ове тачке примењују се у трајању од 
30 до 60 дана од дана пријема решења, зависно од врсте 
неправилности утврђене контролом и потребног рока за 
отклањање те неправилности. 

Ако банка није овлашћена за послове платног проме-
та са иностранством, односно за послове платног промета 
са иностранством и кредитне послове са иностранством, 
народна банка неће према тој банци изрицати меру обус-
таве плаћања према иностранству, односно меру О!рани-
Чења задужења у иностранству, већ ће решењем из става I. 
ове тачк-е иѕрећи м т ? ич тачк-е 8 OTRR I. у трајању ол 30 до 
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60 дана од дана пријема решења, зависно од врсте непра-
вилности утврђене контролом и рока потребног за откла-
њање те неправилности: 

Поред мера из става I. ове тачке, народна банка пред-
лаже надлежним органима банке да се њихов руководећи 
радник, који је одговоран за учињене пропусте .констато-
ване контролом, смени са дужности. % 

11. Под мером обустављен^ кредитирање и куповине 
хартија од вредности код народних банака подразум-ева се ^ 
да банка не може подносити нове захтеве за коришћење 
средстава примарне емисије, a да коришћена средства вра-
ћа по. роковима доспећа утврђеним са крајњим корисници-
ма на дан пријема решења. 

Под мером ограничења обима пласмана подразумева 
се да банка не може да повећа пласмане изнад стања на 
дан пријема решења, a ако је то стање изнад дозвољеног 
пораста, решењем ће јој се ограничити пласман на стање 
дозвољеног прраста. Решењем о изрицању мере ограниче-
ња обима пласмана, народна банка обавезаће банку да на-
родној банди достави посебан извештај о стању пласмана 
на дан пријема решења. 

Појз мером обуставе плаћања у .иностранству, изузев 
плаћања по дослелим иностраним кредитима и конвенциј-
ским обавезама, подразумева се да банка не може вршити 
текућа плаћања у иностранству нити отварати нове акре-
дитиве. 

Под мером из става 3. ове тачке не подразумевају će 
плаћања банке према иностранству девизама које су куп-, 
љене на Међубанкарском састанку јединственог девизног 
тржишта одржаном пре пријема решења о предузиман?^ 
мера, као ни плаћања банке према иностранству по основу 
ликвидније раније отворених акредитива. 

Под мером ограничења задужења у иностранству 
подразумева се да банка не може узимати нове кредите ни 
кредитне линије од иностраних банака нити издавати нове 
-гаранције и друге облике јемства према иностранству. 
' 12. Ако банка не поступа у складу са прописима који-
ма се уређује рад јединственог девизног тржишта, Народ-
на банка Југославије ће према тој банди предузети меру 
обуставе плаћања у иностранству, изузев плаћања по до-
спелим иностраним кредитима и кснвенцијским обавеза-
ма у трајању од IO до 60 дана од дана пријема решења, за-
висно од врсте неправилности утврђене контролом и по-
требног рока за отклањање те неправилности. 

!З. Ако се мерама према банди у роковима утврђе-
ним у тач.'IO. и 12. ове одлуке не обезбеди законито посло-
вање, нар?одна банка је дужна да, у складу са Законом, при-
ступи наплати свих својих потраживања од те банке. Осим 
тога, народна банка републике одузеће тој банди овлашће-
ње за обављање девизно-валутних послова у земљи, a На-
родна банка Југославије - овлашћење за обављање посло-
ва платног промета и кредитних послова са иностран-
ством, односно овлашћење за обављање послова платног 
промета са иностранством. 

У решењу које? народна банка доноси у складу са од-
редбама става I. ове тачке навешће се да је банка дужна дa 
у року од 60 дана од дана пријема решења измири сва ду-
говања према свим народним банкама, без обзира на то ло 
ком су основу настала, да јој се одузимају овлашћења у 
Смислу става I. ове тачке и да је дужна да ликвидира своје 

' послове по основу тих овлашћења, као и да укине, своје ра-
чуне у иностранству. 

14. Контролу примене прописа, у смислу тачке 3. ове 
одлуке, дужне су да врше народне банке република, однос-
но народне банке аутономних покрајина, при чему су оба-
везне да обезбеде континуирано вршење контроле и преду-
зиман^ мера према банкама. 

Ако народна банка републике, односно народна бан-
ка аутономне покрајине није извршила контролу из тачке 
3. ове одлуке или није предузела мере према банди, На-
родна банка Југославије дужна је да, у складу са Законом, 
изврши контролу и да предузме мере. 

15. Записник о извршеној контроли, примедбе банке 
на записник, решење о обустави поступка контроле, реше-
ње о предузетој мери према, банцит предлог за суспензију, 
односно смењивање руководећих. радника банке, решење 
којим народна банка одбија захтев банке за коришћење 
средстава Аз примарне емисије, као и пријаве надлежним 

органима за дела која с) кажњива по закону, народне бан-
ке република, односно народне банке аутономних покраји-
на Дунаве су да достављају Народној банди Југославије ис-
товремено са д остављањем банди, одндсно надлежним ppr 
ганића., ч .-, 

Д^ном ступања на снагу ове одлуке престаје, да 
важи Одлука о начину вршења контроле и мерама према 
банкама и другим финансијским организацијама 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 64/89, 14/90 и 42/90). 

17. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана об-
ј а в љ и в а н у „Службеном листу СФРЈ". 

OL бр. 119 . 
16. м,аја 1991. године 
Београд 

Председник Савета 
гувернера 
гувернер -

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с. р. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страд?а 

400. Одлука о одређивању најнижих износа на које 
поједине врсте ваздухоплова морају бити оси-
гуране од одговорности за штете које вазду-
хоплов може причинити трећим лецима 597 

401. Правилник о условима које морају испуњавати 
предузећа, односно друга правна лице чија је 
делатност промет средстава за заштиту биља. 
на велико и мало — 597. 

402. Правилник о условима које морају да испуња-
вају предузећа, односно друга правна лица чи-
ја је делатност производња средстава за за-
штиту биља 59S 

v ' - t , 

403. Правилник о условима под којима предузећа, 
односно друга правна лица могу вршити био-

- лошка предиспитивања и испитивања физич-
ких, хемијских и биолошких својстава средста- ; ^ 

- ва за заштиту биља 599 
404. Правилник о југословенском стандарду за до-

кументацију 600 

405. Правилник о југословенским стандардима за 
опрему за извозна постројења у рударству — Ш ) 

406. Правилник о југословенским стандардима за 
ознаке на коловозу , ĆO! 

407. Правилник о југословенском стандарду за 
штампана кола 601 

408. Правилник о измени Правилника о квалитету 
кафе, производа од кафе и сурогата кафе 60,1 

409. Правилник о југословенским стандардима за 
пројектовање и грађење путева и градских са-
обраћајница " 602 

410. Правилник о југословенским стандардима за 
друмска возила : : ' — 602 

411. Правилник о југословенском стандарду за уља 
и масти биљног и животињског Порекла 603 

412. Правилник о југословенским стандардима за 
минијатурне осигураче 6Q3 

413. Прав!илник о југословенским стандардима за 
конусе ' 603 

414: Правилник о југословенским стандардима за 
чисте хемикалије 604 

415. Правилник о југословенским стандардима за 
чисте хемикалије : i, — 604, 
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416. Правилник о југословенским стандардима за 
клинове ' , 605 

417. Правилник о југословенским стандардима за 
клизне лежаје ; 605 

4IS. Правилник о југословенским стандардима за 
природни rac , , 605 

419. Правилник о југословенском стандарду за без-
бедност-уређаја и опреме информационе тех-
нологије и електричних канцеларијских маши-
на — 606 

420. Правилник о југословенским стандардима за 
радио-фреквенцијске сметње , 606 

421. Правилник о југословенским стандардима за 
обезбеђење квалитета : 606 

422.' Правилник o југословенским стандардима за 
пестициде 1 607 

423. Правилник о југословенском стандарду за ку-
куруз као сировину за индустријску прераду и 
сточну храну 607 
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424. Упутство о достављању обавештења о ценама 
Савезном заводу за цене ради праћења 607 

425. Одлука о начину спровођења Закона о привре-
меним мерама о одлагању враћања кредита из . 
примарне емисије ! 612 

426. Одлука о измени Одлуке о утврђивању квота 
за давање реесконтних и ломбардних кредита 
банкама у другом тромесечју 1991. године 613 

427. Одлука о изменама и допунама Одлуке о начи-
ну вођења девизног ракуна и девизног штедног 
улога домаћег и страног физичког лица 613 

428. Одлука о измени и допуни Одлуке о ближим 
условима за утврђивање неликвидности банака 
овлашћених за послове Са иностранством 613 

429. Одлука о начину вршења контроле и мерама 
према банкама и другим финансијским органи-
зацијама - 613 

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

НАДА ВИТЕЗОВИЋ, телефон 651-885. - Штампа, Београдски издавачко-графички завод, Београд, 
Бу левар војводе Митића бп. 17. '' 


