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66. 
На основу члана 70. Закона о привременим мерама о 

порезу на промет производа и услуга („Службени лист 
СФРЈ", бр. 4/91), Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О СМАЊЕЊУ СТОПЕ ОСНОВНОГ ПОРЕЗА НА ПРО-

МЕТ БЕЗОЛОВНОГ МОТОРНОГ БЕНЗИНА 

Члан I. 
На промет безоловног моторног бензина (БМБ-95) 

из тачке i. тар. броја 2. Тарифе основног пореза на про-
мет, основни порез на промет производа плаћа се по сто-
пи од 15%. 

Члан 2. 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ у 

„Службеном листу СФРЈ". 

Савезно извршно веће 

Е.п.бр. 50 Председник, 
30. јануара 1991. године Акте Марковић, с. р. 
Београд 1 ' 

67 
На основу члана 14. Закона о систему друштвене кон-

троле цена („Службени лист СФРЈ", бр. 84/89), Савезно 
извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О ВРАЋАЊУ МА-
ЛОПРОДАЈНИХ ЦЕНА ПРЕРАЋЕВИНА ОД ДУВАНА 

1. Одлука о враћању малопродајних цена прерађеви-
на од дувана („Службени лист СФРЈ", бр. 78/90) престаје 
да важи. 

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

Савезно извршно веће 

Е.п. бр. 22 Председник, 
25. јануара 1991. године Анте Марковић 
Београд 

68. 
На основу члана 3. Закона о посебним дажбинама при 

увозу пољопривредних и прехрамбених производа 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 70/89), на предлог Савезног 
секретаријата за трговину и Савезног секретаријата за по-
љопривреду, Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ДОПУНУМА ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ПОЉОП-
РИВРЕДНИХ И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА ЗА 
КОЈЕ СЕ ПРИ УВОЗУ ПЛАЋА ПОСЕБНА ДАЖБИНА 

1. У Одлуци о одређивању пољопривредних и пре-
храмбених производа за које се при увозу плаћа посебна 
дажбина („Службени лист СФРЈ", бр. 75/89 и 46/90) у тач-
ки I. иза редног броја 30 додаје се нови редни број, који 
гласи: 

ч31. 24.02 Цигаре, цигарилоси и цигаре-
те од дувана и замене дувана: 

^402.10 Цигаре и цигарилоси, који 
садрже дуван 

2402.20 - Цигарете Koje садрже ду-
ван: 

Ех. 
- цигарете које одговарају 

квалитету групе лиценцних 
цигарета из домаће произ-
водње 

- цигарете које одговарају 
квалитету групе екстра до-
маћих цигарета произведе-
них према JUS-y Е.Р2.010 

- цигарете које по квалитету 
одговарају I квалитетној 
групи из домаће производ-
ње произведене према 
JUS-y Е.Р2.010 

- цигарете које по квалитету 
одговарају li квалитетној 
групи из домаће производ-

, ње произведене према 
JUS-y Е.Р2.010 

- цигарете које по квалитету 
одговарају III квалитетној 
групи из домаће производ-
ње произведене према 
JUŠ-y Е.Р2.010 

- цигарете које по квалитету 
одговарају IV квалитетној 
групи из домаће производ-
ње произведене према 
JUS-y Е.Р2.010 

2402.90 - Остало". 

2. Ред. бр. 31. и 32. постају ред. бр. 32. и 33. 
3. Ова одлука ступа на сишу даном објављиван^ у 

„Службеном листу СФРЈ". 

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 29 Председник, 
17. јануара 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 
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69. 
!ia основу члана 15. тачка 15. став 2. Закона о превре-' 

меним мера.ма о порезу на промет производа и услуга 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 4/91), Савезно извршно веће 
доноси 

- О Д Л У К У 
О ПРО ИЗВОДИ М A КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ ПОГРЕБ-
НОМ ОПРЕМОМ НА КОЈУ СЕ НЕ ПЛАЋА ОСНОВНИ 

ПОРЕЗ НА ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА 
1. Производи који се сматрају погребном опремом на 

коју се не плаћа основни порез на промет производа су: 
- сандук, утитахте, табут и уложак за сахрану ичтран-

спорт (дрвени, лимени, пластични и др.); 
- погребни симболи (крст, пирамида, нишан и др.); 
- урна и кутија за сахрану и транспорт (картонска, 

дрвена, метална, пластична, од бетона и др.); 
- покров, чаршав, душек, јастук и тапацирунг за сан-

дук за сахрану u патике за мртвог; 
- погребне кесе и џакови (пластичне, текстилне и др.); 
- погребни венци, букети, ихебане, аранжмани, „су-

зе", „насади" и сл., од природног и вештачког цвећа, траке 
и флоровн; 

- слова од пластике и метала за надгробне спомени-
ке, спомен-обелсжја и симболе; 

- споменик, опсег, облаган опсега и поклопна плоча 
(од камена, бетона, гранита, мермера и др.); ч 

- надгробне вазе и фењери за кандила и свеће (од ка-
мена, бетона, гранита, ,мермера и др.). 

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављиван^ у 
„Службеном листу СФРЈ". 

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 36 Председник, 
25. јануара 1991. године Ame Марковић, с. р. 
Београд 

70. 

На основу члана 15. тачке 12. став 2. Закона о при-
временим мерама о порезу на промет производа и услуга 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 4/91), Савезно извршно Беће 
доноси 

О Д Л У К У 
О ПРО ИЗ ВОД 14 МА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ ОРТОПЕД-
СКИМ СПРАВАМА И ПОМАГАЛИМА li АПАРАТИМА 
ЗА ПОБОШЉАЊЕ СЛУХА l! ВИДА НА КОЈЕ СЕ HE 
ПЛАЋА ОСНОВНИ ПОРЕЗ НА ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА 

I. Производи који се сматрају ортопедска! справама 
и помагалима и апаратима за побошљање слуха и вида на 
које се не плаћа основни порез на промет производа су; 

- протезе за горње и доње екстремитете; 
- зубне протезе и вештачки зуби; 
- апарати за регулацију кичменог стуба; 
- апарати за побољшање слуха; 
- биоелектро терапеутски апарати; 
- мерачи крвног притиска; 
- апарати за мерење шећера у крви; 
- корзети, миде ри и појасеви; 
- ортопедске штаке и штапови; 
- ортопедска обућа која се на основу пис.меног налаза 

лекара специјалисте израђује по мери; 
- кожне рукавице за протезе за горње екстремитете; 
- ортопедски апарати за ноге и руке и друга слична 

ортопедска помагала; 
- инвалидска колица; 
- вештачки бубрег; 7 

- вештачка плућа и други слични уређаји; 
- интрагал-спирале; 
- комплетне наочари и стакла за корекцију вида; 
- помагала за слепа лица (бели штапови, брајеви ча-

совници, машине и табеле за писање брајевог писма, браје-
ва хартија за писање књига за слепе и специјалне наочари 
за слепе); 

- очне протезе. 
2. Ова одлука ступа на снагу дано.м објављиван^ у 

„Службеном листу СФРЈ". 

Савезно извршно веће 

F,, п. бр. 37 Председник, 
25. јануара 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

71. 
На основу члана I. став 2. Закона о плаћању посебне 

дажбине за изравнање пореског оптерећења увезене робе 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 63/80), Савезно извршно веће 
доноси 

О Д Л У К У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ РОБЕ НА КО-
ЈУ СЕ ПЛАЋА ПОСЕБНА ДАЖБИНА ЗА ПОРАВНАЊЕ 
ПОРЕСКОГ ОПТЕРЕЋЕЊА УВЕЗЕНЕ РОБЕ У 1991. 

ГОДИНИ 
1. У Одлуци о одређивању робе на коју се плаћа по-

себна дажбина ia изравнање пореског оптерећења увезене 
робе у 1991. години („Службени лист СФРЈ'", бр. 83/90) по-
сле тачке 2. додаје се тачка 2a, која гласи: 

,,2а. Изузетно од одредбе тачке I. ове одлуке, посебна4 

дажбина за изравнање пореског оптерећења увезене робе 
плаћа се у висини од 2,5% од царинске основице на увоз се-
менског хибридног кукуруза из тар. броја 10.05 и Tap. оз-
наке 1005.101 Царинске тарифе.". 

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

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 38 Председник, 
30ч. јануара 1991. голице Анте Марковић, с. р. 
Београд 

72. 
На основу члана I. став 2. Закона о посебној такси на 

увезену робу („Службени лист СФРЈ", бр. 31/70), Савезно 
извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПЛАЋАЊУ ПОСЕБНЕ ТАКСЕ 

НА УВЕЗЕНУ РОБУ У 1991. ГОДИНИ 
1. У Одлуци о плаћању посебне таксе на увезену робу 

у 1991. години („Службени лист СФРЈ", бр. 83/90 и 6/91) 
после тачке 2. додаје се тачка 2а, која гласи: 

„2а. Изузетно од одредбе тачке I. ове одлуке, посебна 
такса на увезену робу плаћа се у висини од 2,5% од царин-
ске основице на увоз семенског хибридног кукуруза из тар. 
броја 10.05 и тар. ознаке 1005.101 Царинске тарифе". 

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

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 39 Председник, 
30. јануара 1991. године Анте Маркови с. р. 
Београд 

73. 
На основу члана 16. Закона о спољнотрговинском по-

словању („Службени лист СФРЈ", op. 63/89), по прибав.тре-
ном мишљењу Привредне коморе Југославије, Савезно из-
вршно веће доноси 
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О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О РАЗВРСТАВАЊУ РОБЕ НА 

ОБЛИКЕ ИЗВОЗА И УВОЗА 
1. У Одлуци о разврставању робе на облике извоза и 

увоза („Службени лист СФРЈ", бр. 48/90, 59/90, 73/90, 
Š3/90 и 6/91) у Списку робе са облицима извоза и увоза у 
Tap. ознаци 2402.20 у колони 7 (увоз) скраћеница: ,,Л БС" 
замењује се скраћеницом: „ЛБ". 

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављиван^ у 
„Службеном листу СФРЈ". 

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 40 ' Председник, 
30. јануара 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

74. 
На основу члана 14. Закона о систему друштвене кон-

троле цена („Службени лист СФРЈ", бр. 84/89), Савезно 
извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ НАЈВИ-

ШИХ ЦЕНА НАФТЕ И ДЕРИВАТА НАФТЕ 
I. У Одлуци о одређивању највиших цена нафте и де-

ривата нафте („Службени лист СФРЈ", бр. 85/90) у тачки 
2. одредбе под I до 4 мењају се и гласе: 

Дин/1 
„l) моторни бензин: 

- МБ-86 4,590 
- МБ-98 4,903 
- БМБ-95 5,579 

2) плинско уље - дизел-гориво: 
- Д - 1 4,000 
- Д-2 3,843 
- Д-3 3,905 

3) уље за ложење екстра лако (ЕЛ) 3,841 
4) уље за ложење лако специјално (ЛС) 3,086". 
2. Ова одлука ступа на снагу дано.м објављивања у 

„Службеном листу СФРЈ". 

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 43 Председник, 
30. јануара 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

75. 
На основу члана 57. став 7. Закона о привременим ме-

рама о порезу на промет производа и услуга („Службени 
лист СФРЈ", бр. 4/91), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЗА ПОВРАЋАЈ ПЛАЋЕ-
НОГ ПОРЕЗА НА ПРОМЕТ ОДРЕЂЕНИХ ПРОИЗВО-

ДА КОЈЕ СТРАНА ФИЗИЧКА ЛИЦА КУПУЈУ И 
ИЗНОСЕ ИЗ !СФР ЈУГОСЛАВИЈЕ 

1. Овом одлуком уређују се начин и услови за повра-
ћај плаћеног пореза на промет производа које страна фи-
зичка лица купују и износе из СФР Југославије, облик и 
садржина образаца и других евиденција потребних за ос-
тваривање тог права, као и начин њиховог вођења и попу-
њавања. 

2. Страном физичком лицу (у даљем тексту: купцу) 
враћа се плаћени порез на про.мет производа ако су испу-
њени следећи услови: ' 

1) да вредност.купљених производа по једном рачуну 
није мања од 1.000 динара; 

2) да је порески обвезник продавац (у даљем тексту: 
продавац) за продате производе издао попуњени Образац 

Г! Захтев за повраћај пореза {у даље.м текстуј Обра^У П) 
и Образац ФП - Фактура о продатим производима ради 
повраћаја пореза на промет (у даљем тексту: Образац 
ФП); 

3) да је купац изнео у иностранство производе купље-
не у Југославији. Под изношењем производа, подразумева 
се и слање производа поштом, преко шпедиције или на 
други одговарајући начин; 

4) да купац те производе није користио у Југославији; 
5) да су купљени производи дати на увид царинском 

органу који, по спровођењу царинског поступка, оверава 
Образац П потписом и печатом и уписује датум преласка 
производа преко границе. 

3. На захтев купца продавац издаје Образац П и Об-
разац ФП у три примерка, од којих оригинал даје купцу, a 
копије улаже у документацију. 

4. Продавац у Обрасцу ФП исказује цену производа 
са порезом на промет, износ пореза на промет, као и цену 
производа без пореза на промет. Продавац наплаћује од 
купца укупну цену производа са порезом на промет. Порез 
на промет садржан у вредности продатих производа про-
давац утврђује применом прерачунате пореске стопе на 
продајну вредност продатих П!роизвода. 

i). Продавац уплаћује порез на промет производа 
садржан у вредности производа заједно са порезо.м на про-
мет производа из осталог промета, на начин и у роковима 
из члана 30. Закона о привременим мерама о порезу на 
промет производа и услуга (у даљем тексту: Закон). 

Продавац је дужан да о продатим производима и о 
издати.м обрасцима води посебну евиденцију. 

Евиденција о продатим производима и о издатим об-
расцима обавезно садржи следеће податке: 

1) број и датум Обрасца П и Обрасца ФП; 
2) вредност продате робе, са порезом на промет про-

извода; 
3) износ пореза на промет садржаног у вредности 

продатих производа по тарифним бројевима. 
Евиденцију из ове тачке продавац саставља на основу 

копија издатих образаца.4 

6. Купцу се враћа плаћени порез на промет пооизвода 
ако у року од годину дана од дана издавања Обрасца П u 
Обрасца ФП достави оверене оригинале тих образаца про-
давцу од кога је купио производ. 

Оригинале оверених образаца купац може доставити 
лично или поштом. Ако се оверени оригинали образаца 
достављају поштом, купац доставља и број рачуна на који 
ће се вратити плаћени порез на промет производа. Порез 
ija промет може се вратити и другом страном физичком 
лицу које поднесе продавцу оверене оригинале образаца 
Оверени оригинали образаца представљају захтев за по 
враћај пореза. 

По пријему оверених оригинала образаца, продавац, 
по претходној провери да ли купац испуњава услове за по-
враћај пореза, исплаћује купцу износ плаћеног пореза на 
промет. 

7. Плаћени порез на про.мет производа враћа се у дина-
рима, и то у готово.м новцу или уплатом на одговарајући 
рачун купца. Продавац је дужан да повраћај пореза на 
промет у готовом новцу изврши одмах, a на рачун купца -
у року од 15 дана од дана пријема захтева. Купац потпи-
сом на Обрасцу ФП потврђује прије.м износа враћеног по-
реза на про.мет у готовом новцу. 

8. Оверени оригинали образаца, са потписом купца о 
пријему враћеног пореза на промет, и налог за пренос (Бо-
рман и др.) служе продавцу као доказ за р^фундирање вра-
ћеног пореза на промет. 

9. Купац који жели да оствари повраћај плаћеног по-
реза на промет производа дужан је да приликом изласка 
из земље стави на увид купљене производе и да да на ове-
ру царинском органу оригинал Обрасца П и Обрасца ФП. 

Царински орган је дужан да пре овере попуњеног Об-
расца П и Обрасца ФП утврди: 

l) да подаци из путне исправе одговарају подацима 
из Обрасца П и Обрасца ФП, ако купац лично износи про-
изводе из земље; 

l) да производи дати на увид одговарају производи-
ма наведеним у Обрасцу Г! и Обрасцу ФП; 
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3) ла износ у Обрасцу ФП није мањи од 1.000 динара; 
4) да купац производе није користио у Југославије 
5) да је обрасце оверио и потписао продавац. 
Царински орган оверава Образац П и Образац ФП 

потписом и печатом и уноси датум преласка производа 
преко границе. Царински орган одбиће захтев купца за 
оверу Обрасца П и Обрасца ФП ако нису испуњени пропи-
сани услови, a у одговарајућу колону обрасца унеће раз-
лог одбијања захтева за оверу. 

IO. Продавцу се рефундира износ враћеног пореза на 
промет производа на тај начин што приликом уплате 
аконтације за одређени период умањује ту аконтацију за 
износ враћеног пореза на промет у то.м периоду. У.мањи-
вање се врши по основном и по посебном порезу на про-
мет производа. Аконтација пореза ка про.мет лроизвода 
умањује се на основу спецификације оверених оригинала -
Обрасца П и Обрасца ФП, тако uiTo се утврђени износ 
аконтације пореза на промет из обрачуна аконтације за тај 
период умањује за износ враћеног пореза на промет из 
спецификације. 

Спецификација оверених оригинала Обрасца П и Об-
расца ФП обавезно садржи следеће податке: 

1) број и датум Обрасца П и Обрасца ФП; 
2) износ враћеног основног пореза на промет произ-

вода ; 
3) износ враћеног посебног републичког, односно по-

крајинског пореза на промет производа; 

4) укупан износ враћеног пореза на промет произво-
да. 

Спецификацију оверених оригинала Обрасца П и Об-
расца ФИ продавац саставља приликом сваког умањења 
аконтација пореза на промет производа за одређени пери-
од и подноси је надлежној служби друштвеног књиговод-
ства заједно са обрасцима на основу којих плаћа аконта-
ције пореза на промет.' Спецификација оверених оригина-
ла образаца П и образаца ФП, заједно са тим обрасцима, 
саставни је део документације за утврђивање и уплату, 
аконтација пореза ца промет. 

11. Образац П и Образац ФП саставни су део ове од-
луке. 

12. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о начину и условима за повраћај плаћеног 
пореза на промет одређених производа које страна физич-
ка лица купују и износе из СФР Југославије („Службени 
лист СФРЈ", бр. 30/90). 

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

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. Al Председник, 
25. јануара 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

Образац П 
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Образац ФП 

76. 
На основу Tap. броја 8. Тарифе основног пореза на 

промет, која је саставни део Закона о привременим мера-
ма о порезу на промет производа и услуга („Службени 
лист СФРЈ", бр. 4/91), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ПРОИЗВОДИМ A КОЈИ СПАДАЈУ У ПОЉОПРИВ-
РЕДНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ, УРЕЂАЈЕ И ДРУГУ ОПРЕ-
МУ, ПОЉОПРИВРЕДНИ АЛАТ ЗА ПРИМАРНУ ОБРА-
ДУ ЗЕМЉИШТА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТУ ОПРЕ-

МУ И УРЕЂАЈЕ ИЗ TAP. БРОЈА 8. ТАРИФЕ 
ОСНОВНОГ ПОРЕЗА НА ПРОМЕТ 

I. Производи који спадају у пољопривредну механи-
зацију, уређаје и другу опрему, пољопривредни алат за 
примарну обраду зе.мљишта и резервни делови за ту опре-
му и уређаје из тар. броја 8. Тарифе основног пореза на 
промет су: 

l) машине и оруђа за изградњу канала и дренажу, u 
то: 

- каналокопачп;^ 
- дренополагачи; 
2) машине, уређаји и опрема за основну обраду зем-

ље, и то: 
- трактори двоосовннскн (точкаши u гусеничари); 
- трактори једноосовински (мотокултиватори); 
- мотори за тракторе; 
- трак горске кабина, сигурносни лукови за тракторе, 

гуме и гусенице за тракторе, мотори и мењачи за тракторе 
и тракторе!^ приколице; 

- плугови, раоници, цртала, плужне даске, тањираче, 
дискови за плугове и подривача 

- англодозерска опре.ма; 
- вучени скрепери и риголери; 
3) .машине, уређаји и onpeva за допунску обраду зем-

ље, и то: 
- карданска вратила за ове машине и уређаје; 
- фрезери, копачи и ротациони плугови; 
- ваљци, дрљаче и равњаче; 
- равњачи пољопривредног зе.мљишта; 
- кренмастери; 
- сетвоспремачи, ситнилице биљних остатака и 

ножеви ситнилица; 
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4) машине, уређаји и опрема за сетву, негу и заштиту 
усева, и то: 

- карданска вратила за погон машина за сетву, негу u 
заштиту усева; 

- прскалице и орошивачи; 
- сејалице и садилице; 
- расипани ђубрива; 
- запрашивачи; 
- уређаји за ниско, високо и бочно прскање; 
- „ганди" уређаји; 
- машине и уређаји за заштиту биљака од штетних 

атмосферских утицаја; 
- машине и уређаји за постављање носача засада; 
- машине и уређаји за постављање застора; 
- уређаји за заливање при сађењу и сејању; 
- пумпе и системи за наводњавање, као што су: систе-

ми за вештачку кишу, „бум-системи", „водени топови", 
систе.м „кап по кап" н бочна крила; 

- делови за виноградске прскалице и атомизере (ре-
зервоари за пестициде, клипне и мембранске пу.мпе и лиз-
не - дозатори); 

- делови агрегата за вештачку кишу (кућиште и про-
пелер-центрифугалне пумпе, бајонет-цеви и тифон-црева 
за развод воде, распрскивачи воде); 

- уређаји и агрегати за коришћење течног стајњака 
(цистерне, фертилизатори); 

- копачице и култиватор!^; 
5) машине, оруђа и опрема за жетву и бербу, и то: 
- карданска вратила за ове машине и уређаје; 
- комбајни и берачи свих врста, гуме за комбајне u бе-

ране, (Јламотреси, осцилирајућа рамена, ротирајући ваљ-
ци, гадови лонци за комбајне и бераче, клинасти ре.мен!! за 
комбајне; 

- радни делови берача за кукуруз (уводне спирале, 
ваљци - откидачи клипа и комишаљке); 

- адаптер!! и хедери свих врста са подвозом и пикап 
прсти; 

- уређаји за резање и бербу воћа и грожђа; 
- секачи глава репе, вадилице и утоваривачи репе; 
- универзални уређаји за резање, утовар, истовар н 

превоз биља;" 
- жетелице, вадилице, вршилице, косачице и косе: 
- делови машина за жетву (косе комбајна, жетелица и 

травокосачица); 
- делови уређаја за вршидбу (добоши, корпе, сепара-

тори зрна од плеве и сламе, механизам за везивање снопо-
ва и бала); 

- самоутоварне приколице; 
- сенопревртачи, пресе, елеватори за сено и сламу u 

резачице снопова; 
- машине, уређаји и опрема за убирање цвећа, леко-

витог биља, хмеља и дувана; 
- машине за прераду грожђа и воћа, млевењем и цеђе-

њем и делови тих машина (кошеви и клипови са механиз-
мом за потискиван^); 

6) машине, уређаји и опрема за чишћење, сортирање 
и паковање основних пољопривредних производа, и то: 

- карданска вратила за машине и уређаје; 
- селектори, тријери, ветрењаче, сортирачи, љушти-

ли це, круњачи, муљаче и руљаче за воће и грожђе, кваси-
лице, аспиратори и машине за низање дувана; 

- делови машина за чишћење и сортирање семена (се-
паратори, калибратори, аспиратори и грепелова сита); 

- сушаре и дехидратори за сушење и дораду пољоп-
ривредних производа; 

l) машине, уређаји и опрема за спре.мање и разноше-
ње сточне хране, и то: 

- карданска вратила за ове машине и уређаје; 
- мешалице, специјални транспортери и дистрибуте-

ри сточне хране; 
- сечке; 
- млинови и прекрупачи; 
- котлови за спремање сточне хране; 
- машине и уређаји за сечење, изузимање и дозирање 

силаже; 
- уређаји за вештачко храњење телади, прасади и ос-

тале стоке; 

- мобилни силоси за сид прање сточне хране; 
- утоваривачи; 
- чеони тракторски утоваривачи; 
- тракторска опема за утовар и истовар (кашике, хва-

таљке); 
- раздељивао ваљкастих бала; 

. - пужни транспортери; 
- пнеуматски транспортери; 
- силоси за складиштење и сушење пољопривредних 

производа; 
- кошеви за складиштење и природно сушење кукуру-

за; 
- једноосовинске тракторске приколице; 
- двоосовинске тракторске приколице; 
- бункер - тракторске приколице; 
- приколице за превоз балираног кабастог материја-

ла; 
- опрема за припрему и употребу органских ђубрива 

(унутрашњи транспортери, растуривачи, миксери, пре-
вртачи, цистерне за ђубриво); 

- топлинг !i друге полуге за фиксирање прикључних 
оруђа и агрегата; 

- седишта трактора и комбајна; 
- квачила и диференцијал за тракторе и комбајне; 
- управљачки механизам трактора и комбајна; 
- хладњаци мотора за тракторе и комбајне; 
- хомокинетички зглобови са карданским крсто.м за 

тракторе и комбајне; 
- сигурносно стакло за тракторске и комбајнске каби-

не; 
- пумпе за воду за моторе трактора и комбајна; 
- замајци мотора трактора и комбајна; 
- брегаста вратила и коленаста вратила мотора за 

тракторе и комбајне; 
- кућиште мењача за тракторе и комбајне; 
- радни органи сетвоспремача и култиватора; 
- ножеви за фрезе; 
- кабине за ко.мбајне; 
- резни ланци за .моторне тестере; 
- гуме за тракторске пољопривредне приколице; 

8) .машине, опре.ма и уређаји за сточарство, и то: 
- опрема за исхрану и појење стоке у штала.ма и на 

пашњ,аци.ма (везови, преграде, боксови, грејачи штала, 
„електрични пастири"); 

- музилице, цистерне за млеко, пумпе и хладњаци за 
млеко и делови машина за млекарство и мужу (вакуум-си-
саљке, клипови и цилиндри вакуум-уређаја и пропелер!! 
мешалица за млеко); 

- хранилице и појилице; 
- уређаји за исхрану говеда концентрованом храном; 
- уређаји за исхрану свиња сувом и влажно.м храном; 
- уређаји за исхрану остале стоке; 
- уређаји за исхрану живине; 
- машине за шишање оваца; 
- машине и уређаји за изђубривање у стајама; 
- инкубатори и грејалице (вештачке квочке); 
- моторне тестере и витла за извлачење шумских сор-

тимената; 
- опрема за гајење пчела (кошнице, центрифуге и пре-

се за саће); 
9) оруђе и алат за ручну обраду земље, и то: 
- мотике; 
- ашови; 
- грабуље; 
- виле; 
- српови; 
- косе. 

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављиван^ у 
„Службеном листу СФРЈ". . 

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 48 Председник, 
25. јануара 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

/ 



Петак,, t, фебруар 19.91. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ Број 8—Страна 127 

77. 
На основу члана 15. тачка 5. став 2. Закона о привре-

меним мерама о порезу на промет производа и услуга 
(,,Службени лист СФРЈ", бр. 4/91), Савезно извршно веће 
доноси 

' О Д Л У К У 
О ПРОИЗВОДИМ A КОЈИ СПАДАЈУ У СРЕДСТВА ЗА 
НАОРУЖАЊЕ И ОПРЕМУ ЗА ОРУЖАНЕ СНАГЕ И 
СРЕДСТВА ЗА НАОРУЖАЊЕ И ОПРЕМУ ЗА ОПШТЕ-
НАРОДНУ ОДБРАНУ НА ЧИЈИ СЕ ЈПГРОМЕТ НЕ ПЛА-

ЋА ПОРЕЗ НА ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА 
I. Производи који спадају у средства за наоружање и 

опрему на чији промет се не плаћа порез на промет произ-
вода су: средства наоружања и опре.ма за оружане снаге, 
средства за наоружање и опрему намењени за оспособља-
вање омладине и становништва за општенародну одбра-
ну, средства, уређаји и опрема цивилне заштите и службе 
за осматрање и обавештавање, војне униформе и унифор-
ме милиције и ознаке и прибор за те униформе, ко.мплет 
минимума обавезних средстава за заштиту од ратних деј-
става који се за грађане набавља пре.ма посебно.м списку 
преко надлежних органа општинске скупштине, уређаји u 
опрема на.мењени за производњу средстава за наоружање 
и војне опреме, резервна средства за ванредне потребе оп-
штенародне одбране и уређаји и опрема који се држе у ре-
зерви за потребе општенародне одбране, a које набављају 
друштвено-политичке заједнице, јединице оружаних сна-
га, милиција и правна лица непосредно од других правних 
дица,, из увоза или са складишта тровинских предузећа, 
ако се набавка врши на начин и под условима прописаним 
у члану 7. Закона о привремени.м мерач!а о порезу на про-
мет производа и услуга, и то: 

1) оружје и оруђа (осим ловачког); 
2) муниција, минско-експлозивна средс,тва, бомбе, ра-

кете, торпеда, барути и експлозиви; 
3) ваздухоплови и саставни делови змаја; 
4) опрема ваздухоплова и саставни делови опреме 

вазду хоп лова; 
5) бродови и остала пловна и лучка средства, укључу-

јући и ронилачку опрему; 
6) средства за оријентацију, осматрање, ни ша ње ње и 

управљање ватром; 
7) фортифи капија, запречна средства (осим експлози-

ва) п друга помоћна средства и опрема; 
8) путна опрема и понтонски мостови; 
9) средства за доблјање, об,раду - ri рем ишћ a вање, чу-

вање i! транспорт воде; 
10) машине и радна опрема за инжењерије^ радове; 
11) маскирна опрема, димна и друга средства за мас-

кирање; 
12) средства за везу и радио-навигацију; 
13) атомско-биолошко-хемијска средства; 
14) мотори са унутрашњим сазревањем, турбине и 

парне машине (осим за путничке аутомобиле); 
15) помоћни уређаји .мотора, турбина и парних маши-

на (осим за путничке аутомобиле); 
16) делови, подсклопови u склопови моторних возила 

и приколица (осим за путничке аутомобиле); 
17) лежаји (осим за путничке аутомобиле); 
18) гуме за точкове (оси.м за путничке ауто.мобиле) и 

гумени полупроизводи; 
19) погонски и разводни електроуређаји и линијска 

опрема; 
20) радионице; 
21) одећа, обућа, постељна опрема, шатори,, шатор-

ска крила и цераде; 
22) санитетска и ветерииарска опрема и материјал; 
23) моторна возила и приколице (осим путничких ау-

томобила из тар. броја 5. Тарифе пореза на промет); 
24) запрежна возила, саонице и запрежна, товарна, ја-

хаћа и остала опрема за коње и псе; 
25) радарска и рачунарска средства; 
26) справе и инструменти за испитивање, мерење и 

проверу, лабораторијска опрема и уређаји; 

27) фото-апарати и фил.мске ка.мере, опрема и при-
бор; 

28) машине и уређаји за обраду дрвета; 
29) машине и уређаји за обраду метала; 
30) пумпе и компресори; 
З!) уређаји за хлађење и кли.матизацију; 
32) мерни и проверни алат; 
33) ручни и машински алат (осим пољопривредног); 
34) ремени, ременице, спојнице и слична опрема за 

преношење механичке снаге; 
35) остала метална роба (гвожђарија) и слична неме-

тал на роба; 
36) средства и материјал за чишћење, прање, глачање, 

бојење и лепљење; 
37) хе.микалије и хе.мијски производи; 
38) руде и полупроизводи црне металургије; 
39) руде и полупроизводи обојених метала; 
40) руде и полупроизрп- нрметдпа: 
41) деривати нафте (горива и мазива;, воскови и теч-

ности за хлађење; 
42) машине и уређаји за обраду, прање и чишћење 

текстилних, кожних, гумених, синтетичких и пластичних 
предмета, укључујући берберски алат и прибор; 

43) машине, опрема и алат за припремање и по-
служивање хране за људе; 

44) намештај, теписи и оригинална уметничка дела 
(осим за опремање канцеларија и других административ-
них зграда); 

45) пећи и уређаји за загревање и сушење; 
46) тканине, филц, влакна, предива, конци, канап и 

конопци, ужад, мреже и гуртне; 
47) заставе, заставице, знаци, ознаке, одликовања, по-

веде, грудни гајтани и фискултурни трофеји; 
48) наставна средства; 
49) географске карте; 
50) канцеларијски, школски, цртаћи, штампарско-

-књиговезачки прибор, справе, машине и апарати и по-
штанска опрема; 

51) папир, картони и други канцеларијски, школски, 
цртаћи и штампарско-књиговезачки материјал; 

52) амбалажа за општу употребу; 
53) железничка средства, висећи и монтажни ,мосто-

ви; 
54) средства за дизање, подметање и пренос; 
55) животиње и сировински продукти животиња који 

не служе за исхрану (осим коже); 
56) цевоводи, канализације, санитарни уређаји; 
57) грађевинско-зидарски материјал; 
58) грађа дрвена и полупроизводи од дрвета; 
59) музички инструменти'и средства за културно уз-

дизање и телесно васпитање; 
60) општи делови електричних и електронских уређа-

ја и инсталациони и изолациони материјал; 
61) расветна средства; 
62) кожа и крзно; 
63) противпожарна и друга опре.ма и средства за за-

штиту на раду; 
64) средства за узбуњивање (уређаји за централизова-

не п даљинско активирање сирена); сирене (електричне, 
електронске, пнеуматске, ручне); 

65) монтажна склоништа; средства за затварање от-
вора за кретање (врата, капци, покретне преграде); еле-
менти за заштиту од ударног таласа (противударни венти-
ли, противударни вентили за регулацију натпритиска); 
елементи за довођење ваздуха (доводне и одводне цеви, 
брзозатварајући вентили, вентили за промену проветрава-
ња, обнлазни цевовод); елементи за пречишћавање вазду-
ха (сабирни канали, пешчани и механички претфилтри, 
филтри за грубу прашину,, колективну заштиту и угљен-
-моноксид); еле.менти за расподелу ваздуха (центрифугал-
нп вентилатор!!, односно филтровентилациони уређаји за 
суви ваздух, вентили за регулацију натпритиска, разводни 
цевоводи, ане.\!остати и пригушивачи буке); мерни ин-
струм!енти (мерач натпритиска и протока ваздуха, индика-
тор угљен-моноксида, термометар за хигрометром); мате-
ријал за инсталационе мреже (електричне, водоводне, ка-
нал изационе'u за грејање и проветравање, са клима-уређа-
јима); 
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66) наменска опрема за склоништа, двонаменске об-
јекте, центре везе, центре за обавештавање, осматрачке 
станице и заштитне објекте, ка!о и просторије за боравак и 
рад јединица и штабова цивилне заштите; планшете; пло-
че (преглед) метео-ситуације; агрегати за самостално 
снабдевање склоништа и двонаменских објеката у енергет-
ским потребама; опрема за санационе потребе (третман 
мртваца у склоништима); 

67) минимум средстава за личну и колективну зашти-
ту из тач. 2, 4. и 7. Одлуке о утврђивању минимума сред-
става за личну и колективну заштиту од ратних дејстава и 
других опасности („Службени лист СФРЈ", бр. 3/83); 

/ 68) опрема за спасавање из рушевина и са висина: 
лестве, котураче, ужад, сајле, лопате, пијуци, чекићи, полу-
ге, секире, гумене чизме, шлемови, ручне тестере за бетон-
ски челик, спуснице, вреће, јастук за скакање, корпа за спа-
савање, Фетеров јастук, пнеуматске маказе и сл.; 

69) ватрогасна опрема: апарати за гашење пожара 
прахом, пеном, гасом (СОг), водом и халоном; елементи и 
апарати стабилних система (стабилне инсталације за га-
шење пожара пеном, распршеном водом и прахом), инста-
лације за гашење искре, стабилне СОг инсталације, ста-
билне спринклер-инсталације; ватрогасна возила, пумпе и 
приколице (ватрогасна возила за гашење водом, водом-
-прахом, водом-прахом-пеном, прахом); ватрогасне ауто-
матске лестве и приколице; разделнице, сабирнице и усис-
не корпе спојке, потисне цеви, усисни и превозни стабилни 
бацачи воде-пене; ватрогасна арматура, спојке, млазнице,. 
разделнице, сабирнице и усисне корпе (спојке, потисне це-
ви, усисне цеви, млазнице, усисне корпе, разделнице, са-
бирним); хидрантски ормари са наставцима и кључевима 
и без наставака и кључева, ормари за наставу, спојке, кљу-
чеви за спојке; ватрогасни прибор, уређаји и средства за 
гашење; лична ватрогасна опрема (одећа и униформе) и 
одела за заштиту од ватре; уређаји и елементи за дојаву 
пожара; 

70) средства и наставни прибор за оспособљавање ом-
ладине и становништва- географске и топографске карте, 
пројекциони апарати (кино-пројектор, диЈапројектор и 
графоскоп), пресеци наоружања, минско-експлозивних 
средстава, АБХ и других средстава; макете и цртежи нао-
ружања, борбених ваздухопловних и пловних средсЈава, 
рељефа земљишта, заштитних објеката и склоништа и 
друге макете; наставни филмски производи (филмови, ди-
јапозитиви и статичне и поларизоване графологије), Meie 
за гађање и диаболо-куглице за ваздушну пушку 4,5 min, 
лутке за увежбавање вештачког дисања и спољну масажу 
срца, проктопласт за имитацију повреда и повеска за под-
везивање крвних судова. 

2. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 
важи Решење о утврђивању листе производа на чији се 
промет не плаћа порез на промет производа („Службени 
лист СФРЈ", бр. 34/85). 

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

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 49 Председник, ( 
25. јануара 1991. године Анте Марковић, с, р, 
Београд 

78, 
На основу члана 188. став I. Пословника Савезног из-

вршног већа („Службени лист СФРЈ", бр. 7/84, 29/86 и 
19/89), Савезно извршно веће даје 

АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ 
ОДРЕДБЕ ПОД 3 ТАЧКЕ 2. ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВА-
ЊУ РОБЕ НА КОЈУ СЕ ПЛАЋА ПОСЕБНА ДАЖБИНА 

ЗА ИЗРАВНАЈТЕ ПОРЕСКОГ ОПТЕРЕЋЕЊА 
УВЕЗЕНЕ РОБЕ 

Одредбом под 3 тачке 2. Одлуке о одређивању робе 
I на коју се плаћа посебна дажбина за изравнање пореског 

оптерећења увезене робе („Службени лист СФРЈ", бр. 
10/89, 51/89, 55/89 и 62/89) прописано је да се посебна 
дажбина за изравнање пореског оптерећења не плаћа „на 
увоз сировина које се не производе у земљи a служе за про-
изводњу фармацеутских сировина и лекова: сировина и 
репродукционог материјала за производњу дијализатора; 
сировина које служе за производњу репродукционог .мате-
ријала који се користи у производњи средстава за заштиту 
бшва, вештачких ђубрива и детерџената; репродукционог 
материјала који служи за производњу средстава за зашти-
ту биља, вештачких ђубрива и детерџента;". 

Одредбу под 3 тачке 2. ове одлуке треба разумети та-
ко да се само на увоз сировина и репродукционог матери-
јала који се не производи у земљи не плаћа посебна дажби-
на за изравнање пореског оптерећења увезене робе. На 
увоз сировина и репродукционог материјала који се про-
изводи у недовољним количинама не може се применити 
ослобођење од плаћања те посебне дажбине. 

Савезно извршио веће 

Е, п. бр. 42 Председник, 
30. јануара 1991. године Анте Марковић, с. р, 
Београд 

79. 
На основу члана 95. став 2. Закона о Служби друш-

твеног књиговодства („Службени лист СФРЈ", бр. 70/83, 
16/86, 72/86, 74/87, 37/88, 61/88, 57/89, 79/90 и 84/90), са-
везни секретар за финансије издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ НАРЕДБЕ О РАЧУНИМА ЗА 
УПЛАТУ ПРИХОДА ДРУШТВЕНО-ПОЛИТИЧКИХ 
ЗАЈЕДНИЦА И ЊИХОВИХ ФОНДОВА, САМОУПРАВА 
НИХ ИНТЕРЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА И ДРУГИХ САМО-
УПРАВНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ЗАЈЕДНИЦА, НАЧИ-
НУ УПЛАЋИВАЊА ТИХ ПРИХОДА И НАЧИНУ ОБА-

ВЕШТАВАЊА КОРИСНИКА ТИХ ПРИХОДА 

l, У Наредби о рачунима за уплату прихода друштве-
но-политичких заједница и њихових фондова, самоуправ-
них интересних заједница и других самоуправних органи-
зација и заједница, начину уплаћивања тих прихода и на-
чину обавештавања корисника тих прихода („Службени 
лист СФРЈ", бр. 19/84, 67/84, 5/85, 72/85, 23/86, 70/86, 
49/87, 85/87, 1/88, 19/88, 56/88, 76/88, 45/89, 55/89, 88/89, 
9/90, 19/90,29/90,66/90 и 83/90) тачка 4. мења се и гласи: 

„4. Основни порез на промет производа и основни по-
рез на промет услуга уплаћује се: 

1) на рачун бр. 840-2010 - Основни порез на промет 
производа (тар. број l); 

2) на рачун бр. 840-2101 - Основни порез на промет 
нафте н деривата нафте (тар. број 2); 

3) на рачун бр. 840-2117 - Основни порез на промет 
дуванских прерађевина (тар. број З); 

4) на рачун бр. 840-2122 - Основни порез на промет 
алкохолних пића, безалкохолних пића и минералних вода 
- производа -,из Tap. броја 4 тач. 1, 2. ti ,З; 

5) на рачун бр. 840-2143 - Основни порез на промет 
алкохола - етанола (тар. број 4 тачка 4); 

6) на рачун бр. 840-2185 - Основни порез на промет 
путничких аутомобила који плаћају друштвена правна ли-
ца као порески обвезници; 

7) на рачун бр. 840-2190 - Основни порез на промет 
: путничких аутомобила који плаћају грађани као порески 
обвезници; 
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8) на рачун бр. 840-2073 - Основни порез на промет 
производа из Tap. броја 6 став I; . 

9) на рачун бр. 840-2068 - Основни порез на промет 
производа из тар. броја 6 став 2; 

10) на рачун бр. 840-2026 - Основни порез на про.мет 
производа из тар. броја 7; 

11) на рачун бр. 840-2159 - Основни порез на промет 
производа из тар. броја 8 тачка I. алинеја прва; 

12) на јЗачун бр. 840-2052 - Основни порез на промет 
производа из тар. броја 8 тачка I. алинеја друга; 

на рачун бр. 840-2047 - Основни порез на промет 
ики производи (тар. број 8 тачка I. алинеје IO. до - rpai 

12); r— ' 
14) на рачун бр. 840-2005 - Основни порез на промет 

производа из тар. броја 8 тачка I. остале алинеје; 
15) на рачун бр. 840-21511 - Основни порез на промет 

производа из тар. броја 8 тачка 2; 

16) на рачун бр. 840-21100 - Основни порез на промет 
производа остварен од вршења самосталних делатности 
који се не разрезује у годишњем износу; 

17) на рачун бр. 840-2089 - Основни порез на промет 
производа наплаћен за производе које Југословенска на-
родна армија набавља и увози за своје потребе; 

18) на рачун бр. 840-2094 - Основни порез на промет 
, производа наплаћен при увозу производа; 

19) на рач,ун бр. 840-2806 - Основни порез на промет 
моторног бензина - МБ-86; 

20) на рачун бр. 840-2811 - Основни порез на про.мет 
,моторног бензина - МБ-98; 

21) на рачун бр. 840-2827 - Основни порез на промет 
моторног бензина - БМБ-95; 

22) на рачун бр. 840-2832 - Основни порез на промет 
плинског уља дизел-горива Д-1; 

23) на рачун бр. 840-2848 - Основни порез на промет 
плинског уља дизел-горива Д-2; 

24) на рачун бр. 840-2853 - Основни порез на промет 
плинског уља - дизел-горива Д-3; 

25) на рачун бр. 840-2869 - Основни порез на промет 
уља за ложење екстра лаког (ЕЛ); 

26) на рачун бр. 840-2874 - Основни порез на промет 
уља за ложење лаког специјалног (ЛС); 

27) на рачун бр. 840-2895 - Основни порез на промет 
уља за ложење - лаког (Л), средњег (С), тешког (Т), ниско-
сумпорног лаког (НСЛ), нискосумпорног средњ,ег (НСС) и 
нискосумпорног тешког (ИСТ); 

28) на рачун бр. 840-2902 - Основни порез на промет 
млазног горива и авионског бензина; 

29) на рачун бр. 840-2918 - Основни порез на промет 
течног гаса; 

30) на рачун бр. 840-28005 - Основни порез на промет , 
услуга из тар. броја I; 

31) на рачун бр. 840-28010 - Основни порез на промет 
услуга из тар. броја 2; 

32) на рачун бр. 840-2234 - Основни порез на промет 
услуга из тар. броја 3; 

33) на рачун бр. 840-2229 - Основни порез на промет 
услуга од игара на срећу (тар. број 4); 

34) на рачун бр. 840-2031 - Основни порез на промет 
услуга из тар. броја 5. 

На рачуне из одредаба од I. до 34. став I. ове тачке 
уплаћује се основни порез на промет производа и основни 
порез на промет услуга за производе и услуге обухваћене 
одговарајућим тарифним бројеви.ма Тарифе основног по-

реза на промет, којаје саставни део Закона о привременим 
мерама о порезу на промет производа и услуга („Службе-
ни лист СФРЈ", бр. 4/91).". 

2. У тачки 56. став I. речи у загради мењају се и-гласе: 
„осим основног пореза на промет производа, основног по-
реза на промет услуга, царине и других увозних дажбина и 
лежарине, административних и судских такса који припа-
дају федерацији и осталих прихода бу пета федерације, ре-
публичког, односно покрајинског пореза на промет произ-
вода и услуга и обавезног зајма Фонду федерације за кре-
дитирање бржег развоја привредно недовољно развијених 
република и аутономних покрајина.". 

Став 2. мења се и гласи: 
„Основни порез на промет производа, основни порез 

на промет услуга, административне и судске таксе који 
припадају федерацији и остали приходи буџета федераци-
је уплаћују се на следеће уплатне рачуне који се воде код 
Службе друштвеног књиговодства Југославије: 

За приходе остварене на теритб- Број рачуна на који се уплаћују, односно 
рији републике, односно аутоном- распоређују приходи 
не покрајине 

I 2 

Босна и Херцеговина 60818-840-077 Одговарају-
ћи број из 
тач. 4, 12, 

14, 18. и 19. 
ове наредбе 

Македонија 60818-840-033 
Словенија 60818-840-025 
Србија 60818-840-018 
Војводина 60818-840-223 
Косово 60818-840-316 
Хрватска 60818-840-114 
Црна Гора 60818-840-017 чч rt 

После става 2. додаје нови став З, који гласи: 
„На наведене рачуне савезни органи и организације 

распоређују приходе са евидентног рачуна 845,. на рачуне 
из ове наредбе.". 

Досадашњи ст. З, 4, 5. и 6. постају ст. 4, 5; 6. и l , 

3. У тачки 58. у ставу 2. речи: „18. и 19" замењују се 
речима: „17. и 18", a речи: „члану 29. Закона о опорезива-
њу производа и услуга у промету" - речима: „Договору о 
начину расподеле основног пореза на промет производа 
наплаћеног при увозу производа и основног пореза на 
промет производа наплаћеног за производе које Југосло-
венска народна армија набавља за своје потребе („Службе-
ни лист СФРЈ", бр. 3/79)". 

4. У тачки 64. став I. речи: „20. до 30" замењују се ре-
чима: „19. до 29". 

5. У списку општина, са ознакама, по републикама и 
аутономним покрајинама и надлежним службама друш-
твеног књиговодства, у колонама 6 и 7 речи: „Медвешћак 
118" замењују ее речима: „Град Загреб 114", a v колонама 
З, 5, 6. и l, речи: „30102 Центар 114", „30102 Черномерец 
115", „30102 Дубрава 116", „30102 Максимир 117", „30102 
Нови Загреб ПЗ", „30102 Пешченица 119", „30102 Треш-
њева 121", 30102 Трње 122", „Самобор 30113 Самобор 
073", „Сесвете 30114 Сесвете 104", „Велика Горица 30115 
Велика Горица 087" и ,,Запрешић ЗОНО Запрети ић 108" 
бришу се. 

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

Број: 6/3-05-001/91-UO I 
З!, јануара 1991. године 
Београд Савезни секретар за 

финансије, . 
Бранимир Зекан, с. р. j j 
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80. 

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

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

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

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

Редни 
број 

Тарифни број 
Царинске 

Тарифна 
ознака 

Наименован^ робе 
Просечна цена 

на домаћем 
Редни 
број 

тарифе тржишту 

I 2 3 4 5 

I 01.02 
0102:90 

Живе животиње, врста говеда: 
- Остало: 

Дин/kg 

0102.901 бикови 21,00 
0102.904 јунад за тов (од 200 до 280 kg) 27,00 
0102.905 јунад, утовљена преко 280 до 450 kg 27,00 
0102.906 јунад, остала 21,00 

2 01.03 
0103.9 
0103.91 

Свиње, живе: 
- Остало: 
- - масе мање од 50 kg: 

0103.913 масне за клање 25,00 
0103.919 - т - остало 25,00 
0103.92 - - масе 50 kg или веће: 
0103.922 меснате за клање 20,00 
0103.923 масне за клање 17,50 
0103.929 остало 17,50 

3 01.04, 
0104.10 

Овце и козе, живе: 
- Овце: 

Ol 04.102 - - - за клање 16,50 
0104.109 јагњад, остала 29,00 

4 01.05 
0105.9 
0105.91 

Живина домаћа, жива (кокошке, патке, гуске, ћурке и бисерке): 
- Остало: 
- - кокошке: 

0105.919 остале 9,00 
^ 5 02.01 

0201.10 
Месо говеђе, свеже или расхлађено: 
- Трупови и полутке: 

0201.101 телећи 47,00 
0201.102 јунећи 38,80 ' 
0201.103 говеђи '27,70 
0201.109 остали 27,70. 
0201.20 - Остали комади са костима: 
0201.201 телећи 58,10 
0201.202 јунећи: 
0201.2021 компензира^ четврти 38,80 
0201.2022 предње четврти 33,80 
0201.2023 задње четврти 45,00 
0201.2029 остало 27,00 
0201.203 говеђи: 
0201.2031 компензиране четврти 27,70 
0201.2032 предње четврти 24,10 
0201.2033 задње четврти 32,20 
0201.2039 остало 19,30 

- 0201.за - Без костију: 
0201.301 телећи 77,50 
0201.302 јунеће: 
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I 2 3 4 5 

Ди-н 'kg 

0201.3021 компензиране четврти 47,00 
0201.3022 предње четврти 40,60 
0201.3023 . задње четврти 54,10 
0201.3029 остало 32,30 
0201.303 говеђе: 
0201.3031 компензира^ четврти 31,90 
0201.3032 - - т - предње четврти 27,70 
0201.3033 задње четврти ' 37,00 
0201.3039 остало 22,30 
0201.309 остало 33,80 

6 02.02 
0202.10 

Месо говеђе, смрзнуто: 
- Трупови и полутке: 

0202.101 телећи 32,90 
0202.102 јунећи 27,20 
0202.103 говеђи 19,40 
0202.109 остало 19,40 
0202.20 - Остали комади са костима: 
0202.201 телећи 40,70 
0202.202 јунећи: 
0202.2021 компензиране четврти 29,20 
0202.2022 предње четврти 25,40 
0202.2023 задње четврти 33,80 
0202.2029 остало 20,30 
0202.203 говеђи: 
0202.2031 компензира^ четврти 20,80 
0202.2032 предње четврти 18,10 
0202.2033 задње четврти 24,20 
0202.2039 остало 14,50 
0202.209 остало 20,20 
0202.30 - Без костију: 
0202.301 телећи 54,30 
0202.302 јунеће: ^ 
0202.3021 компензиране четврти 35,20 
0202.3022 предње четврти 30,40 
0202.3023 задње четврти 40,50 
0202.3029 остало 24,20 
0202.303 говеђе: 
0202.3031 компензиране четврти 23,90 
0202.3032 предње четврти 20,80 
0202.3033 задње четврти 27,80 
0202.3039 остало 16,70 
0202.309 остало 25,40 

7 02.03 
0203.1 
0203.11 

Месо свињско, свеже, расхлађено или смрзнуто: 
- Свеже или расхлађено: 
- - трупови и полутке: 
Ех. 
- трупови и полутке са кожом и поткожним масним ткивом, 

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

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

предњих и задњих ногу (гуљена полутка) 40,20 
- трупови и полутке без коже, поткожног масног ткива, главе, 

предњих и задњих ногу, груди, ребара и трбу!!шне (францус-
ка обрада) 41,90 

0203.12 - - бутови, плећке и комади од њих, са костима: 
Ех. 
- бутови и комади од њих, са костима 
- плећке и комади од њих, са костима 

51,00 
40,70 
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0203.19 

02.04 

02.07 

0203.2 
0203.21 

0203.22 

0203,29 

0204.10 
0204.2 
0204.21 
0204.22 
0204.23 
0204.4 
0204.41 
0204.42 
0204.43 

0207.10 
0207.2 
0207.21 
0207.3 

0207.39 
0207.4 
0207.41 

IO 04.01 

Дин/kg 
- - остало: ^ 
Ех. 
- бутови н комади од њих, без костију 57,10 
- плећке и комади од њих, без костију 45,80 
- леђа 48,60 
- слабина са филеом . 5 1 , 0 0 
- слабина без филеа 48,60 
- врат 36,90 
- груди 20,00 
- ребра, трбушина, коленица и подлактица 15,10 
- Смрзнуто: 
- - трупови и полутке: 
Ех. ' 
- трупови и полутке са кожом и поткожним масним ткивом, 

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

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

предњих и задњих ногу (гулдена полутка) 33,50 
- трупови и полутке без коже, поткожног масног ткива, главе, 

предњих и задњих ногу, груди, ребара и трбушине (францус-
ка обрада) 35,00 

- - бутови, плећке и комади од њих, са костима: 
Ех. 
- бутови и комади од њих, са костима 40,80 
- плећке и комади од њих, са костима - 32,60 
- - остало: 
Ех. 

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

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

Ди н/1 
Млеко и павлака, неконцентровани и без додатог шећера или 
других материја за заслађивање: 
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I 2 3 4 5 

Дин/1 

040 (.20 - Са садржајем масноће преко 1% до 6% по маси 3,40 
li 04.02 

0402.2 

Млеко и павлака, концентровани или са садржајем додатог ше-
ћера или других материја за заслађиван^: 

- У праху, гранулама иАи другим чврстим облицима, са 
садржајем масноће преко 1,5% по маси: 

Дин/kg 

0402.21 - - без додатог шећера или других материја за заслађивање 43,00 
0402.9 - Остало: Дин/! 
0402.91 - - без додатог шећера или других материја за заслађиван^ 11,90 

12 04.05 0405.00 Маслац и остале масноће и уља добијени од млека: Дин/kg 
0405.001 - - - маслац свеж 50,00 

13 04.09 0409.00 Мед, природни: 
0409.001 у паковањима до 25 kg 25,00 
0409.009 - - - у осталим паковањима 22,70 

14 10.01 
1001.10 

Пшеница и наполица: 
- Тврда пшеница: 

1001.102 остала 2,30 
1001.90 - Остало: 
1001.902 остала пшеница ; 2,30 

15 10.03 1003.00 Јечам: 
1003.002 пиварски 2,10 

16 10.05 
1005.90 

Кукуруз: 
- Остали: 

1005.901 бели 2,30 
1005.902 жути 2,30 
1005.909 ' остали 2,30 

17 10.06 
1006.10 

Пиринач: 
- Пиринач у љусци (арпа или сиров): 

1006.109 остали 4,95 
1006.20 - Пиринач ољуштен (смеђи) 13,65 
1006.30 - Пиринач, полубланширан или бланширан, па и полиран или 

глазиран: 
1006.301 полубели и бели 14,30 
1006.309 полирани и глазирани 15,00 
1006.40 - Ломљени пиринач 3,25 

18 11.07 Слад, пржен или непржен: 
1107.10 - Непржен 4,70 
1107.20 - Пржен 5,15 

19 12.01 1201.00 Соја у зрну, укључујући и ломљену или дробљену 4,05 
20 12.05 1205.00 Семе уљане репице, укључујући ломљено или дробљено 4,20 
21 12.06 1206.00 Семе сунцокрета, укључујући ломљено или дробљено 4,17 
22 12.10 Хмељ, свеж или сушен, укључујући дробљен или млевен или у 

облику пелета; лупулин: 
1210.10 - Хмељ, недробљен нити млевен нити у облику пелета 45,15 
1210.20 - Хмељ, дробљен или млевен или у облику пелета; лу пул ин: 
1210.201 хмељ, дробљен или млевен или у облику пелета 49,60 
1210.209 лупулин 

23 

24 

12.12 

15.07 

1212.9 
1212.91 

1507.10 

Рошчићи, морске и остале алге, шећерна репа, шећерна трска, 
свежи или суви, укључујући млевене; коштице и језгра из кош-
тица воћа и остали биљни производи (укључујући корен цико-
рије, непржен, врсте Cichorium intybus sativum) врста која се 
првенствено употребљава за људску исхрану, на другом месту 
непоменути нити укључени; 
- Остало: 
- - шећерна репа 
Сојино уље и његове фракције, пречишћени или ^пречишћени, 
али хемијски немодификозани: , i 
- Сирово уље, укључујући дегумирано (без смоле) 

0,53 

10,25 
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1507.90 - Остало 
25 15.12 Уље од семена сунцокрета, шафранике и памуковог семена њи-

хове фракције, пречишћени или непречишћени, али хемијски не-
модификовани: 

1512.1 - Уље од сунцокрета и шафранике и њихове фракције: 
1512.11 - - с и р о в о уље 

1512.19 - - остало 
26 15.14 Уље од репице или уље од слачице и њихове фракције, рафини-

сани или нерафинисани, али хемијски немодификовани: 
1514.10 - Сирово уље: 
1514.101 од репице 
1514.90 - Остало: 
1514.901 од репице 

27 17.01 Шећер од шећерне трске и шећерне репе и хемијски чиста саха-
роза, у чврстом стању: 

1701.1 - Сирови шећер без додатих средстава за ароматизацију и ма-
терија за бојење: 

1701.11 ' - - шећер од шећерне трске 
1701.12 - - шећер од шећерне репе 
1701.9 - Остало: 
1701.99 - - остало: 
1701.991 шећер од шећерне трске, рафинисан 
1701.992 шећер од шећерне репе, рафинисан 

28 22.04 Вино од свежег грожђа, укључујући ојачана вина; шира од 
грожђа, осим оне из тар. броја 20.09 

2204.2 - Остала вина; шира од грожђа са зауставл,еном ферментаци-
јом додавањем алкохола: 

2204.21 - - у судовима до 2 I: 
2204.211 ' вино стоно 
2204.212 вино квалитетно: 
2204.2125 бело 
2204.2129 остало 
2204.219 вино дезертно 

29 23.04 2304.00 Уљане погаче и остали чврсти остаци добијени приликом ек-
стракција уља од соје, немлевени, млевени или пелети,зовани: 

2304.001 од соје 
2304.009 остало v 

30 24.01 Дуван сиров или непрерађен; отпаци од дувана: 
2401.10 - Дуван, неижиљен 

Ех. 
- оријентални тип дувана 
- тип Вирцинија 
- тип Берл еј 
- остали 
- Дуван, делимично или потпуно ижиљен: 

-Ех. 
Делимично ижиљен: 
- оријентални тип дувана 
- тип Вирцинија 
- тип Берлеј 
- остали 
Потпуно ижиљен: 
- оријентални тип дувана 
- тип Вирџинија 
- тип Берл еј 

240130 - Отпаци од дувана 
31 24.02 Цигаре, цигарилоси и цигарете од дувана и замене дувана,: 

2402.10 - цигаре ц цигарилоси, који садрже дуван 

2401.20 

Дин/1 
14,50 

Дин/kg 
11,25 

Дин/1 
15,50 

Дин/kg 

10,25 
Дин/1 
14,50 

Џин/kg 

8,20 
8,20 

9,50 
9,50 

Дин/1 

12,60 

16,30 
16,30 
28,80 

Дин/kg 

3,70 
3,70 

111,00 
91,00 
68,00 
48,00 

111,00 
89,70 
58,40 
45,20 

111,00 
99,40 
64,60 
23,10 

Дин/паклица 
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Дин/паклнца 
2402.20 - цигарете које садрже дуван: 

Ех. 
- цигарете које одговарају квалитету групе лиценцних цигаре-

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

гарета произведених према JUS-y Е.Р2.010 5,50 
- цигарете које одговарају по квалитету I квалитетно) групи из 

домаће производње произведене према JUS-y Е.Р2.010 , 4,60 
- цигарете које одговарају по квалитету II квалитетној групи 

из домаће производње произведене према JUS-y Е.Р2.010 3,90 
- цигарете које одговарају по квалитету III квалитетној групи 

из домаће производње произведене према JUS-y Е.Р2.010 3,50 
- цигарете које одговарају по квалитету IV квалитетној групи из 

домаће производње произведеие према JUS-y Е.Р2.010 2,80 
2402.90 - Остало 5,60 

3. Изузетно од одредбе тачке 2. ове наредбе, на увоз по уговорима закљученим до 2. новембра 1991. године, 
што се доказује акредитивом отвореним код банке, a ако је уговорен другачији начин плаћања - потврдом банке, у скла-
ду са уговором, просечна цена на домаћем тржишту за семе уљане репице, укључујући ломљено и дробљено из тар. бро-
ја 12.05 и тар. ознаке 1205,00 износи 2,30 дин/kg, до коначне реализације количина утврђених уговором. 

4. Даном ступања на снагу ове наредбе престаје да важи Наредба о висини посебне дажбине при увозу пољо-
привредних и прехрамбених производа („Службени лист СФРЈ", бр. 83/90). 

5. Ова наредба ступа на снагу даном објављивање у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 86/50 
I. фебруара 1991. године 
Београд 

Заменик 
савезног секретара за трговину, 

др Бранко Маричић, с. р. 

81. 
На основу члана 2. Закона о посебним дажбинама при 

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

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ НАРЕДБЕ О ВИСИНИ ПО-
СЕВНЕ ДАЖБИНЕ ПРИ УВОЗУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ 

И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА 

I. У Наредби о висини посебне дажбине при увозу по-
љопривредних и прехрамбених производа („Службени 
лист СФРЈ", бр. 83/90 и 3/91) у тачки 2. у тар. броју 24.01 
врше се следеће измене и допуне: 

1) у тар. броју 24.01, у Tap. ознаци 2401.10 под Ех. у 
првој до четврте алинеје у колони 5 број: „71,70" замењује 
се бројем: „111,00", број: „52,60" - бројем: „91,00", број: 
„34,20" - бројем: „68,00", a број: „29,20" - бројем: „48,00"; 

2) у тар. ознаци 2401.20 под Ех. у првој до седме али-
неје у колони 5 број: „71,70" замењује се бројем: „111,00", 
број: „57,90" - бројем: „89,70", број: „37,60" - бројем: 
„58,40", број: „29,20" - бројем: „45,20" - број: „71,70" -
бројем: „111,00", број: „64,20" - бројем: „99,40", a број: 
„41,70" - бројем: „64,60. 

У тар. ознаци 2401.30 у колони 5 број: „14,90" замењу-
је се бројем: „23,10". 

После редног броја 30. додаје се редни број 31, који 
гласи: 

Дин/паклица 
„31. 24.02 Цигарете, цигарилиси и цигаре-

те од дувана и замене дувана 
2402ЛО - Цигаре и цигарилоси, који 

садрже дуван 
2402,20 - Цигарете које садрже дуван: 

- цигарете које одговарају ква-
литету групе лиценцних цига-
рета из домаће производње 

- цигарете које одговарају ква-
литету групе екстра домаћих 
цигарета произведених према 
JUS-y Е.Р2.010 

- цигарете које по квалитету 
одговарају I квалитетно/ гру-
пи из домаће производње 
произведене према JUS-y 
Е.Р2.010 

- цигарете које по квалитету 
одговарају II квалитетној 
групи из до.маће производње, 
произведене према JUS-y 
Е.Р2.010 

- цигарете које по квалитету 
одговарају lil квалитетној 
групи из домаће производње 
произведене према JUS-y 
Е.Р2.010 

- цигарете које по квалитету 
одговарају IV квалитетној 
групи из домаће производње 
произведене према JUS-y 
Е.Р2.010 

2402.90 - Остало 

5,60 

5,50 

4,60 

3,90 

3,50 

2,80 
5,60". 
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2. Ова наредба ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивање у „Службено.м листу СФРЈ". 

Бр. 86/40 Савезни секретар за 
18. јануара 1991. године трговину . 
Београд мр Назми Мустафа, с. р. 

82. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр, 37/88), директор Савезног за-
вода за стандардизацију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ОБАВЕЗНОМ АТЕСТИРАЊУ ЈУТЕ И О УСЛОВИМА 
КОЈЕ МОРАЈУ ИСПУЊАВАТИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ УД-

РУЖЕНОГ РАДА ОВЛАШЋЕНЕ ЗА А Т Е Р И Р А Њ Е 
ЈУТЕ 

Члан I. 
Овим правилником прописује се поступак обавезног 

атестирања јутеног влакна врсте corchorus, у облику сече-
них (сређених) или замршених влакана, без обзира на на-
чин добијања, врсту, квалитет и порекло, намењеног ин-
дустријској преради (у даљем тексту: јута), као и услови 
које морају испуњавати организације удруженог рада ов-
лашћене за атестирање јуте. 

Члан 2. 
Испитивању јуте ради обавезног атестирања подлежу 

следеће карактеристике квалитета јуте: 
1) врста и класа; 
2) дужина влакана; 
3) боја; 
4) сјај; 
5) финоћа влакана; 
6) јачина на кидање; 
l ) дељивост влакана у снопу; 
8) сечење; 
9) садржај страних примеса и остатака коре; 

10) садржај влаге; 
11) трговачка маса. 
Пре испитивања карактеристика квалитета јуте пз 

става I. овог члана мора се утврдити исправност деклари-
с а о бруто-масе на најмање 10% бала од укупног броја ба-
ла јјуте која се испоручује. 

Члан 3. 
Карактеристике квалитета јуте које подлежу испити-

вању утврђене су следећим југословенским стандардима, 
и то: 

1) југословенским стандардом^! US F.BI.032 - Тек-
стил. Влакна јуте. Технички услови. 

2) југослсвенским стандардом JUS F.A0.012 - Тек-
стилна влакна. Називи и дефиниције. 

Члан 4. 
Карактеристике квалитета јуте из члана 2. овог пра-

вилника испитују се према југословенским стандардима 
JUS F.S2.501 - Текстил. Квантитативна и квалитативна 
контрола јуте и кенафа и JUS F.S2.501/1 - Текстил. Кван-
титатиена и квалитативна контрола јуте и кенафа. Изме-
на. 

Члан 5. 
Узимање узорака за испитивање јуте ради обавезног 

атестирања врши се ка начин одређен југословенским 
стандардо.м JUS F.S2.501 - Текстил. Квантитативна и ква-
литативна контрола јуте и кенафа. 

Члан 6. 
Извештај о испитивању јуте ради обавезног а гестира-

ња садржи податке о вредностима карактеристике квали-
тета јуте из члана 2. овог правилника. 

Члан 7. 
За јуту за коју се испитивањем утврди да испуњава 

прописане услове и захтеве у погледу карактеристика ква-
литета, организација удруженог рада овлашћена за атес-
тирање издаје атест, уз који прилаже извештај о испитива-
њу. 

Члан 8. 
Јуту за коју је издат атест, произвођач, односно увоз-

ник означава атестним знаком. 
Означавање атестним знако.м врши се на балама јуте 

китом, налепннцом или етикетом, према тачки 4. Наредбе 
о изгледу н употреби атестног знака („Службени лист 
СФРЈ", бр. 4/79 и 31/81), при чех!у величина „В" из те тач-
ке износи нај.мање 15 mm. Испод атестног знака уписују се 
две словне и две бројне ознаке, као и број извештаја о ис-
питивању. Словне ознаке односе се на групу и подгрупу 
стандарда којима јута припада (FB), a бројне ознаке пред-
стављају шифру организације овлашћене за атерирање. 

Члан 9. 
За атерирање јуте може се овластити организација 

удруженог рада која, у погледу опремљености и стручних 
квалификације кадрова, испуњава следеће услове, и то: 

1) да располаже следећом опремом: 
а) сушилицом са температуром до 105 0С и аутомат-

ском регулацијом; 
o) вагом са тачношћу мерења од 0,01 g; 
в) двометррм; 
г) другим потребним лабораторија^! прибором; 
2) да за послове атестирања има раднике који имају 

следеће стручне квалификације: 
а) високу или вишу стручну спрему техничке струке 

са најмање три године радног искуства - ако је у питању 
радник који руководи пословима испитивања јуте; 

б) средњу стручну спре.му техничке струке са најмање 
три године радног искуства на пословима лабораториј-
ског испитивања јуте - ако су у питању стручни радници 
који изволе испи)ивања; 

р) вишу спрему са најмање три године радног искус-
тва па пословима узимања узорака - ако је у питању рад-
ник који ради на таквим пословима; 

г) средњу стручну спрему текстилног смера са најма-
ње пет година радног искуства на пословима у припреми 
јуте - ако је у питању класер. 

Члан IO. 
Организација удруженог рада овлашћена за атери-

рање јуте дужна је да изврши атерирање у року од 15 да-
на од дана узи.мања узорака за испитивање. 

Ч л а н и . 
На јуту се не примењују одредбе Наредбе о текстил-

ним производима из увоза који у промету морају бити 
снабдевени уверење.м о квалитету („Службени лист 
СФРЈ", бр. 36/78). 

Члан t2. 
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да 

важи Наредба о обавезном атестирању јуте („Службени 
лист СФРЈ", бр. 60/84). 

Члан 13. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 06/01-93/288 Директор 
30. октобра 1990. године Савезног завода за 
Београд стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

i 
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83. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88), директор Савезног за-
вода за стандардизацију прописује 

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

КАРТОН, ЛЕПЕНКУ И ЦЕЛУЛОЗУ 

Члан ! . -
Овим правилником прописују се југословенски стан-

дарди за папир, картон, делеку и целулозу, који имају сле-
деће називе и ознаке: 

1) Папир, картон и лепенка. Флутинг 
за израду таласастог картона. Технички 
услови , JUS H.N5.100 

2) Папир, картон и лепенка. Краф-
тлајнер за израду таласастог картона. 
Технички услови JUSH.N5.101 

3) Папир, картон и лепенка. Тестлај-
нер за израду таласастог картона. Технич-
ки услови ' - JUS H.NS. 102 

4) Целулоза и дрвењача. Одређивање 
степена млевења. Метода „Канадски стан-
дард- JUS H.NB.165 

5) Целулоза. Процена нечистоћа и 
иверја у небељеним целулозама JUS H.N8.187 

6) Целулоза. Процена нечистоћа и 
иверја у бељеној целулози JUS H.N8.188 

l) Испитивање лапира и картона. 
Узимање узорака за одређивање просеч-
ног квалитета JUS H.N8.212 

8) Испитивање папира, картона и ле-
пенке. Одређивање отпорности према рас-
лојава!^ JUS H.N8.217 

9) Флутинг. Одређивање отпорности 
према притиску равном плочом после из-
раде таласа у лабораторији JUS H.N8.224 

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 престају да 

важе југословенски стандарди који имају следеће називе и 
ознаке: 

1) Папир, картон и лепенка. Флутинг 
за израду валовитог картона JUS H.N5.100 

2) Крафтлајнер за израду валовитог 
картона ; JUS H.N5.101 

3) Испитивање папира и картона. 
Узимање узорака JUS H.N8.212 
донесени Решењем о југословенским стандардима из об-
ласти индустрије папира и метода испитивања („Службе-
ни лист СФРЈ", бр. 34/67); 

4) Испитивање папира и картона. Од- e 
ређивање отпорности папира за валовити 
слој (флутинг) према притиску (СМТ - ме-
тода) , JUS H.N8.224 
донесен Решењем о југословенским стандардима из облас-
ти метода испитивања папира и картона („Службени лист 
СФРЈ", бр. 49/67). 

Члан 5. 
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да 

важи Правилник о југословенсхом стандарду за „тестлај-
нер" за израду таласастог картона („Службени лист 
СФРЈ", бр. 65/79). 

Члан 6. 
Овај правилник ступа на снагу по истеку два месеца 

од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 06/01-93/307 
3. децембра 1990. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода за 
стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

84. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88), директор Савезног за-
вода за стандардизацију прописује 

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

ЗАВАРЕНЕ ЧЕЛИЧНЕ ПОСУДЕ ЗА УТЕЧЊЕНЕ 
ГАСОВЕ 

Члан I. 
Овим правилником прописује се југословенски стан-

дард за стабилне заварене челичне посуде за утечњене га-
сове, који има следећи назив и ознаку: 

Стабилне зажарене челичне посуде за 
утечњене гасове. Хоризонтални заварени 
резервоари запремине 7,5; IO; 20; 30; 60; 
100; 150; 200 и 250 m3 JUS M.Z2.600 

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. 
Југословенски стандард из члана I. овог правилника 

обавезан је у целини, a примењиваће се на стабилне зава-
рене челичне посуде за утечњене гасове од дана ступања 
на снагу овог правилника. 

Члан 4. 
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да 

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

Челичне посуде за течне плинове. За-
варени резервоари за пропан-бутан запре-
мине 20, 30,60, 100, 150 и 200 m5 JUS M.Z2.600 
донесен Решењем о југословенским стандардима за челич-
не посуде за течне плинове („Службени лист СФРЈ", бр. 
51/74). 

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

од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 06/01-93/308 
3. децембра 1990. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода за 
стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

85. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88), директор Савезног за-
вода за стандардизације прописује 
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П Р А В И Л Н И К 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА МЕРЕЊЕ 

ПРОТОКА 

Члан I. 
Овим правилником Дописују се југословенски стан-

дарди за мерење протока, који имају следеће називе и оз-
наке: I 

1) Мерење протока. Мерни уређаји са 
Прикључком у углу. Мерне дужине и мере 
прстенова JUS L.H2.016 

2) Мерене протока. Мерни уређаји са 
прикључком у углу. /{ужине прикључака и 
yfрадне мере JUSL.H2.017 

3) Мерење протока флуида у затворе-
ним водовима кружног попречног пресе-
ка. Метода мерења брзине у једној тачки 
попречног пресека - : JUS L.H2.020 

Члан 2. 
Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 

чине састав!!и 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. 
-Ј Овај правилник ступа на снагу по истеку тридесет да-

на бд дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 06/01^3/309 
3. децембра 1990. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода за 
стандардизације, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

86, 
На. основу члана 80. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр: 37/88), директор Савезног за-
вода за стандардизацију прописује 

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

ПОДНОЖЈА ЗА СИЈАЛИЦЕ 

Члан I. 
Овим правилником прописују се југословенски стан-

дарди за подножја за сијалице, који имају следеће називе и 
ознаке: 

1) Подножја за сијалице. Подножја са 
навојем Е io. Главне мере JUS N.L1.050 

2) Подножја за сијалице. Подножја са 
Завојем Е 14. Главне мере —' JUS N,LI.055 

3) Подножја за сијалице. Подножја са 
навојем Е 27. Главне мере : , JUS N.L1.060 

, 4) Гранично мерило „иде" за под-
ножје Е 14 на готовим сијалицама JUS N.L1.068 

5) Гранично мерило „не иде" за под-
ножја Е 14 на готовим сијалицама JUS N.'Ll.069 

6) Гранично мерило „иде" за под-
ножја Е IO на готовим сијалицама JUS M.L 1.070 

I) Гранично мерило „иде" за под-
ножја fi 40 на готовим сијалицама JUS N.L1.071 

8) Гранично мерило „не иде" за под-
ножја Е IO и Е 40 на готовим сијалицама JUS N.L1.072 

9) Гранично мерило „иде" за под-
ножја Е 27 на готовим сијалицама — , — - JUS N.L1.073 

10) Гранично мерило „не иде" за под-
ножје Е 27 на готовим сијалицама — — — . JUS N.L1.074 

II) Подножја за сијалице. Подножје 
са прстеном за сијалице за моторна вози-
ла. Подножје РК 22s - - JUS N.L1.152 

Члан 2. 
Југословенски стандарди из члана I. овог правилник; 

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

Члан 3. ^ 
Југословенски стандарди из члана I. овог правилник? 

обавезни су у целини, a примењиваће се на подножја за си 
јалице која се произведу, односно увезу од дана ступањг 
на снагу овог правилника. 

Члан 4. 
Даном ступања на снагу овог правилника престају да 

важе југословенски стандарди који имају следеће називе и 
ознаке: 

1) Гранично мерило „иде" за под-
ножја Е IO на готовим сијалицама JUS N.L1.070 

2) Гранично мерило „не иде" за под-
ножја Е 14, Е 17 и Е 40 на готовим сијали- / 

дама JUS N.U.071 
3) Гранично мерило „не иде" за под-

ножја Е I O и Е 14, Е 27 и fe 40 на готовим 
сијалицама JUS N. LI.072 
донесени Решењем о југословенским стандардима за сија-
лице за општу употребу и сијалична подножја („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 57/55); 

4) Подножја за сијалице. Подножје са 
навојем Е IO. Главне мере JUS N.L1.050 

5) Подножја за сијалице. Подножје са 
набојем Е 14. Главне мере JUS N.LI.055 

6) Подножја за сијалице. Подножје са 
навојем Е 27. Главне мере JUS N.L1.060 
донесени Правилником о југословенским стандардима за 
сијалице и прибор („Службени лист СФРЈ", бр. 12/80). 

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

од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 06/01-93/310 
3. децембра 1990. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода за 
стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

87. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88), директор Савезног за-
вода, за стандардизацију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ЈУГОСЛО8ЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА СЛОВНЕ 

СИМБОЛЕ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЦИ 

Члан I. 
Овим правилником прописују се југословенски стан-

дарди за словне симболе који се користе у електротехни-
ци, који имају следеће називе и ознаке: 

!).Словни симболи који се користе у 
електротехници. Део I: Опште величине JUS IEC 27-1 

2) Словни симболи који се користе у 
електротехв^ци. Део 2: Телекомуникације 
и електроника JUS I ЕС 27-2 

3) Словни симболи који се користе у ' , 
електротехници. Део 3: Логаритамске ве-
личине и њихове јединице JUS IEC 27-3 

4) Словни симболи који се користе у 
електротехници. Део 4: Симболи величи-
на које се доносе на обртне електричне 
машине JUS !ЕС 27-4 
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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. 
Примењивана 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. 06/01-93/311 
3. децембра 1990. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода за 
стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

На основу члана 71. и члана 80. став I. тачка 20. Зако-
на о Народној банци Југославије и јединственом монетар-
ном пословању на-родних банака република u 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 
ДОСТАВЉАЊА И САДРЖИНИ ПОДАТАКА О ДНЕВ-
НОЈ ЛИКВИДНОСТИ БАНАКА И ДРУГИХ ФИНАН-

СИЈСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
1. У Одлуци о начину достављања и садржини пода-

така о дневној ликвидност банака и других финансијск,их 
организација („Службени лист СФРЈ", бр. 18/90, 27/90 и 
83/90), у тачки I. став 2. у одредби под 13) после речи: „ме-
сеци" текст до краја брише се. 

После одредбе под 15) додаје се одредба под 16), која 
гласи: 

„16) стање динарских пласмана банака према Одлуци 
о методологија! утврђивања укупних пласмана банака 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 9/90 и 27/90).". 

2. После тачке 4. додаје се тачка 4а, која гласи: 
„4а. За тачност података из ове одлуке и њихово бла-

говремено достављање одговорне су банке и народне бан-
ке, према који.ма ће се предузимам прописане мере ако се 
утврди да су достављале нетачне податке или да су их не-
благовремено достављале.". 

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

0.'бр. 17 
24. јануара 1991. године 
Београд 

Председник Савета 
гувернера 
гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с. р. 

89. 
На основу члана IO. став 6, чл. 14, 15. и 25. и члана 80. 

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

О Д Л У К У 
О НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА КВОТА ЗА ДАВАЊЕ 
КРАТКО РО Ч Н И X КРЕДИТА БАНКАМА И ДРУГИМ 
ФИНАНСИЈСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА НА ОСНОВУ 

ОДРЕЂЕНИХ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ 
I. Овом одлуком прописује се начин утврђивања кво-

та као оквира за давање краткорочних кредита банкама и 

другим финансијским организацијама на основу одређе-
них краткорочне^ хартија од вредности. 

2. Квотом, у смислу ове одлуке, сматра се највиши из-
нос до ког Народна банка Југославије може давати крат-
корочне кредите банкама и другим финансијски.м органи-
зацијама на основу одређених краткорочне^ хартија од 
вредности. 

Квоте из става I. ове тачке утврђују се појединачно за 
сваку банку и другу финансијску организацију за одређени 
период. Л - ' 

3. Краткорочним кредитима^ у смислу ове одлуке, 
сматрају се: -', , 

1) краткорочни кредити који се дају банкама на осно-
ву домаћих и иностраних преносивих краткорочних хар-
тија од вредности; „ 

2) краткорочни кредити који се дају банкама са роком 
враћања до три месеца, a уз залогу обвезница федерације 11 
благајничких записа Народне банке Југославије. 

4. Квоте из тачке 2. став 2. ове одлуке утврђују се за 
банке на основу оквира примарне емисије утврђеног про-
ј е к т и м а .монетарно кредитне политике за одређени пе-
риод и јединственог коефццијента израчунатог за сваку 
банку на начин утврђен овом одлуко.м. 

Јединствени коефицијент за сваку банку представља 
збир појединачних коефицијената, и то: 

1) коефицијент a фондова и резерви, који се добија 
множењем процента учешћа фондова и резерви банке у 
укупном стању фондова и резерви свих банака са 0,10; 

2) коефицијен т депозита који чине основицу за обра-
чун обавезне.резерве банака код Народне банке Југослави-
је, који се добија множењем процента учешћа тих депози-
та банке у укупном стању тих депозита свих банака са 
0,10; 

3) коефицијент a краткорочних кредита банака датих 
крајњи.м корисницима за одређене намене, који се добија 
множењем процента учешћа тих кредита банке у укупном 
стању тих кредита свих банака са 0,10; 

4) коефицијента краткорочне кредита из примарне 
емисије којима су рефинансирани одређени пласмани ба-
нака, који се добија множењем учешћа коришћења тих 
кредита од стране банке у укупном стању коришћења тих 
кредита свих банака са 0,70.. 

5. Изузетно од одредое тачке 4. .ose одлуке, за банке 
које су основане од I. јануара 1990. године a нису правни 
следбеници друге банке, квоте се утврђују м.ножењем ста-
ња фондова и резерви те банке са, 0,34, ако је то за банку 
повољније. 

Стањем фондова и резерви банке, у смислу става I. 
ове тачке, с.матра се књиговодствено стање на дан 30. сеп-
тембра 1990. године, a за банке које су основане после 30. 
септембра до дана ступања на снагу ове одлуке - књиго-
водствено стање фондова и резерви ге банке на дан осни-
вања. ' 

6. Под банком, у смислу ове одлуке, подразумевају се 
банке основане као правно лице у складу са Законом о бан-
кама и другим финансијским организацијама („Службени 
лист СФРЈ", бр. 10/89, 40/89, 87/89, 18/90 и 72/90). 

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

О. бр. 22 
31. јануара 1991. године 
Београд 

Председник 
Савета гувернера 

гувернер 
Народне банке Југославије, 

Душан Влатковић, с. р. 

SO. 
На основу члана 16. и члана 80. став I. тачка IO. Зако-

на о Народној банци Југославије и -јединственом'монетар-
ном пословању народних банака република и народних 
банака аутономних покрајина („Службени лист СФРЈ", бр. 
34/89, 88/89 и 61/90), Саве! гувернера доноси t 
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О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О КАМАТНИМ СТОПАМА И 

СТОПАМА НАКНАДЕ НАРОДНЕ БАНКЕ 
ЈУГОСЛАВИЈЕ 

1. У Одлуци о каматним стопама и стопама накнаде 
Народне банке Југославије („Службени лист СФРЈ", бр. 
88/89, 9/90, 16/90, 42/90, 52/90, 59/90 и 79/90), у тачки 2. 
одредба под 2) процент: „40%" за.мењује се процентом: 
„60%". 

2. Тачка 7. брише се. 
3. У тачки 8. став 2. мења се и гласи: 
„Камату по стопи из става I. ове тачке банке и По-

штанска штедионица плаћају Народној банци Југославије 
и на износ разлике између прописане и остварене мини-
малне ликвидност у благајничким записима у смислу 
прописа о начину одржавања минималне ликвидност и о 
посебној резерви ликвидност^". 

4. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивање у „Службено.м лист СФРЈ". 

О. бр. 23 
31. јануара 1991. године 
Београд 

Председник 
Савета гувернера 

гувернер 
Народне банке Југославије, 

Душан Влатковић, с. р. 

91. 
На основу члана IO. став I. и члана 80. став I. тачка 5. 

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

О Д Л У К У 
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О ПРИВРЕМЕНОЈ 
ОБУСТАВИ ДАВАЊА КРЕДИТА И ДРУГИХ ПЛАСМА-
НА БАНКАМА ИЗ СРЕДСТАВА ПРИМАРНЕ ЕМИСИ-
ЈЕ ОД СТРАНЕ НАРОДНИХ БАНАКА РЕПУБЛИКА И 
НАРОДНИХ БАНАКА АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА 

1. Престаје да важи Одлука о привременој обустави 
давања кредита и других пласмана банка.ма из средстава 
примарне емисије од стране народних банака република и 
народних банака аутономних покрајина („Службени лист 
СФРЈ", бр. 2/91). 

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављивање у 
„Службено.м листу СФРЈ". 

О. бр. 24 
31. јануара 1991. године 
Београд 

Председник 
Савета гувернера 

гувернер 
Народне банке Југославије, 

Душан Влатковић, с. р. 

92, 
На основу члана 18. и члана 80. став I. тачка l i . Зако-

на о Народној банци Југославије и јединственом монетар-
ном пословању народних банаке република и неродних 
банака аутономних покрајина („Службени лист СФРЈ", бр. 
34/89, 88/89 и 61/90), a у складу са чланом 6. став 1. Зако-
на о привременим мерама о циљевима и задациме зајед-
ничке монетарне политике у 1991. години („Службени 
лист СФРЈ", бр. 84/90), Савет гувернера доноси 

О Д Л У К У 
О ОГРАНИЧАВА!!^ ОБИМА И ДИНАМИКЕ РАСТА 
ДИНАРСКИХ ПЛАСМАНА БАНАКА И ДРУГИХ ФИ-

НАНСИЈСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ПРВОМ 
ТРОМЕСЕЧЈУ 1991. ГОДИНЕ 

I. Банке и друге финансијске организације (у даљем 
тексту: банке) дужне су да својом пословном политиком 
обезбеде да се обим њихових динарских пласмана у првом 
тромесечју 1991. године креће у оквирима утврђеним овом 
одлуком. 

2. У складу с тачком I. ове одлуке, банке ће обезбеди 
ти да: 

1) стање њихових динарских пласмана на крају феб 
руаре 1991. године не буде веће од стења тих пласмане на 
ден З!, октобре 1990. године увећеног за 18%; 

2) стање њихових динарских пласмана ниједног дане 
у току марта 1991. године не буде веће од стање ,тих плес-
мана на дан 31. октобра 1990. године увећаног за 18%. 

3. Изузетно од одредбе тачке 2. ове одлуке, ограниче-
ње обима и динамике расте не односи се на пласмене из 
средстеве Фонде федереције зе кредитирење бржег резвоје 
привредно недовољно развијених република и аутоном-
них покрајине, плесмене из средстава фондова република, 
односно аутономних покрајина за кредитирање бржег раз-
воја привредно недовољно развијених општина, пласмене 
из допунских и посебних средстеве које се користе зе бржи 
резвој САП Косове, пласмане из средстава наменски при-
купљен их за обнову и изградњу подручја настределих од 
елементарних непогоде, плесмане за запошљавење који се 
леју изчсредстеве неменски прикупљених не основу зеко-
не, плесмане из средстеве доприносе прикупљених не ос-
нову републичких, односно покрејинских прописе из об-
лести резвоје привреде и плесмене из прикупљених сред-
с т в а самодоприносе - до износе прикупљених средстева 
зе те немене. 

4. Под динерским плесманима банака, у смислу ове 
одлуке, подразумевеју се динерски плесмени предвиђени 
Одлуком о методологији утврђивење укупних плесмена 
банеке („Службени лист СФРЈ", бр. 9/90 и 27/90), увећени 
зе обрачунате камете, истраживања у обрачуну из послов-
них односа, потраживање од радне заједнице, остале ак-
тивна временска разграничење и потраживење зе препле-
ћене порезе, доприносе и друге дежбине из зеједничког до-
хотке, кео и динарски пласмани које банке и друге финан-
сијске организације дају за рачун других банеке и Неродне 
бенке Југославије - Војног сервиса. 

5. Банкама, односно другим финансијским оргенизе-
цијеме, у смислу ове одлуке, сметреју се бенке основене у 
смислу Зеконе о банкама и другим финансијским оргени-
зацијема („Службени лист СФРЈ", бр. 10/89, 40/89, 87/89, 
18/90 и 72/90), Поштанска штедионица и Народне бенка 
Југослевије - Војни сервис. 

6. Бенке могу међусобно уступати неискоришћени 
део пораста динарских плесмене до висине прописаног 
поресте утврђеног течком 2. ове одлуке. О уступљеном, 
односно примљеном делу неискоришћеног поресте динар-
ских плесмене, бенка је дужна да обавести надлежну на-
родну банку у року од три дане од дене уступања, односно 
примања неискоришћеног дела могућег порасте динер-
ских пласмена - достевљањем фото-копије уговора или са-
моуправног споразуме о међусобном уступању, односно 
примању неискоришћеног дела пораста динарских плас-
мана. 

7. Ради праћења и контроле спровођења одредабе ове 
одлуке, банке ће надлежној народној банци републике, од-
носно народној банци аутономне покрајине достављати 
извештаје о оствареном стању динарских пласмана, према 
књиговодсгвеном стању тих пласмана на крају јануере, 
фебруара и марта 1991. године, у року прописаном за до-
стављање КНЈ-БИФО-а. 

Народне банке република и народне банке аутоном-
них покрајина доставиће Народној банци Југослевије 
збирне извештеје о стењу укупних пласмана банаке не ни-
воу републике, односно еутономне покрејине и по јелен 
примерак примљених појединечних извештаја банака - у 
року од два дана од истека рока за достављење извештеја 
банака из ставе 1. ове тачке. 

8. Извештаје из течке 7. ове одлуке бенке ће достав-
љати према упутству које пропише гувернер Неродне бен-
ке Југославије. 

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

О. бр. 25 
31. јануара 1991. године 
Беог рад 

Председник Савета 
гувернера 
гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с. р. 
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93. 
На основу члана 15. став I. тачка I. и члана 80. став I. 

тачка 5. Закона о Народној банци Југославије и јединстве-
ном монетарном пословању народних банака република и 
народних банака аутономних покрајина („Службени лист 
СФРЈ", бр. 34/89, 88/89 и 61/90), Савет гувернера доноси 

, О Д Л У К У 
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ДАВАЊА КРАТКОРОЧ-
Н Е КРЕДИТА БАНКАМА НА ОСНОВУ ПОРТФЕЉА 

ОДРЕЂЕНИХ К Р А Т К О Р О Ч Н Е ХАРТИЈА ОД 
ВРЕДНОСТИ 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
1. Овом одлуком утврђују се услови и начин под који-

ма Народна банка Југославије, преко народних банака ре-
публика и народних банака аутономних покрајина, даје 
банкама краткорочне кредите на основу портфеља одређе-
них домаћих и иностраних преносивих краткорочних хар-
тија од вредности за које су банке дале авале, односно га-
ранције (у даљем тексту: реесконтни кредити). 

Краткорочним хартијама од вредности, у смислу ове 
одлуке, сматрају се хартије од вредности издате са роком 
доспећа до једне године. 

Портфељом краткорочних хартија од вредности, у 
смислу ове одлуке, сматра се књиговодствено стање хар-
тија од вредности које је банка купила, односно есконтова-
ла од других правних лица у земљи или примила од њих 
на име наплате својих потраживања, a које нису доспеле за 
наплату. 

2. Реесконтни кредити из ове одлуке дају се банкама 
преко народне банке републике и народне банке аутоном-
не покрајине (у даљем тексту: народна банка) надлежне 
према седишту банке правног лица, у оквиру јединствене 
квоте утврђене за сваку банку појединачно посебном одлу-
ком Савета гувернера. 

3. Народна банка може давати реесконтне кредите у 
смислу ове одлуке само банкама које испуњавају опште 
услове кредитне способности утврђене прописом донесе-
ним на основу члана 20. став I. тачка 8. Закона о Народној 
банци Југославије и јединственом монетарном пословању 
народних банака република и народних банака аутоном-
них покрајина (у даљем тексту: Закон о Народној банци 
Југославије). 

Под банком, у смислу ове одлуке, подразумевају се 
банке које су основане као правно лице на основу Закона о 
банкама и другим финансијским организацијама 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 10/89, 40/89, 87/89, 18/90 и 
72/90). 

IL ДАВАЊЕ РЕЕСКОНТНИХ КРЕДИТА БАНКАМА 
НА ОСНОВУ ДОМАЋИХ ПРЕНОСИВИХ КРАТКОРОЧ-

НИХ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ 
4. Народна банка даје банкама реесконтне кредите на 

основу следећих домаћих преносивих краткорочних хар-
тија од вредности у портфељу банака: 

1) меница које су авалирале банке a издала их домаћа 
предузећа, задруге и други облици удруживања који имају 
својство правног лица из области привреде по основу 
дужничко-поверилачког односа заснованог на промету 
производа и робе и вршењу услуга, a које доспевају за на-
плату у року до 90 дана; 

2) комерцијалних записа издатих у складу са Законом 
0 хартија.ма од вредности („Службени лист СФРЈ", бр. 
64/89 и 29/90), који доспевају за наплату у року до 90 дана, 
a за чије је издавање банка дала гаранцију. 

5. Народна банка ће давати реесконтне кредите на ос-
нову меница из тачке 4. одредба под l) ове одлуке које ис-
пуњавају следеће услове: 

1) да садрже све битне елементе предвиђене Законом 
о меници („Службени лист ФНРЈ", бр. 104/46 и „Службени 
лист СФРЈ4, бр. 16/65 и 54/70); 

2) да су индосиране на банку у складу са законским 
прописима; 

З) да су на лицу меничног бланкета означени број и 
датум фактуре о извршеној продаји производа, робе и ус-
луга. 

6. Народна банка даје банкама реесконтне кредите на 
основу хартија од вредности из тач. 4. и 5. ове одлуке - у 
висини до 30% номиналне вредности тих хартија. 

IH. ДАВАЊЕ РЕЕСКОНТНИХ КРЕДИТА БАНКАМА 
НА ОСНОВУ ИНОСТРАНИХ ПРЕНОСИВИХ КРАТКО-

Р О Ч Н Е ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ 
7. Реесконтне кредите на основу иностраних преноси-

вих краткорочних хартија од вредности народна банка да-
је на основу меница и других иностраних хартија од вред-
ности које доспевају за наплату у року до 90 дана, које су 
авалирале првокласне иностране банке и које могу бити 
предмет купопродаје на иностраним тржиштима хартија 
од вредности, које су предузећа^ добила по основу извоза 
робе и услуга, a банке их есконтовале од тих предузећа. 

Реесконтне кредите из става I. ове тачке народна бан-
ка даје банкама у висини до 30% номиналне вредности тих 
хартија. 

Е. Рееокоитче кредите из тачке 7 ове одлука народна 
банка може давати и војном сервису (у складу са чланом 
55. став 2. Закона о Народној банци Југославије). 

IV. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 
9. Краткорочне хартије од вредности на основу којих 

банка користи ломбардне кредите или кредите за ликвид-
ност не могу бити основа за коришћење реесконтних кре-
дита у смислу ове одлуке. 

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

О. бр. 26 Председник Савета 
31. јануара 1991. године гувернера 
Београд гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с. р. 

94. 
На основу члана l i , члана 12. став I. и члана 80. став 

1. тачка 6. Закона о Народној банци 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), Савет гувернера 
доноси 

О Д Л У К У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОБАВЕЗНОЈ РЕЗЕРВИ БАНА-

КА КОД НАРОДНЕ БАНКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 
1. У Одлуци о обавезној резерви банака код Народне 

банке Југославије („Службени лист СФРЈ", бр. 47/89, 
63/89, 74/89, 81/89, 3/90, 42/90, 59/90, 79/90 и 8/91)у тач-
ки 2. после става 3. додаје се нови став 4, који гласи: 

„Изузетно од одредбе става I. одредба под l) ове тач-
ке, у периоду од 5. фебруара до IO. априла 1991. године 
банке ће обрачунава^ и издвајати обавезну резерву по 
стопи од 6,9%.". 

Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 5. и 6. 
2. Ванредан обрачун обавезне резерве према одредба-

ма ове одлуке банке ће извршити 5. фебруара 1991. године, 
пре.ма просечном стању депозита у децембру 1990. године. 
Заједно са обрачуном о(бавезне резерве банке ће Служби 
друштвеног књиговодства поднети налог за повлачење 
средстава обавезне резерве у висини износа смањења обра-
чунате обавезне резерве према одредбама ове одлуке, ума-
њеног за износ коришћења обавезне резерве и за износ ма-
ње издвојене обавезне резерве према стању на дан 5. феб-
руара 1991. године. 

Истовремено са налогом из става I. ове тачке, банка 
је дужна да Служби друштвеног књиговодства поднесе на-
лог за пренос средстава на одговарајући рачун народне 
банке републике, односно народне банке аутономне покра-
јине за упис власничких записа у складу са Одлуком е ^ 
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начи.ну одржавања минималне ликвидност банака 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 81/89, 9/90, 42/90, 59/90, 
70/90, 73/90, 79/90 и 8/91), најмање у висини средстава 
пренесених на жиро-рачун у смислу става I. ове тачке. 
v. ,. Служба друштвеног књиговодства је дужна да налоге 

из ст. I. и 2. ове тачке изврши истовремено. 
3. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављиван^ у „Службено.м листу СФРЈ". 

6 , бр. 27 
Il,, јануара 1991. године 
Београд 

Председник Савета 
гувернера 
гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с. р. 

95. 
На основу члана 20. став I. тачка l, члана 21. став I. и 

чл,зна 80. став I. тачка 12. Закона о Народној банци Југос-
лавије и јединственом монетарном пословању народних 
банака република и народних банака аутономних покраји-
на (,,,Службени лист СФРЈ", бр. 34/89, 88/89 и 61/90), Са-
ве i гувернера доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ 

' ДРЖАВАЊА МИНИМАЛНЕ Л И К В И Д Н О С Т 
БАНАКА 

1. У Одлуци о начину одржавања минималне ликвид-
ност!! банака („Службени лист СФРЈ", бр. 81/89, 9/90, 
42/90, 59/90, 70/90, 73/90, 79/90 и 8/91), у тачки I. после 
става 4. додају се нови ст. 5. и 6, који гласе: 

„Изузетно, банке су дужне да, поред обавезе из става 
2. ове тачке, 5. фебруара 1991. године упишу благајничке 
записе код народних банака република, односно народних 
банака аутономних покрајина најмање у износу средстава 
пренесених на њихов жиро-рачун у смислу тачке 2. став I. 
Одлуке о обавезној резерви банака код Народне банке Ју-
гославије („Службени лист СФРЈ", бр. 47/89, 63/89, 74/89, 
81/89, 3/90, 42/90, 59/90, 79/90 и 8/91). 

Банке су обавезне да у благајничким записима Народ-
не,,банке Југославије у периоду од l i . фебруара до IO. ап-
рила 1991, године, поред обавезе из став.а 2. ове тачке, 
држе просечно дневно износ од 7,2% краткорочних извора 
Средстава, према књиговодственом стању тих средстава 
џџ дан З!, децембра 1990. године.". 

Досадашњи став 5. постаје став 7. 
У досадашњем ставу 6, који постаје став 8, речи: „ста-

ва I" замењују се речима: „ст. I. и 2". 
У досадашњем ставу 7, који постаје став 9. речи: „ста-

вак" замењују се речима: „става 8". 
. У досадашњем ставу 8, који постаје став IO, речи: 

„Става 5" замењују се речима: „става 9". 
2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

О. бр. 28 
31. јануара 1991. године 
,Београд 

Председник Савета 
гувернера 
гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с. р, 

96. 
На основу члана 13. став 3. и члана 80. став I. тачка 8. 

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 у вези са чл. 36. до 40. 
Закона о хартијама од вредности („Службени лист СФРЈ", 
бр. 64/89 и 29/90), Савет гувернера доноси 

О Д Л У К У 1 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗДАВАЊУ БЛАГАЈНИЧКИХ 
ЗАПИСА НАРОДНЕ БАНКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 
! .У Одлуци о издавању благајничких записа Народ-

не банке Југославије („Службени лист СФРЈ", бр. 84/89, 
7/90, 10/90, 27/90 и 42/90), у тачки 2. став 3. речи: 
„7.000.000.000 динара" замењују се речима: „15.000.000.000 
динара". 

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

О. бр. 29 
З!, јануара 1991. године 
Београд 

Председник Савета 
гувернера 
гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с. р. 

97. 
На основу члана 15. став I. тачка 3. и члана 80. став I. 

тачка 5. Закона о Народној банци Југоспавије и јединегве-
ном монетарном пословању народних банака република it 
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 УСЛОВИМА И НАЧИНУ ДАВАЊА КРАТКОРОЧ-
НИХ КРЕДИТА БАНКАМА НА ОСНОВУ ЗАЛОГЕ ОД-

РЕЂЕНИХ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ 
1. Народна банка Југославије даје краткорочне креди-

те банкама, са роком враћања до три .месеца, на основу за-
логе обвезница федерације и благајничких записа Народне 
банке Југославије (у даље.м тексту: ломбардни кредити). 

Ломбардни кредити из става I. ове тачке дају се бан-
кама преко народне банке републике и народне банке ау-
тономне покрајине (у даље.м тексту: народна банка) над-
лежне према седишту банке правног лица^ у оквиру једин-
ствене квоте утврђене за сваку банку појединачно посеб-
ном одлуко.м Савета гувернера. 

2. Народна банка даје банкама ломбардне кредите пз 
тачке I. ове одлуке у висини: 

1) до 70% номиналне вредности заложених обвезница 
федерације до чијег рока доспећа је преостало највише трн 
месеца: 

2) до 70% номиналне вредности заложених благајнич-
ких записа Народне банке Југославије до чијег рока доспе-
ћа је преостало највише три месеца. 

Хартије од вредности из става I. ове тачке до чијег 
рока доспећа преостаје до десет дана не могу бити основа 
за одобравање ломбардног кредита из ове одлуке. 

3. Ломбардни кредит из ове одлуке народна банка да-
је са роком враћања који не може бити дужи од периода 
који преостаје до рока доспећа заложене хартије од вред-
ности из тачке 2. ове одлуке, умањеног за пет дана, с тим 
да рок враћања тог кредита може износити највише три 
месеца. 

4. Народна банка не може банци пуштати на кориш-
ћење одобрени ломбардни кредит пре залагања харт ија од 
вредности из тачке 2. ове одлуке. 

Хартије од вредности заложене за коришћење лом-
бардног кредита у с.мислу ове одлуке не могу бити основа 
за давање других кредита банкама од стране народне бан-
ке. 

5. Народна банка закључује са банком појединачне 
уговоре за сваки одобрени ломбардни кредит којим се ут-
врђују услови коришћења тог кредита, у складу са услови-
ма утврђеним овом одлуком и другим прописима. 

6. Народна банка може давати ломбардне кредите у 
смислу ове одлуке са.мо банка.ма које испуњавају услове 
кредитне способности утврђене прописом донесеним на 
основу члана 20. Закона о Народној банци југославије u је-
динственом монетарном пословању народних банака ре-

,публика и народних банака аутономних покрајина. 
7. Под банком, у смислу ове одлуке, подразумевају се 

банке које су основане као правно лице на основу Закона о 
банкама и другим финансијски.м организацијама 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 10/89, 40/89, 87/89, 18/90 и 
72/90). 
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8. Ова одлука ступа на снагу ос.мог дана од дана об-
јављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

i), бр. 30 
31. јануара 1991. године 
Београд 

Председник 
Савета гувернера 

гувернер 
Народне банке Југославије, 

Душан Влатковић, с. р. 

98. 
На основу члана 20. став I. тачка 6, члана 25. u члана 

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

О Д Л У К У 
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ДАВАЊА КРЕДИТА БАН-
КАМА И ДРУГИМ ФИНАНСИЈСКИМ ОРГАНИЗАЦИ-

ЈАМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ДНЕВНЕ ЛИКВИДНОСТ 
1. Народна банка Југославије даје банкама кратко-

рочне кредите за одржавање њихове дневне ликвидности 
(у даљем тексту: кредит за ликвидност) у висини, под ус-
ловима и на начин који су утврђени овом одлуком. 

2. Кредит за ликвидност Народна банка Југославије 
даје преко народне банке републике и народне банке ауто-
номне покрајине (у даљем тексту: народна банка) над-
лежне према седишту банке као правног лица. 

3. Кредит за ликвидност народна банка даје на осно-
ву следећих хартија од вредности којима банке распо-
лажу: 

1) благајничких записа Народне банке Југославије, и 
то: 

- благајничких записа које су банке обавезне да упи-
шу на основу прописа о начину одржавања мини.малне 
ликвидност банака - до износа 20% но.миналне вредности 
тих записа; 

- осталих благајничких записа - до износа 100% но-
миналне вредности тих записа; 

2) обвезница које је издала федерација - до износа 
50% но.миналне вредности обвезница које доспевају у року 
од шест месеци од дана коришћења кредита; 

3) обвезница које су издале републике, односно ауто-
номне покрајине или су законом преузеле обавезу да их 
амортизују или за које гарантују, a које су издате ради 
прикупљања новчаних средстава и гласе на динаре - до из-
носа 50% номиналне вредности обвезница које доспевају у 
року од шест месеци од дана коришћења кредита; 

4) есконтованих меница које су издала предузећа са 
роком од два месеца или више месеци, на које су банке да-
ле авале - до висине 20% номиналне вредности меница до 
чијег рока доспећа преостаје највише 30 дана; 

5) благајничких записа банака и других издавалаца 
издатих са роком од шест или више месеци - до износа 
30% номиналне вредности записа до чијег рока доспећа 
преостаје највише 30 дана; 

6) комерцијалних записа издатих са роком од два ме-, 
сеца или више месеци - до висине 20% номиналне вреднос-
ти записа до чијег рока доспећа преостаје највише 30 дана. 

4. Кредит за ликвидност банка може користити под 
условом да у протеклих 60 дана није имала доспелих неиз-
мирених обавеза по кредиту за ликвидност. 

5. За време коришћења кредита за ликвидност, у 
смислу ове одлуке, банка не може давати кредите нити 
вршити друге пласмане. Под кредитима и другим пласма-
нима, у смислу ове одлуке, подразу.мевају се плас.мани 
прописани Одлуком о методологији утврђивања укупних 
пласмана банака („Службени лист СФРЈ", бр. 9/90 и 
27/90), међубанкарски плас.мани и пласмани у благајнич-
ким записи.ма Народне банке Југославије. 

6. Кредит за ликвидност, у смислу ове одлуке, банка 
може користити непрекидно или са прекидима до укупно 
десет радних дана у месецу, без обзира на износ коришће-
ног кредита. Дано.м почетка коришћења кредита сматра се 
дан кад су банци пренесена средства на њен жиро-рачун, a 

дан када банка врати кредит не рачуна се као дан кориш-
ћења кредита. Ако банка врати кредит истог дана кад су 
јој средства пренесена на жиро-рачун, сматраће се да је 
кредит користила у трајању од једног дана. 

Радни.м дано.м, у с.мислу ове одлуке, не сматра се су-
бота. 

7. Изузетно од одредаба тач. З, 4. и 6. ове одлуке, бан-
ке могу у фебруару 1991. године свакодневно користити 
кредит за ликвидност до износа од 150% номиналне вред-
ности благајничких записа које су банке обавезне да упи-
шу на основу прописа о начину одржавања минималне 
ликвидност банака. 

8. Хартије од вредности на основу којих банка корис-
ти ломбардни кредит или реесконтни кредит не могу бити 
основа за коришћење кредита за ликвидност у смислу ове 
одлуке. 

9. Под банком, у с.мислу ове одлуке, подразумевају се 
банке које су основане као правно лице на основу Закона 
о банкама и другим финансијским организацијама 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 10/89, 40/89, 87/89, 18/90 и 
72/90). 

10. Кредит за ликвидност под условима из ове одлуке 
народна банка може давати и другим финансијским орга-
низацијама. 

Другим финансијским организацијама, у смислу ста-
ва I. ове тачке, сматра се Поштанска штедионица^ 

11. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука 0 кредитирању банака за одржавање дневне 
ликвидност („Службени лист СФРЈ", бр. 81/89, 42/89, 

. 59/90, 73/90, 75/90, 79/90 и 83/90). 
12. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

О. бр. 31 
31. јануара 1991. године 
Београд 

Председник 
Савета гувернера 

гувернер 
Народне банке Југославије, 

Душан Влатковић, с. р. 

99. 
На основу члана IO. став 6, члана 15. и члана 80. став 

I. тачка 9. Закона о Народној банци Југославије и једин-
ствено.м монетарно.м пословању народних банака репуб-
лика и народних банака аутоно.мних 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 УТВРЂИВАЊУ КВОТА ЗА ДАВАЊЕ КРАТКОРОЧ-
НИХ КРЕДИТА БАНКАМА НА ОСНОВУ ОДРЕЂЕНИХ 
ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ У ПРВОМ ТРОМЕСЕЧЈУ 

1991. ГОДИНЕ 
I. Народна банка Југославије овом одлуком утврђује 

квоте за давање краткорочних кредита банкама на основу 
одређених хартија од вредности. 

Квоте из става I. ове тачке представљају оквир до ког 
Народна банка Југославије, преко народних банака репуб-
лика и народних банака аутономних покрајина (у даљем 
тексту: народне банке), даје краткорочне кредите банкама 
под условима и на начин који су утврђени: 

1) Одлуком о условима и начину давања краткороч-
них кредита банкама на основу портфеља одређених крат-
корочних хартија од вредности („Службени лист СФРЈ", 
бр. 8/91); 

2) Одлуком о условима и начину давања краткороч-
них кредита банкама на основу залоге одређених хартија 
од вредности („Службени лист СФРЈ", бр. 8/91). 

Висина квоте за сваку банку даје се у Прегледу квота 
за давање краткорочних кредита банкама на основу одре-
ђених краткорочних хартија од вредности у првом троме-
сечју 1991. године, који је саставни део ове одлуке, и ут-
врђена је на основу критеријума утврђених Одлуком о на-
чину утврђивања квота за давање краткорочних кредита 
банкама на основу одређених хартија од вредности 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 8/91). ^ 
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Изузетно од одредбе става 3. ове тачке, за банке које 
су основане од I. јануара 1990. године, a које нису правни 
следбеници друге банке, квоте се утврђују множење.м ста-
ња.фондова и резерви те банке са 0,34, ако је то за банку 
повољније. 

Стањем фондова и резерви банке, у смислу става 4. 
ове тачке, сматра се књиговодствено стање на дан 30. сеп-
тембра 1990. године, a за банке које су основане после 30. 
септембра до дана ступања на снагу ове одлуке - књиго-
водствено стање фондова и резерви тих банака на дан ос-
нивања. 

Народне банке ће, најкасније до IO. фебруара 1991. го-
дине, Народној банци Југославије доставити податке о 
стању фондова и резерви за банке основане у смислу става 
5. ове тачке, на основу кога ће се утврдити квоте за сваку 
новоосновану банку. 

2. Искоришћен!! износ краткорочних кредита које су 
народне банке дале банкама у 1990. години за рефинанси-
рање одређених кредита банака на основу Одлуке о усло-
вима за рефинаисирање одређених пласмана банака у 
1990. години („Службени лист СФРЈ", бр. 9/90 и 42/90), у 
оквирима реесконтних квота утврђених Одлуком о при-
вредном утврђивању општих реесконтних квота за рефи-
наксирање пласмана банака од IL до З!, децембра 1990. 
године („Службени лист СФРЈ", бр. 76/90), Одлуко.м о ут-
врђивању наменске реесконтне квоте за рефик ансира ње 
пласмана банака датих за финансирање сезонских залиха 
пшенице домаће производње рода 1990. године („Службе-
ни лист СФРЈ", бр. 33/90, 36/90 и 59/90) и Одлуком о ут-
врђивању наменских реесконтних квота и услова за реги-
на испра n-e пласмана банака датих за финансирање сезон-
ских залиха пољопривредних производа јесење бербе рода 
1990, године и производњу пшенице рода 1991. године 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 70/90, 75/90, 79/90 и 83/90), a 
према књиговодст веном стању тих кредита на дан З!, ја-
нуара 1991. године, даном ступања на снагу ове одлуке 
сматра се коришћењем краткоралних кредита у оквирима 
утврђених квота из тачке I. ове одлуке. 

Под искоришћеном износом краткорочне кредита 
из става I. ове тачке, не подразумева се износ тих кредита 
који је коришћен супротно прописима. 

Народне банке, ол дана ступања на снагу ове одлуке, 
не могу давати краткорочне кредите банка.ма на основу 
одређених исправа за намене утврђене одлукама из става 
l, ове тачке. 

Давањем краткорочних кредита у смислу става 3. ове 
тачке сматра се и обнављање (репласман) тих кредита. 

3. Банке које на дан ступања на снагу ове одлуке има-
ју износ искоришћених краткорочних кредита из тачке 2. 
ове одлуке већи од износа утврђених квота из тачке I. ове 
одлуке, дужне су да више искоришћени износ, тих кредита 
одмах врате народној банци. 

4. Коришћење краткорочних кредита из тачке 2. ове 
одлуке, према условима прописани.м одлукама из тачке I. 
став 2. ове одлуке, банке ће поступно ускладити пре.ма уго-
вореној динамици наплате тих кредита који су дати крај-
њих? корисницима, a који су представљали основ за рефи-
нансирање код народне банке, с тим да до З!, марта 1991. 
године То усклађивање износи најмање 20% од књиговод-
ственог стања краткорочних кредита на дан 31. јануара 
1991. године, у с.мислу тачке 2. ове одлуке. 

Неусклађени износ краткорочних кредита у смислу 
става I. ове тачке банке су дужне да врате народној банци. 

5. Народна банка ће са сваком банком закључити ок-
вирни уговор за коришћење краткорочних кредита у окви-
рима утврђених квота из ове одлуке, којим ће се утврдити 
сви услови за давање тих кредита банкама на основу одре-
ђених краткорочних хартија од вредности, прописаних од-
лукама из тачке I. став 2. ове одлуке. 

Уговором из става I. ове тачке утврдиће се и други 
услови за коришћење краткорочних кредита у оквири.ма 
утврђених квота из ове одлуке (каматна стопа, начин обра-
чуна и наплате камате, инструменти обезбеђења плаћања, 
поступак коришћења и враћања кредита и др.). 

Оквирни уговор из ст. ! .и 2. ове тачкенародна банка 
закључује са банкама према седишту банке као правног 

^ лица. 

6. Ради дневног праћења коришћења краткорочних 
кредита из ове одлуке, народне банке достављаће Народ-
ној банци југославије сваког дана за претходни дан подат-
ке о стању тих кредита, на обрасцу који утврди Народна 
банка Југославије. 

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

О. бр. 33 Председник 
31. јануара 1991. године Савета гувернера 
Београд гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с. р. 

П Р Е Г Л Е Д 
КВОТА ЗА ДАВАЊЕ КРАТКОРОЧНИХ КРЕДИТА 
БАНКАМА НА ОСНОВУ ОДРЕЂЕНИХ КРАТКОРОЧ-
Н Е ^ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ У ПРВОМ ТРОМЕ-

СЕЧЈУ 1991. ГОДИНЕ 

Ред. Квота за прво 
број Назив банке тромесечје 1991. 

у динарима 

h При вред на банка Д. Д. Сараје-
во 464.600.000 

2. ПЕС Д, Д. Тузланска банка Д. 
Д. Тузла 70.600.000 

3. OSC Инрестиционо-комерци-
јална банка Зеница 33.400.000 

4. Бањалучка банка Д. Д. Бања 
Лука 163.400.000 

5, Босанска Градишка Д. Д. Бо-
санска Градишка 98.200.000 

6. Кредитна банка Д. Д. Сарајево 221.800.000 
7. Привредна банка Травник Д. Д. 

Травник 11.800.000 
8. Југобанка Д. Д. Сарајево 201.200.000 
9. Кредитна банка Д. Д. Тузла 14.400.000 

!O- Агропром банка Д. Д. Бања Лу-
ка 55.200.000 

i l . Шипад банка Д. Д. Сарајево -j 10.600.000 
12. Монтенегробанка Д. Д. 

-j 10.600.000 

Титоград 158.848.000 
!З. Пљеваљска банка Д. Д. Пљевља 42.228.000 
14. Бјеловарска банка Д. Д. Бјело-

вар j 64.600.000 
15. Међумурја банка Д. Д. Чако-

вец 31.000.000 
16. Дубровачка банка Д. Д. Дубров-

ник 66.600.000 
17. Карловачка банка Д.Д. Карло-

вац 47.400.000 
18. ЛБ Подравска банка Д. Д. Коп-

ривница 51.200.000 
19. Славонска банка Д. Д. Осијек 572.200.000 
20. Истарска банка Д. Д, Пула 104.800.000 
21. Ријечка банка Д, Д. Ријека 278.000.000 
22. Самоборска банка Д, Д, Само-

бор 6.400.000 
23. Сисачка банка Д. Д. Сисак 35.800.000 
24. Пожешка банка Д. Д. Славон-

ска Пожега 46.000.000 
25. Сплитска банка Д. Д. Сплит 193.800.000 
26. Јадранска банка Д. Д, Шибеник 41.400.000 
27. Вараждинска банка Д. Д. Ва-

раждин 60.800.000 
28. Вуковарска банка Д. Д. Вуковар 59.400.000 
29. Далматинка банка Д. Д. За-

греб 41.200.000 
30. Загребачка банка Д. Д. Загреб 1.031.400.000 
31. Привредна банка Д. Д. Загреб 772.800.000 
32. Комерцијална банка Д. Д. З!а-

греб 4.200.000 
33. Жупањска банка Д. Д. Жупања 186.400.000 
34. Винковачка банка Д. Д, Вимкобци 74.800.000 
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Истарска кредитна банка Д. Д. y M ar 18.200.000 
Кроатија банка мале привреде 
Д. Д. Загреб 7.400.000 
Задружно-приватна банка Д. Д. 
Загреб 400.000 
Стбпанска банка A. Д. Скопље 947.800.000 
Комерцијална банка A. Д. 
Скопље 217.800.000 
Љубљанска банка Д. Д. Љубља-
на 655.200.000 
ЛБ Сплошна банка Д. Д. Цеље 149.600.000 
ЛБ банка Домжале Д. Д. 
Домжале 29.400.000 
ЛБ Сплошна банка Д. Д. Копар 96.800.000 
ЛБ Горењска банка Д. Д. Крањ 103.400.000 
ЛБ Посавска банка Д. Д. 
Кршко 20.400.000 
ЛБ Господарска банка Д. Д. 

)Љубљана 505.200.000 
Становањско-комунална банка 
Д. Д. Љубљана 93.400.000 
Кредитна банка Марибор Д. Д. 
Марибор 286.000.000 
ЛБ Помурска банка Д. Д. Мур-
ска Собота 227.600.000 
Комерцијална банка Нова Го-
рица Д. Д. Нова Горица 173.200.000 
ЛБ Долењска банка Д. Д. Ново 
Место 30.000.000 
ЛБ Корошка банка Д. Д, Сло-
вен, Градец ' 28.600.000 
ЛБ Сплошна банка Д. Д. Веле-
ње 46.200.000 
ЛБ Банка Засавје Д. Д. Трбов- , 
ље 17.400.000 

55. Абанка Д. Д. Љубљана 38.800.000 
56. ЛБ Банка за међурепубличку 

сарадњу и развој Д. Д. Љубља-
на 12.800.000 

57. Задружна кметијска банка Д. Д. 
Љубљана 25.800.000 

58. Комерцијална банка Триглав Д, 
Д. Љубљана 2.000.000 

59. Нова банка Д. Д. Љубљана 5.000.000 
60. Словенска инвестициона банка 

Д. Д. Љубљана 6.200.000 
61. Београдска банка Д. Д. Београд 3.665.400.000 
62. . ЈИК банка Д. Д. Београд 68.800.000 
63. Југобанка Д. Д. Београд 1.387.400.000 
64. Кредитна банка Д. Д. Нови Бе-

оград 21.600.000 
65. Привредна банка Београд Д. Д. 

Београд 6.600.000 
66. ДИС банка Д. Д. Београд 1.000.000 
67. Мешовита банка ПКБ банка Д. 

Д. Београд 330.600.000 
68. Карић банка Д. Д. Београд 600.000 
69. Инекс банка Мешовита банка 

Д. Д. Београд 3.200.000 
70. Мешовита банка Д. Д. Унион 

банка Београд 74.800.000 
71. Војвођанска банка Д. Д. Нови 

Сад 3.217.800.000 
72. Новосадска банка Д. Д. Нови 

Сад 723.400.000 
73. Панонска банка Д. Д. Нови Сад 873.400.000 
74. Привредна банка Д. Д. Нови 

Сад 318.400.000 
75. Мешовита банка ДТД банка 

Нови Сад 31.600.000 
76. Косовска банка Д. Д. Пришти-

на 400.400.000 
77. Кредитна банка Д. Д. Пришти-

на 6.600.000 

100. 
На основу члана 38. Статута Задружног савеза Југос-

лавије („Гласник ПКЈ", бр. 2/1991), Скупштина Задружног 
савеза Југославије, на седници одржаној 21. децембра 1990. w 

године, донела је 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ ОСНОВИЦЕ И СТОПЕ ДОПРИНО-

СА ЗАДРУЖНОМ САВЕЗУ ЈУГОСЛАВИЈЕ ЗА 
1991. ГОДИНУ 

1. Основицу доприноса којим чланице Задружног са-
веза Југославије обезбеђују средства за рад Задружног са-
веза Југославије (у даљем тексту: Савез) чини остварени 
доходак утврђен у периодичном обрачуну, односно го-
дишњем обрачуну без умањења по основу ослобађања и 
олакшица. \ 

2. Чланице Савеза плаћају допринос по стопи од 
0,20% од оствареног дохотка из тачке I. ове одлуке. 

3. Месечна аконтација доприноса уплаћује се на 
жиро-рачун Савеза број: 60806-603-14104, са позивом на 
број 05-740000 до 15. у месецу за текући месец. 

Месечне аконтације из става I. ове тачке утврђују се: 
1) за јануар - март - на основицу коју чини једна десе-

тина оствареног дохотка по периодичном обрачуну за ја-
нуар - септембар претходне године, увећану за стопу рас-
та исплаћеног чистог личног дохотка по раднику чланице 
Савеза за протекли месец текуће године који претходи ме-
сецу за који се обрачунава аконтација доприноса у односу 
на просек чистог личног дохотка по раднику те чланице у 
периоду јануар - септембар претходне године; 

2) за април - на основицу коју чини једна дванаестина 
оствареног дохотка по годишње.м обрачуну за претходну 
годину, увећану за стопу раста исплаћеног чистог личног 
дохотка по раднику чланице Савеза за протекли месец те-
куће године који претходи месецу за који се обрачунава 
аконтација доприноса у односу на просек чистог личног 
дохотка по раднику те чланице у претходној години; 

3) за период мај - јул - на основицу коју чини једна 
трећина оствареног дохотка по периодичном обрачуну за 
период јануар - март текуће године, увећану стопом раста 
исплаћеног чистог личног дохотка по раднику чланице 
Савеза за протекли месец текуће године који претходи ме-
сецу ,за који се обрачунава аконтација доприноса, у односу 
на просек.чистог личног дохотка по раднику те чланице у 
периоду јануар -r март текуће године; 

4) за период август - октобар - на основицу коју чини 
једна шестина оствареног дохотка по периодичном обра-
чуну за период јануар - јун текуће године, увећану за сто-
пу раста исплаћеног чистог личног дохотка по раднику 
чланице Савеза за протекли месец текуће године који пре-
тходи месецу за који се обрачунава аконтација доприноса, 
у односу на просек чистог личног дохотка по раднику те 
кланице у периоду јануар - јун текуће године; 

5) за период новембар - децембар - на основицу коју 
чини једна деветина оствареног дохотка по периодичном 
обрачуну за период јануар - септембар текуће године, уве-
ћану за стопу раста исплаћеног чистог личног дохотка по 
раднику чланице Савеза за протекли месец текуће године 
који претходи месецу за који се обрачунава аконтација до-
приноса, у односу на просек чистог личног дохотка по 
раднику те чланице у периоду јануар - септембар текуће 
године. 

После усвајања периодичног обрачуна, односно го-
дишњег обрачуна чланице Савеза подносе надлежној 
служби друштвеног књиговодства налог за уплату разлике 
мање уплаћеног доприноса, односно налог за повраћај ви-
ше уплаћеног доприноса по аконтацијама. 

4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана об-
јављиван^ у „Службено.м листу СФРЈ". 

Задружни савез Југославије 

Бр. 2600/40 
21. децембра 1990. године 
Београд 

Председник, 
Јован Иванишевић, с. р. 
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Г!о извршеном сравњењу са изворним текстом ут-
врђено је да, се у Решењу о одобрењу Словенској за-
дружној кметијској банци - Д.Д, са седиштем у Љубљани 
да може издати хартије од вредности, објављеном у 
„Службеној Листу СФРЈ", бр. 82/90 Поткрала грешка, па 
се даје 

И С П Р А В К А 
У дисћбзитиву Решења уместо речи: „друге" треба да 

стоји ре?ч: „четврте'". 
Из Комисије за хартије од вредности, Београд, I. феб-

руара 1991. године. 

ПО извршеном сравњена са изворним текстом ут-
врђено је да се у тексту Одлуке о изменама и допунама 
Одлуке о начину достављања и садржини података о днев-
ној ликвидност банака и других финансијских организа-
ција („Службени лист СФРЈ", бр. 83/90), поткрала грешка, 
na се даје 

И С П Р А В К А 
ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
НАЧИНУ ДОСТАВЉАЊА И САДРЖИНИ ПОДАТАКА 
О ДНЕВНОЈ Л И К В И Д Н О С Т БАНАКА И ДРУГИХ 

ФИНАНСИЈСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
I. У тачки I. став 5. речи: „одредбе под 4) и 5)" заме-

њују će речима: „одредбе под 14) и 15)". Број: „4)" из тих 
одредаба замењује се бројем: „14)", a број: „5)" - бројем: 

Из Службеног листа СФРЈ", 30 јануара 1991. 
године, beoi рад. 

УСТАВНИ СУД ЈУГОСЛАВИЈЕ 

О Д Л У К А 
О ОЦЕЊИВАЊУ УСТАВНОСТИ ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 43. 
СТАВ 5. ЗАКОНА O ПУТНИМ ИСПРАВАМА ДРЖАВ-
ЉАНА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБ-

ЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 
1. Уставни суд Југославије, решењем !У број 55/1-88, 

од 12. јула 1989. године, покренуо је поступак џа оцењива-
ње уставности одредбе члана 43. став 5. Закона о путним 
исправама држављана Социјалистичке Федеративне Ре-
публике Југославије („Службени лист СФРЈ", бр. 30/79, 
36/79 и 53/85) налазећи да је основано питање да ли је на-
ведена одредба тог,закона у складу с Уставом СФРЈ. 

2. Одредбом члана 43. став 5. Закона о путним испра-
вама држављана Социјалистичке Федеративне Републике 
Југославије прописано је да надлежни орган, у решењу до-
несеном на основу тачке 6. став I. члана 43. тог закона ко-
јим се одбија захтев за издавање, односно продужење рока 
важења путне исправе или за издавање визе или се одузи-
ма путна исправа, односно ^поништава виза, не Мора на-
вести разлоге којима се руководио при доношењу решења, 
a одредбом тачке 6. став I. тог члана наведеног закона 
прописано је да се путна исправа неће издати, рок важења 
путне исправе неће продужити, нити ће се виза издати ако 
то захтева заштита јавног поретка или ако то захтевају 
интереси одбране земље. 

3. Скупштина СФРЈ, у одговору ria решење о покрета-
њу поступка за оцењивање уставности одредбе члана 43. 
став 5. Закона о путним исправама држављана Социјалис-
тичке Федеративне Републике Југославије, обавестила је 
Уставни суд Југославије о томе да је обавезала Савезно из-
вршно веће да током израде предлога измена и допуна За-

кона о путним исправама држављана СФРЈ noce6i 
пажљу посвети оспореној одредби тог закона у смисј 
што Потпунијег дописивања разлога због којих држављ 
нину СФРЈ може бити ускраћена путна исправа или одб 
јен захтев за продужење важења путне исправе. 

4. На јавноЈ расправи, одржаној 13. септембра 199 
године, представник савезног секретара за унутрашње п 
слове изложио је мишљење Савезног секретаријата : 
унутрашње послове о томе да је оспорена одредба навед 
ног закона у складу са Уставом СФРЈ. Представник саве 
ног секретара за унутрашње послове обавестио је Устави 
суд Југославије о томе да се у Савезном секретаријату з 
унутрашње послове ради на Предлогу закона о изменам 
и допунама Закона о путним исправама држављана СФР. 
којим би оспорена законска одредба била из.мењена. 

Давалац иницијативе и други учесници у јавној рас 
прави о уставности оспорене законске одредбе истакли с 
да сматрају да она није V складу са Уставом СФРЈ. 

5. Одредбама чл. 180, !Si. и 213. Устава СФРЈ утврђ( 
но је: да свако има право на једнаку заштиту својих прав 
у поступку пред судом, државним и другим органима 
организацијама који решавају о његовим правима, обаве 
зама и интересима; да је свакоме зајемчено право на жал 
бу или друго правно средство против одлука судова 
државних органа и других органа и организација којим; 
се решава о његово.м праву или на закону заснованом ин 
тересу; да државни органи могу, у појединачним ствари 
ма, решавати о правима и обавезама или (на основу.зако 
на) прим(ењивати мере принуде или ограничења само ) 
поступку прописаном законом, у коме је свакоме дата мо 
гућност да брани своја права и интересе; свакоме је зајем 
чена слобода кретања и настањивања, која може бити ог 
раничена само законом, и то да би се обезбедило вођена 
кривичног поступка, спречило ширење заразних болести 
или заштитио јавни поредак или ако то захтевају интереси 
одбране земље. 

Не доводећи у питање могућност да се законом про-
пише у којим случајевима грађанину може бити ускраћено 
право на путну исправу, Уставни суд Југославије сматра 
да одредба закона која надлежном органу омогућује реша-
вање о правима и обавеза.ма грађана позивањем на то да 
постоје околности које оправдавају решење надлежног ор-
гана које он доноси по слободној оцени, a да грађанину 
при том није омогућено да расправља о постојању, однос-
но непостојан^ тих околности, није у складу са Уставом 
СФРЈ. Ако грађанину нису познати разлози ка којима се 

.заснива решење о одбијању његовог захтева, није му омо-
гућена стварна заштита његових права и стварна одбрана 
пред надлежним органом који решава о његови.м правима 
и обавезама. 

Право надлежног органа да решење о одбијању за-
хтева грађанина заснује на разлозима из члана 43. став I. 
тачка 6. Закона о путним исправа.ма.држављана СФРЈ (ако 
то захтева заштита јавног поретка или интереси одбране 
земље) не значи, по мишљењу Уставног суда Југославије, 
да је надлежни орган ослобођен обавезе да грађанину омо-
гући да доказује непостојање околности на којима се за-
снива такво решење, што, несу.мњиво, произлази из осло-, 
рене одредбе Закона о путни.м исправама држављана 
СФРЈ. Будући да је надлежном органу дато управо такво 
овлашћење приликом решавања о захтевима грађана по 
одредбама тог закона, Уставни суд Југославије сматра да 
оспорена одредба Закона о путним исправама држављана 
СФРЈ није у̂  складу са Уставом СФРЈ. 

6. Уставни суд Југославије, на основу одредбе члана 
375. став I. тачка I. Устава СФРЈ и одредбе члана 33. По-
словника Уставног суда Југославије, на седници одржаној 
7. новембра 1990. године, донео је 

О д л у к у 
Утврђује се да одредба члана 43. став 5. Закона о пут-

ним исправа.ма држављана Социјалистичке Федеративне 
Републике Југославије није у складу са Уставом СФРЈ. 

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

ву: председник Уставног суда Милован Бузаџић и судије -
Хрвоје Бачић, Божидар Булатовић, мр Крсте Чаловски, др 
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мер Ибрахимагић, др Бранислав Ивановић, Пјетер Ко-
а, Димне Козарев, др Иван Кристан, Бел,ко Марковић, 
ико Мочизник, Душан Руж,ић и Милосав Стијовић. 

/-бр. 55/1-88 
новембра 1990. године 

еоград 

Председник 
Уставног суда Југославије, 

Милован Бузаџић, с. р. 

ПОСТАВЉЕЊА И РАЗРЕШЕЊА 

На основу члана 34. Закона о основама система јав-
ior информисања („Службени лист СФРЈ", бр. 39/85), Са-
;езно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДРУШТВЕНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ФИЛМСКИХ НОВОСТИ" 
Именује , се за директора Друштвеног предузећа 

„Филмских новости" Милан Ракас, раније директор Но-
винског предузећа „Борба". 

Савезно извршно веће 

С. п, п. бр. 394 
IO. јануара 1991. године 
Београд 

Председник, 
Анте Марковић, с. р. 

На основу члана 186. став 2. Пословника Савезног из-
вршног већа („Службени лист СФРЈ", бр. 7/84, 29/86 н 
19/89), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОНИШТЕЊУ РЕШЕЊА САВЕЗНОГ ИЗВРШНОГ 

ВЕЋА С. II. П. БР. 1215 ОД 27. СЕПТЕМБРА 
1990. ГОДИНЕ 

Поништава се решење Савезног извршног већа С. п. 
п. п. бр. 1115 од 27. септе.мбра 1990. године, којим је Миод-
раг Васић разрешен дужности шефа Протокола Савезног 
извршног већа. 

Савезно извршно веће 

С. п. п, бр. 395 
IO. јануара 1991. године 
Београд 

Председник, 
Анте Марковић, с. р. 

На основу тачке 4. Одлуке о преузимању оснивачких 
права на јавним гласилима („Службени лист СФРЈ", бр. 
26/90), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ГЛАВНОГ И ОДГОВОРНОГ УРЕД-
НИКА „ФИЛМСКИХ НОВОСТИ" 

Именује се за главног и одговорног уредника „Фил-
мских новости" Миливоје Милошевић, досадашњи дирек-
тор „Филмских новости". 

Савезно извршно веће 

С. п. п. бр. 396 
IO. јануара 1991. године 
Београд 

Председник, 
Анте Марковић, с. 

На основу члана 244. став I. Закона о основама систе-
ма државне управе и о Савезном извршном већу и савез-
ним органима управе („Службени лист СФРЈ", бр. 23/78, 
21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89, 72/8^ и 42/90), Савезно 
извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ САВЕТНИКА САВЕЗНОГ 

СЕКРЕТАРА ЗА ФИНАНСИЈЕ 
Поставља се за саветника савезног секретара за фи-

нансије Милица Борља-Глувачевић, самосталнд,саветник 
у Кабинету савезног секретара за финансије. 

Савезно извршио веђа 

С. п. rt. бр. 397 
IO. јануара 1991. године 
Београд 

Председник, 
Ан!те Марковић, с. р. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

66. Уредба о смањењу стопе основног пореза на 
промет безоловног моторног бензина : 121 

67. Одлука о престанку важења Одлуке о враћању 
малопродајних цена прерађевина од дувана — 121 

68. Одлука о допунама Одлуке о одређивању по-
љопривредних и прехрамбеиих производа за 
које се при увозу плаћа посебна дажбина ,121 

69. Одлука о производнма који се сматрају погреб-
ном опремом на коју се не плаћа основни по-
рез на промет производа / - - 122 

70. Одлука о производима који се сматрају орто-
педским справама и помагалима и апаратима 
за побољшање слуха и вида на које се не плаћа 
основни порез на промет производа — 122 

71. Одлука о допуни Одлуке о одређивању робева 
коју се плаћа посебна дажбина за изравнање 
пореског оптерећења увезене робе у 1991. годи-
ни 

72. Одлука о допуни Одлуке о плаћању посебне 
таксе на увезену робу у 1991. години 

73. Одлука о измени Одлуке о разврставдњу робе 
на облике извоза и увоза — — — . — -

74. Одлука о изменама Одлуке о одређивању нај-
виших цена нафте и деривата нафте — ^ -; 

75. Одлука о начину и условима за повраћај плаће-
ног пореза на промет одређених производа ко-
је страна физичка лица купују и износе из СФР 
Југославије 

76. Одлука о производима који спадају у пољоп-
ривредну механизацију, уређаје и другу опре-
му, пољопривредни алат за примарну обраду 
земљишта и резервни делови за ту опрему и 
уређаја из гар. броја 8 Тарифе основног пореза 
на промет : 

11. Одлука о производима који спадају у средства 
за наоружање и опрему за оружане снаге и 
средства за наоружање и опрему за општена-
родну одбрану на чији се промет не плаћа по-
рез на промет производа 

78. Аутентично тумачење одредбе под 3 тачке 2. 
- Одлуке о одређивању робе на коју се плаћа по-

себна дажбина за изравнање пореског оптере-
ћења увезене робе 

79. Наредба о измени и допуни Наредбе о рачуни-
ма за уплату приход^ друштвено-политичких 
заједница и њихових фондова, сам оуп ра BH их 
интересних заједница и других самоуправних 
организација и заједница, начину уплаћивања 
тих прихода и начину обавештавања корисни-
ка тих прихода —- — Ј 128 

р. 80. Наредба о висини посебне дажбине при увозу 
пољопривредних и прехрамбених производа — 130 

122 

122 

122 

123 

123 

125 

127 

128 
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Страна 
81. Наредба о измени и допуни Наредбе о висини 

посебне дажбине при увозу пољопривредних и 
прехрамбепих производа 135 

82. Правилник о обавезном атестирању јуте и о ус-
ловима које морају испуњавати организације 
удруженог рада овлашћене за атерирање јуте 136 

83. Правилник о југословенским стандардима за 
папир, картон, лепенху и целулозу 137 

84. Правилник о југословенском стандарду за ста-
билне заварене челичне посуде за утечњене га-
сове ; 137 

85. Правилник о југословенским стандардима за 
мерење протока ; 137 

86. Правилник о југословенским стандардима за 
подножја за сијалице 138 

87. Правилник о југословенским стандардима за 
словне симболе који се користе у електротех-
ници 138 

88. Одлука о изменама и допунама Одлу,ке о начи-
ну достављања и садржини података о дневној 
ликвидност банака и других финансијских ор-
ганизација 139 

89. Одлука о начину утврђивања квота за давање 
кра!ткорочних кредита банкама и другим фи-
нансијским организацијама на основу одређе-
них хартија од вредности 139 

90. Одлука о изменама Одлуке о каматним стопа-
ма и стопама накнаде Народне банке Југосла-
вије ^ 139 

91. Одлука о престанку важења Одлуке о привре-
меној обустави давања кредита и других плас-
мана банкама из средстава примарне емисије 
од стране народних банака република и народ-
них банака аутономних покрајина 140 

92. Одлука о ограничавању обима и динамике рас-
та динарских пласмана банака и других финан-

Стран 
сијских организација у првом тромесечју 1991. 
године 14 

93. Одлука о условима и начину давања кратко-
рочним кредита банкама на основу портфеља 
одређених краткорочних хартија од вредности 14 

94. Одлука о допуни Одлуке о обавезној резерви 
банака код Народне банке Југославије 14 

95. Одлука о изменама и допунама Одлуке о начи-
ну одржавања минималне ликвидности банака 14 

96̂  Одлука о измени Одлуке о издавању благајнич-
ких записа Народне банке Југославије 14 

97. Одлука о условима и начину давања кратко-
рочних кредита банкама на основу залоге од-

беђених хартија од вредности 14! 

Одлука о условима и начину давања кредита 
банкама и другим финансијским организација-
ма за одржавање дневне ликвидности 14: 

99. Одлука о утврђивању квота за давање кратко-
рочних кредита банкама иа основу одређених 
хартија од вредности у првом тромесечју 1991. 
године 143 

100. Одлука о утврђивању основице и стопе допри-
носа Задружном савезу Југославије за 1991. го-
дину 145 

Исправка Решења о одобрењу Словенској за-
дружној кметијској бакци - Д.Д. да издају хар-
тије од вредности 146 

Исправка Одлуке о изменама и допунама Одлуке о 
начину достављања и садржини података о 
дневној ликвидности банака и других финан-
сијских организација 146 

Одлука о оцењивању уставности одредбе члана 43. 
став 5. Закона о путним исправама држављана 
Социјалистичке Федеративне Републике Југос-
лавије ' 146 

Постављења и разрешења 147 

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

НАДА ВИТЕЗОВИЋ, телефон 651-885. - Штампа, Београдски издавачко-графички завод, Београд, 
Булевар војводе Мишића бр. 17. 


