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издању на српскохрватском, односно 
хрватскосрпском,
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Тарифни 
број 

. Тарифне 
^ознака Н a и м е н о u a ib е 

04.01 , 

04.05 

0401.20 

0405.00 

-0405.001 

Млеко и павлака, неконцентровани 
и без додатог шећера или других 
материја за заслађивање: 
- Са садржајем масноће преко 1% 

до 6% по маси 
Маслац и остале масноће и уља, 
добијени од млека: 

маслац свеж 

2. Право из тачке I. ове одлуке на увоз јунади, пилећег 
^ieca, млека и маслаца остварује )Се на основу решења о 
извршеној расподели контингената које издаје Савезни 
секретаријат за економске односе са иностранством у са-
радњи са Савезним секретаријатом за трговину и Савез-
ним секретаријатом за пољопривреду. 

3. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ", a примењиваће 
се до 31. децембра 1991. године. 

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 330 Председник, 
6. новембра 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

817. 
На основу члана 185. став 2. 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^ 18785, 37/88, 1Š/89, 40/89, 72/89 и 42/90), a у вези са 
чланом 12. Закона о привременим мерама о заједничкој 
девизној политици и пројекцији платног биланса Југосла-
вије за 1991. годину („Службени лист СФРЈ", бр. 84/90), 
Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О УСТУПАЊУ КЛИРИНШКИХ ИСТРАЖИВАЊА ЗА 

КОНВЕРТИБИЛНА СРЕДСТВА ПЛАЋАЊА 
1. Народна банка Југославије може дати сагласност 

да се преко банкарских аранжмана које је закључила са 
страном банком изврше плаћања по пословима које стра-
на лица закључе са лицима из земаља према којима Југо-
славија има клириншко потраживање, под следећим усло-
вима: 

а) да је д?бијена^сагласност стране банке са којом је 
закључен банкарски аранжман rA he извршити плаћање на 
терет југословенског потражио^ салда; 

б) да страна лица не повлаче робу на терет договоре-
них количина робе између Југославије и земаља према ко-
јима Југославија има клириншка потраживање; 

в) да страно лице претходно положи девизну проти-
вувредност на рачун Народне банке Југославије у инос-
транству или да обезбеди гаранцију стране банке, коју 
прихвати Народна банка Југославије, да ће у одређеном 
року обезбедити девизно покриће; 

г) да се девизно покриће наведено у одредби под в) 
употреби за доспела плаћања, по хронолошком редосле-
ду, југословенским извозницима у земљу са којом је На-
родна банка Југославије закључила банкарски аранжман. 

2. Део наплате у конвертибилним девизама на име из-
вршеног плаћања у обрачунским доларима Народна бан-
ка Југославије може употребити: за попуну девизних ре-
зерви, за исплату извозницима за отплату дуга Народне 
банке Југославије и за друге трансакције Народне банке 
Југославије којима се обезбеђује покриће насталог ди-
сажија из ових послова. 

3. Пре давања сагласности по појединим пословима, 
Народна банка Југославије је обавезна да претходно при-
бави сагласност Савезног извршног већа по сваком послу 
увоза и плаћања по овој одлуци. 

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

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 329 Председник, 
31. октобра 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

818. 
На основу члана I. став 2. Закона о посебној таксб на 

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

О Д Л У К У 
О ОСЛОБОЂЕЊУ ОД ПЛАЋАЊА ПОСЕБНЕ ТАКСЕ 

НА УВЕЗЕНУ РОБУ НА УВОЗ ОДРЕЂЕНЕ РОБЕ 
I. Посебна такса на увезену робу прописана тачком I. 

Одлуке о плаћању посебне таксе на увезену робу у 1991. го-
дини („Службени лист СФРЈ", бр. 83/90, 6/91, 8/91, 9/91, 
13/91, 22/91, 38/91 и 46/91) не плаћа се на увоз 100.000 
прасади за тов и 50.000 телади и јунади за тов из следећих 
тарифних бројева и тар. ознака Царинске тарифе: 

Тарифни Тарифна оз- Н а и м е н о в а н ^ 

I 2 З, 

01.02 Живе животиње, врста говеда: 
0102.90 - Остало: 
0102.904 јунад за тов (од 200 до 280 

kg) 
0102.907 телад 

01.03 Свиње живе: 
0103.9 - Остало: 
0103.91 - - масе мање од 50 kg: 
0103.912 меснате за клање 

2. Право из тачке I. ове одлуке остварује се на основу 
решења о извршеној расподели контингената које издаје 
Савезни секретаријат за економске односе са иностран-
ством. 

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

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 328 - Председник, 
6. новембра 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

819. 
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 ОСЛОБОЂЕЊУ ОД ПЛАЋАЊА ПОСЕБНЕ ДАЖБИ-

НЕ ЗА ИЗРАВНАЊЕ ПОРЕСКОГ ОПТЕРЕЋЕЊА 
УВЕЗЕНЕ РОБЕ НА УВОЗ ОДРЕЂЕНЕ РОБЕ 
1. Посебна дажбина прописана тачком I. Одлуке о од-

ређивању робе на коју се плаћа посебна дажбина за израв-
нање пореског оптерећења увезене робе у 1991. години 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 83/90, 6/91, 8/91, 9/91, 13/91, 
22/91, 38/91 и 46/91) не плаћа се на увоз 100.000 прасади 
за тов и 50.000 телади и јунади за тов из следећих тариф-
них бројева и тар. ознака Царинске тарифе: 
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Тарифни Тарифна ()з-
број нака Н а и м е н о в а њ е 

I 2 3 

01.02 Живе животиње, врста говеда: 
0102.90 - Остало: 
0102.904 јунад за тов (од 200 до 280 

kg) 
0102.907 телад 

01.03 Свиње живе: 
0103.9 - Остало: 
0103.91 - - масе мање од 50 kg: 
0103.912 ' ' меснате за клање 

2. Право из тачке I. ове одлуке остварује се на основу 
решења о извршеној расподели контингента које издаје 
Савезни секретаријат за економске односе са иностран-
ством. 

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

Савезно извршно веће 

Е. п, бр. 327 
6. новембра 1991. године 
Београд 

Председник, 
Анте Марковић, с. р. 

820. 
На основу члана 263. Закона о ваздушној пловидби („Службени лист СФРЈ", бр. 45/86, 24/88, 80/89 и 29/90), 

савезни секретар за саобраћај и везе издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ВРЕМЕНУ У КОМЕ ВАЗДУХОПЛОВНА ПРИСТАНИШТА МОРАЈУ БИТИ ОТВОРЕНА 

I. Ваздухопловна пристаништа морају бити отворена, и то: 

Дани Дани 
У зимском периоду I - понедељак У летњем Периоду I - понедељак 
(од 30. октобра до 2 - уторак (од 31. марта до , 2 - уторак 

Редни 
број 

Ваздухопловно 
пристаниште 

31. марта) 3 - среда 
4 - четвртак 
5 - петак 

30. октобра) 3 - среда 
4 - четвртак 
5 - петак ^ , г 

од до 6 - субота од до 6 - субота v 
часова часова 7 - недеља часова часова 7 - недеља ' 

I 2 3 4 5 6 7 8 

I „Титоград" 06,00 10,00 1,3,4,6,7 06,00 10,00 1,2,3,4,6,7 „Титоград" 
16,00 22,00 1,3,4,6,7 16,00 22,00 1,2,3,4,6 
06,00 22,00 2,5 06,00 . 22,00 5 06,00 

16,00 23,30 7 
2 „Охрид" 06,00 08,00 1,2,4 06,30 07,30 4,5,6 ; „ „Охрид" 

20,00 22,00 I 20,30 22,00 3,4 
21,00 22,30 4 13,00 16,00 5 
06,00 14,00 5 18,30 23,00 5 
20,00 22,30 5 У летњем периоду 
06,00 09,00 6 (од 29. априла до 14. октобра) 
12,00 15,30 6 09.00 11,00 I 
15,00 23,00 7 

18,00 21,00 I 
У летњем периоду 
(од 28. априла до 27. октобра) 

06,30 09,00 7 
14,30 17,00 7 

3 „Мостар" 05,30 08,00 1,3,7 06,00 12,00 I „Мостар" 
20,00 23,00 1,2,3,4,5 19,30 22,00 I 
05,30 14,00 2,4,5,6 06,00 15,00 2 J -

- 16,30 23,00 6 06,30 12,00 3 
14,00 23,00 7 17,00 21,30 3 14,00 23,00 

06,00 
19,00 
06,00 
15,00 
08,00 
18,00 
10,00 
19,00 

14,00 
21,30 
11,00 
22,00 
10,00 
22,00 
13,00 
23,00 

4 
4 
5 
5 
6 
6 
7 
7 

4 „Сарајево" 07,00 12,30 I 06,00 14,00 1,4,5 „Сарајево" 
16,00 21,30 1,2 18,00 21,30 1,2 
07,00 11,30 2 06,00 09,00 2 
06,30 10,30 3 06,00 14,30 3 
14,30 21,30 3,5 19,00 21,30 3 
07,00 09,00 4,7 19,00 22,00 4 
18,00 21,30 4 18,00 22,30 5 

0 
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I 2 3 4 5 6 7 8 

07,00 12,00 5 06,00 10,30 6 
07,00 10,00 6 19,00 22,30 6 
15,00 21,30 6 06,00 12,00 7 
20,00 21,30 7 У летњем периоду 

(од I. октобра до 25. октобра) 
Аеродром „Сарајево" биће от- 06,00 21,30 1ДЗ 
ворен за слетање и полетање 06,00 22,00 4,7 
ваздухоплова дужине до 18 m, и то: 06,00 22,30 5,6 

07,00 21,30 1,2,3,4,5,6,7 
5 „Приштина" 10,30 21,00 1,3,6 11,00 22,00 3,7 

11,00 21,00 5,7 13,30 22,00 5 
6 „Ниш" : 07,00 15,00 1,2,3,4,5 07,00 17,00 1,2,3,4,5 
7 „Тиват" 07,00 15,00 1,2,3,4,5,6,7 06,00 18,00 1,2,3,4,5,6,7 
8 „Београд"" 00,00 24,00 1,2,3,4,5,6,7 00,00 24,00 1,2,3,4,5,6,7 
9 „Загреб" 00,00 24,00 1,2,3,4,5,6,7 00,00 24,00 1,2,3,4,5,6,7 

IO „Љубљана" 06,00 22,00 1,2,3,4,5,6,7 06,30 23,00 1,2,3,4,5,6,7 
li „Сплит" 06,30 22,00 1,2,3,4,5,6,7 06,00 23,00 1,2,3,4,5,6,7 
12 „Дубровник" 07,00 22,00 l,2,З,4,5,б,г 06,00 24,00 1,2,3,4,5,6,7 
13 „Осијек" 08,00 14,00 1,2,3,4,5 У летњем 

септембра 
08,00 
15,30 

периоду (од 16. маја 
до 26. октобра) 

14,00 
17,30 

до 19. јуна и од 7. 

1,23,4,5 
4,7 

r У летњем периоду (од IO. јуна до 19. јуна и од 7. 
септембра до 17. септембра) 

16,00 18,30 2 
У летњем периоду (од 20. јуна до 6. септембра) 

16,00 14,00 1,2,3,4,5 
16,00 18,30 2 
15,30 21,30 4,7 

14 „Марибор" 07,00 12,00 1,2,3,4,5 07,00 12,00 1,2,3,4,5 „Марибор" 
18,00 
19,00 

20,00 
21,00 

1,2 
7 

15 „Порторож" У зимском периоду 
(од 30. октобра до 28. фебруара) 

08,00 15,00 1,2,3,4 08,00 " 20,00 1,2,3,4,5,6,7 
08,00 18,30 5,6,7 

У зимском периоду 
(од I. марта до 31. марта) 

08,00 17,00 1,2,3,4. 
08,30 18,30 5,6,7 

16 „Ријека" 07,00 09,00 1,3,5 07,00 11,00 1,2,3,4,5,6,7 „Ријека" 
19,00 21,00 1,3,5 17,30 21,30 I 19,00 21,00 

15,00 19,00 2,3,4,5,6,7 
Аеродром „Ријека" биће отворен за еле- Аеродром „Ријека" биће отворен за слетање и по-
тање и полетање ваздухоплова дужине долетање ваздухоплова дужине до 18 m, и то: 
18 m, и то: 

У летњем периоду 
(од 31. марта до 26. октобра) 

У зимском периоду 
(од 30. октобра до 31. марта) 

17 „Скопље" 

18 „Пула" 

07,00 11,00 2,6 07,00 11,00 2,3,5,6 
07,00 09,00 7 15,00 19,00 4,7 
06,00 22,30 1,2,4,5 06,00 22,30 1,2,3,4,5 
06,00 13,00 3 06,00 12,00 6,7 
17,30 22,30 3 17,00 22,30 6 
06,00 14,00 6,7 20,00 22,30 7 
18,00 22,30 6,7 
06,45 11,00 I У летњем периоду 
15,30 22,30 I (од 31. марта до 27. априла) 
06,45 08,00 3 06,30 15,00 I 
20,30 22,30 3 18,15 23,00 1 
08,00 11,00 4 07,30 13,00 2,5 
15,30 19,15 4 07,00 13,00 3 
06,45 09,30 5 06,30 13,00 4 
17,45 22,30 5 20,15 24,00 4 17,45 22,30 1 18,15 22,00 5 

05,30 07,15 6 
00,30 02,30 7 
06,30 08,30 7 
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I 2 3 4 5 6 7 8 

У летњем периоду 
(од 27. априла до 26. OKfобра) 

06,00 23,00 1,2,3,4,5,6,7 
06,30 18,15 1,2,5 У летњем периоду (од 31. марта 
18,30 21,00 1,4,7 до 27. октобра) 

31. марта 

11,15 13,00 2 05,30 06,30 I 
20,30 21,45 2 19,15 21,00 I 
05,30 06,30 3,6 20,30 21,30 3 
18,30 21,45 3 05,30 06,30 4 
05,30 08,15 , 4 06,45 08,30 5 
14,45 16,30 5 19,15 21,45 5 
18,30 22,30 5 

У летњем периоду (од 31. марта до 20. октобра) 
20,30 21,30 7 

У летњем периоду (од 31. марта до 4. маја и од 29. 
септембра до 26. октобра) 

05,30 06,30 6 
У летњем периоду (од 5. маја до 28. септембра) 

08,00 13,00 2 
05,30 06,30 6 
15,15 17,00 6 

Аеродром „Задар" биће отворен за слетање и по-
летање ваздухоплова дужине до 18 m, и то: 
У летњем периоду (од 6. маја до 29. септембра) 

08,00 20,00 1,2,3,4,5,6,7 
2. Време отворености аеродрома Београд, Загреб, Љубљана, Сплит, Дубровник, Осијек, Марибор, Порторож, 

Ријека, Скопље, Пула, Задар је привремено и важиће до његовог коначног усклађивања. 
3. Ваздухопловна пристаништа из тачке I. ове наредбе биће отворена и ван времена отворености у случајевима 

предвиђеним у члану 191. став 2. Закона о ваздушној пловидби. 
4. Време отворености ваздухопловних пристаништа из тачке I. ове наредбе рачуна се по југословенском време-

ну. 
5. Даном ступања на снагу ове наредбе престаје да важи Наредба о времену у коме ваздухопловна пристаниш-

та морају бити отворена („Службени лист СФРЈ", бр. 22/91, 40/91 и 77/91). 
6. Ова наредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 7/1-01^15/91-001 в савезног секретара за 
29. октобра 1991. године саобраћај и везе, 
Б е о г Р а д Стеван Санто, с. р. 

821. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

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

П Р А В И Л Н И К 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА ТРАКТО-
РЕ, МАШИНЕ И ОПРЕМУ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО 

Члан I. 
Овим правилником прописују се југословенски стан-

дарди за тракторе, машине и опрему за пољопривреду и 
шумарство, који имају следеће називе и ознаке: 

1) Трактори, машине и опрема за по-
љопривреду и шумарство. Вучни уређаји. 
Технички захтеви JUS М.LI.725 

2) Трактори, машине и опрема за по-
љопривреду и шумарство. Вучна кука за 
полуприколице. Облик и мере JUSM.L1.731 

3) Трактори, машине и опрема за по-
љопривреду и шумарство. Вучна кука 50. 
Облик и мере JUS М.LI.732 

4) Трактори, машине и опрема за по-
љопривреду и шумарство. Вучна кука 40. 
Облик и мере JUS М.LI.733 

5) Трактори, машине и опрема за по-
љопривреду и шумарство. Бучно око 50. 
Облик и мере JUS M.L!.738 

6) Трактори, машине и опрема за по-
љопривреду и шумарство. Бучно око 40. 
Облик и мере - - JUS M.L1.739. 

Члан 2. 
Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 

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

Члан 3. 
Осим тачке 6.3 југословенског стандарда JUS 

М.LI.725, тачке 3.2 југословенског стандарда JUS М.LI.732 
и тачке 3.2 југословенског стандарда JUS M.L1.733, чија 
примена није обавезна, југословенски стандарди из члана 
I. овог правилника обавезни су, a примењива^ се на трак-
торе, машине и опрему за пољопривреду и шумарство ко-
ји се произведу, односно увезу од дана ступања на снагу 
овог правилника. 

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

од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 15/01-149/165 Директор 
16. октобра 1991. године Савезног завода 
Београд за стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 4 

19 „Задар" 
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822. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

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

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

ТРАКУ НА ШТЕДНИМ КЊИЖИЦАМА 

Члан I. 
Овим правилником прописује се југословенски стан-

дард за магнетну траку на штедним књижицама, који има 
следећи назив и ознаку: 

Магнетна трака на штедним 
књижицама. Измене и допуне JUS I.F I.Ol O/l. 

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. 

Члан 4. 
Овај правилник ступа на снагу по истеку тридесет да-

на од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 15/01-149/164 
16. октобра 1991. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода 

за стандардизацију, 
Верољуб Танасковић, с. р. 

823. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

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

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

ПЛАСТИЧНЕ МАСЕ 

Члан I. 
Овим правилником прописују се југословенски стан-

дарди за пластичне масе, који имају следеће називе и озна-
ке: 

1) Пластичне масе. Ознаке основних 
полимера и њихових својстава JUS G.C0.011 

2) Пластичне масе. Ознаке за пуни-
ла и материјале (средства) за ојачање — JUS G.C0.012 

3) Пластичне масе. Ознаке за омек-
шиваче JUS G.C0.013 

^ 4) Пластичне масе. Очвршћивачи 
(умреживачи) и уорзивачи за епоксидне 
смоле. Означавање JUSG.C1.814 

5) Пластичне масе. Фенолне смоле у 
праху. Одређивање дужине течења на 
стакленој плочи JUS G.S 1.751 

6) Пластичне масе. Течне фенолне 
смоле. Одређивање толеранције према во-
ди и другим растварачима г JUS G.S 1.752 

l ) Пластичне масе. Течне фенолне 
смоле. Одређивање садржаја неиспарљи-
вих материја JUS G.S 1.753 

8) Пластичне масе. Фенолне смоле. 
Одређивање садржаја слободног фенола 
методом гасне хрсјматографије JUS G.S 1.754 

9) Пластичне масе. Фенолне смоле. 
Одређивање садржаја слободног фенола 
јодометријском методом JUS G.S 1.755 

10) Пластичне масе. Фенол не смоле. 
Одређивање рН JUS G.S 1.756 

11) Пластичне масе. Течне епоксидне 
смоле. Одређивање склоности ка криста-
лизацији ' JUS G.S 1.812 

12) Пластичне масе. Епоксидне смоле 
и глицидилестри. Одређивање ^орган-
ског хлора JUS G.S 1.813 

13) Пластичне масе. Епоксидне смоле 
и сродни материјали. Одређивање лакоса-
понификујућег хлора JUS G.S 1.814 

14) Пластичне масе. Полиестарске и 
епоксидне смоле за ливење. Одређивање 
укупног запреминског скупљања JUS G.S 1.831 

15) Пластичне масе. Течне смоле. Од-
ређивање густине : JUS G.S2.511 

16) Пластичне масе. Фенол не смоле у 
праху. Анализа просејавањем у струји ваз-
духа JUS G.S2.682. 

Члан 2. 
Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 

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

Члан 3. 
Југословенски стандарди JUS G.C0.011, JUS G.C0.012 

и JUS G.C0.013 из члана I. овог правилника обавезни су у 
целини, a примењиваће се на пластичне масе које се произ-
веду, односно увезу од дана ступања на снагу овог правил-
ника. . 

Примењивање осталих југословенских стандарда из 
члана 1. овог правилника није обавезно. 

Члан 4. 
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да 

важи Решење о југословенском стандарду за пластичне 
масе и омекшиваче за пластичне масе („Службени лист 
СФРЈ", бр. 38/77). 

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

од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 15/01-149/163 Директор 
16. октобра 1991. године Савезног завода 
Београд за стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

824. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

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

П Р А В И Л Н И К 
О ЈУГОСЛОВЕНСКОМ СТАНДАРДУ ЗА ОПШТЕ КРИ-
ТЕРИЈУМЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА АТЕСТИРАЊЕ 

КОЈЕ РАДЕ НА АТЕСТИРАЊУ ПРОИЗВОДА 

Члан I. 
Овим правилником прописује се југословенски стан-

дард за опште критеријуме за организације за атерирање 
које раде на атестирању производа, који има следећи на-
зив и ознаку: 

Општи критеријуми за организације 
за атерирање које раде на атестирању 
производа JUS EN 45011. 

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. 
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Члан 3. 
Примењивање југословенског стандарда из члана I. 

овог правилника није обавезно. 

Члан 4. 
Овај правилник ступа на снагу по истеку тридесет да-

на од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 
Директор 

Савезног завода 
за стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

Бр. 15/01-149/162 
16. октобра 1991. године 
Београд 

825. 
На основу члана 84. тач. I. до З, тач. 5. до 8. и тач. IO. 

и11. Закона о рачуноводству („Службени лист СФРЈ", бр. 
12/89, 35/89, 3/90,42/90 и 61/90), Савезни завод за статис-
тику утврђује 

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

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

дустријских производа у октобру 1991. године у односу на 
септембар 1991. године је 0,173. у ' 

2. Коефицијент раста цена произвођача индустриј-
ских производа од почетка године до краја октобра је 
1,489. 

3. Коефицијент просечног месечног раста цена произ-
вођача индустријских производа од почетка године до 
краја октобра је 0,095. ^ ^ 

4. Коефицијент раста цена произвођача индустриј-
ских производа у октобру 1991. године у односу на исти 
месец претходне године јд 1,614. j ^ 

5. Месечни коефицијент раста цена на мало у октобру 
1991. године у односу на септембар 1991. године је О, 190. 

6. Коефицијент раста цена на мало од почетка године 
до краја октобра је 1,385. {,У 

7. Коефицијент просечног месечног раста цена на ма-
ло од почетка године до краја октобра је 0,091. t,. ' 

8. Коефицијент раста цена на мало у октобру 1991. го-
дине у односу на исти месец претходне године је 1,523.̂ , 

9. Коефицијент раста просека трошкова живота у Со-
цијалистичкој Федеративној Републици Југославији у пе-
риоду од почетка године до краја октобра 1991. године у 
односу на просек трошкова живота у Социјалистичкој Фе-
деративној Републици Југославији у 1990. години је 0,878.^ 
Бр. 001-3124/1 Директор 
6. новембра 1991. године Савезног завода за 
Београд статистику, 

др Драгутин Групковић, с. р. 

826. 
На основу члана IO. став 6, члана 15. и члана 80. став 

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

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НАМЕНСКИХ 
РЕЕСКОНТНИХ КВОТА И УСЛОВА ЗА РЕФИНАНСИ-
РАЊЕ КРЕДИТА БАНАКА ДАТИХ ЗА ФИНАНСИРА-
ЊЕ СЕЗОНСКИХ ЗАЛИХА И РЕЗЕРВИ ПОЉОПРИВ-

РЕДНИХ ПРОИЗВОДА ЈЕСЕЊЕ БЕРБЕ РОДА 
1991. ГОДИНЕ 

I. У Одлуци о утврђивању наменских реесконтних 

квота и услова за рефинансирање кредита банака датих: за 
финансирање сезонских залиха и резерви пољопривредних 
производа јесење бербе рода 1991. године („Службени лист 
СФРЈ", бр. 69/91 и 73/91) у тачки 7. став 2. мења се и гла-
си: 

„Народна банка Југославије преносиће средства при-
марне емисије за давање кредита из ове одлуке на одгова-
рајуће рачуне народних банака у смислу става I. ове тачке' 
према месечној динамици за септембар и октобар утврђе-
ној у прегледу из тачке 2. став 3. ове одлуке. За износ квота 
из ове одлуке утврђених за новембар и децембар 1991. го-
дине, Народна банка Југославије преносиће средства при-
марне емисије у новембру на одговарајуће рачуне народ-
них банака до износа нето-разлике између утврђених кво-
та банака за новембар и децембар, и износа реализованих 
квота банака на нивоу сваке народне банке за производњу 
ратарских култура рода 1991. године. Преостали део квота 
за новембар и децембар 1991. године народна банка реали-
зоваће репласманом кредита датих банкама за производ-
њу ратарских култура рода 1991. године, и то сразмерно 
извршеној наплати тих кредита.". 

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

О. бр.310 
8. новембра 1991. године 
Београд 

Председник Савета 
гувернера 
гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с. р. 

.827. 
На основу члана IO. став 6, члана 15. и члана 80. став 

I. тачка 9. 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), a у вези са Зако-
ном о привременим мерама о циљевима и задацима зајед-
ничке монетарне политике у 1991. години („Службени 
лист СФРЈ", бр. 84/90), Савет гувернера доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НАМЕНСКИХ 
РЕЕСКОНТНИХ КВОТА И УСЛОВА ЗА РЕФИНАНСИ-
РАЊЕ КРЕДИТА БАНАКА ДАТИХ ЗА ФИНАНСИРА-
ЊЕ УЛАГАЊА У ПРОИЗВОДЊУ ПШЕНИЦЕ РОДА 

1992. ГОДИНЕ 
1. У Одлуци о утврђивању наменских реесконтних 

квота и услова за рефинансирање кредита банака датих за 
финансирање улагања у производњу пшенице рода 1992. 
године („Службени лист СФРЈ", бр. 69/91 и 73/91) у тачки 
6. став 2. мења се и гласи: 

„Народна банка Југославије преносиће средства при-
марне емисије за давање кредита из ове одлуке на одгова-
рајуће рачуне народних банака у смислу става I. ове тачке 
према месечној динамици за септембар и октобар утврђе-
ној у прегледу из тачке 2. став 3. ове одлуке. Износ квота 
из ове одлуке утврђених за новембар и децембар 1991. го-
дине, народна банка реализоваће репласманом кредита 
датих банкама за сезонске залихе и резерве пшенице рода 
1991. године, и то сразмерно извршеној наплати тих кре-
дита, почев од њиховог књиговодственог стања на дан 30. 
септембра 1991. године. Народна банка Југославије ће, на 
захтев народне банке, преносити средства примарне еми-
сије у висини наплаћених кредита до износа квота за но-
вембар и децембар 1991. године.". 

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

О. бр.311 
8. новембра 1991. године 
Београд 

Председник Савета 
гувернера 
гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с. р. 
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828. 
На основу члана 20. став I. тачка 6, члана 25. и члана 

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

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК!Е О УСЛОВИ-
МА И НАЧИНУ ДАВАЊА КРЕДИТА БАНКАМА И 
ДРУГИМ ФИНАНСИЈСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА 

ОДРЖАВАЊЕ ДНЕВНЕ ЛИКВИДНОСТИ 
1. У Одлуци о условима и начину давања кредита 

банкама и другим финансијским организацијама за 
одржавање дневне ликвидност („Службени лист СФРЈ", 
бр; 8/91, 15/91, 20/91, 22/91, 23/91, 30/91,'32/91, 40/91, 
„46/91, 48/91, 58/91, 66/91 и 72/91) у тачки 7а. став I. по-
сле речи: „по основу" додају се речи: „краткорочних ес-
контних меница предузећа, благајничких записа Народне 
^анке Југославије,". 

2. Тачка 76. мења се и гласи: 
„76. Кредит за ликвидност до износа 100% номиналне 

вредности хартија од вредности у смислу тачке 7а. ове од-
луке могу до 31. децембра 1991. године користити и банке 
исплатиоци одређене Одлуком о условима, начину и по-
ступку исплате и покрића штедних улога исплаћених гра-
ђанима са статусом избеглих лица и одређивању банака 
које ће обављати те исплате („Службени лист СФРЈ", бр. 
81/91) које исплаћују динарску противвредцост девизне 
штедње грађанима са статусом избеглих лица, под усло-
вом да су ту исплату извршиле по поступку и на начин ко-
ји су утврђени тачком 4. те одлуке. 

Кредит из става I. ове тачке банке исплатиоци корис-
те до износа 100% динарске противвредности девизних 
штедних улога исплаћене грађанима са статусом избеглих 
лица у смислу одлуке из става I. ове тачке. 

Захтев за коришћење кредита, у смислу ове тачке, На-
родној банци Југославије подноси народна банка републи-
ке, односно народна банка аутономне покрајине на основу 
захтева банке исплатиоца који садржи податке о обрачуну 
извршених исплата по валутама и динарској противвред-
ности, посебно за сваку банку депозитара. 

Банка исплатилац је дужна да, најкасније у року од 
три дана од дана исплате динарске противвредности де-
визног штедног улога у смислу ове одлуке, поднесе банци 
депозитару, према уобичајеној банкарској пракси, захтев 
за рефундацију исплаћеног износа и камате обрачунате за 
период од дака исплате до дана рефундације по каматној 
стопи по којој банке плаћају Народној банци Југославије 
камату на износ позајмица одобрених по основу јемства 
Народне банке Југославије за штедне улоге и текуће рачу-
не грађана у динарима код банака. 

Износ на име рефундације наплаћен у смислу става 4. 
ове тачке банка исплатилац истог дана преноси Народној 
банци Југославије. 

Банка исплатилац је дужна да на износ кредита из ове 
тачке, поред редовне камате по прописаној каматној сто-
пи и у прописаним роковима, одмах по извршеној рефун-
дацији исплаћеног износа и камате у смислу става 4. ове 
тачке, уплати Народној банци Југославије разлику између 
рефундираног износа камате и износа редовне камате пла-
ћене по овом кредиту.". 

3. После тачке 76. додаје се тачка 7в, која гласи: 
,Јв. Кредит из тач. 7а. и 76. банке могу у периоду по-

сле 9. новембра 1991. године повећавати само на основу 
краткорочних есконтованих меница предузећа и благај-
ничких записа.Народне банке Југославије.". 

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

О. бр, 312 
новембра 1991. године 

Београд 

i 

Председник Савета 
гувернера 
гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с. р. 

829. 
На основу члана 23. став I. и члана 80. став I. тачка 

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

О Д Л У К У 
О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИСПЛАТЕ И 
ПОКРИЋА ДИНАРСКИХ ШТЕДНИХ УЛОГА ИСПЛА-
ЋЕНИХ ГРАЂАНИМА СА СТАТУСОМ ИЗБЕГЛИХ ЛИ-
ЦА И ОДРЕЂИВАЊУ БАНАКА КОЈЕ ЋЕ ОБАВЉАТИ 

ТЕ ИСПЛАТЕ 
1. Овом одлуком уређују се услови, начин и поступак 

исплате и покрића динарских штедних улога исплаћених 
грађанима са статусом избеглих лица, a на основу јемства 
Народне банке Југославије за штедне улоге грађана код 
банака, и одређују банке које ће обављати те исплате.' 

Динарским штедним улозима, у смислу ове одлуке, 
сматрају се штедни улози и текући рачуни грађана у дина-
рима које грађанин са статусом избеглог лица не може да 
наплати у банци чији је штедиша (у даљем тексту: банка 
депозитар), као ни у другој банци (у даљем тексту: банка 
исплатилац), у складу са међубанкарским споразумом, од-
носно уговором о пружању међубанкарских услуга по ди-
нарским штедним улозима грађана, због забране репуб-
личког органа банци депозутару да поступа по том спора-
зуму, односно уговору. 

' Грађанима са статусом избеглих лица, у смислу ове 
одлуке, сматрају се лица која су због ратних дејстава из-
бегла из сталног места боравка и која имају потврду о ста-
тусу избеглог лица коју је издао надлежни орган са тери-
торије на којој грађанин привремено борави. 

Са грађанима са статусом избеглих лица изједначава-
ју се и грађани са подручја захраћених ратним дејствима у 
Републици Хрватској на којима су банке из Републике 
Хрватске или њихове пословне јединице престале да раде 
или престале да исплаћују динарске штедне улоге. 

2. Исплату штедних улога из тачке I. ове одлуке бан-
ка исплатилац врши у име и за рачун Народне банке Југос-
лавије. 

3. Под банком исплатиоцем, у смислу ове одлуке, 
подразумевају се: Бањалучка банка д.д., Бања Лука, Бео-
банка д.д., Београд, Војвођанска банка д.д., Нови Сад., Ју-
гобанка - Јубанка д.д., Београд, Монтенегро банка д.д., 
Титоград, Новосадска банка д.д., Нови Сад, Привредна 
банка д.д., Сарајево, и Стопанска банка а.д., Скопље. 

4. Банка исплатилац исплаћује динарске штедне уло-
ге у смислу ове одлуке на основу поднесене штедне 
књижице, односно чековне карте и попуњеног чека по те-
кућем рачуну. 

Банка исплатилац може исплаћивати динарске штед-
не улоге у смислу ове одлуке највише до 20.000 динара са 
штедне књижице, односно текућег рачуна месечно, с тим 
да исплата по јед!(ом чеку не може бити већа од 3.000 ди-
нара. 

Банка исплатилац је дужна да, пре исплате динарског 
штедног улога, од избеглог лица узме и депонује препис 
потврде о статусу избеглог лица (осим за лица из тачке I. 
став 4. ове одлуке), препис штедне књижице, односно че-
ковне карте, као и изјаву избеглог лица о последњем ста-
њу средстава на његовом текућем рачуну код банке депо-
зитара, коју је оверио надлежни судски, односно општин-
ски орган. 

Банка исплатилац је дужна да приликом пријема на-
лога за исплату са штедне књижице, односно приликом 
пријема чека за исплату са текућег рачуна у смислу ове од-
лука на основу личних докумената (лична карта или па-
сош), идентификује власника штедне књижице, односно 
текућег рачуна. 

1Ванка исплатила је дужна да примљену документа-
цију из става 3. ове тачке чува све док се не регулишу од-
носи између банке исплатиоца, банке депозитара и Народ-
не банке Југославије у вези са исплаћеним динарским 
штедним улозима и позајмицом Народне банке Југослави-
је банци депозитару из тачке 8. ове одлуке, да уредно води 

// 
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посебно књиговодство по овим пословима у оквиру посло-
вања банке (у име и за рачун правних лица и грађана) и о 
томе доставља потребне извештаје Народној банци Југос-
лавије. 

5. Податке о извршеној исплати штедног улога у 
смислу ове одлуке, банка исплатилац је дужна да унесе у 
штедну књижицу грађанина са статусом избеглог лица. 

6. Банка исплатилац је дужна да, најкасније у року од 
три дана од дана исплате динарског штедног улога, под-
несе банци депозитару, према уобичајеној банкарској 
пракси, захтев за рефундацију исплаћеног износа и камате 
обрачунате за период од дана исплате до дана рефундаци-
је по каматној стопи по којој банке плаћају Народној бан-
ци Југославије камату на износ позајмица одобрених по 
основу јемства Народне банке Југославије за штедне улоге 
и текуће рачуне грађана у динарима код банака и истог да-
на о томе достави извештај Народној банци Југославије. 

Износ на име рефундације и камате наплаћен у смис-
лу става I. ове тачке банка исплатилац истог дана преноси 
Народној банци Југославије. 

Банка исплатилац ће за све исплате извршене по од-
редбама ове одлуке обезбедити одговарајућу евиденцију 
по банкама депозитарима, из које ће се моћи утврдити из-
нос исплаћеног динарског штедног улога, износ захтева за 
рефундацију испостављен банци депозитару и износ на-
плаћен од банке депозитара на име рефундације изврше-
них исплата. 

7. Средства за покриће штедних улога исплаћених у 
смислу ове одлуке, Народна банка Југославије обезбеђује 
банци исплатиоцу преносом средстава на жиро-рачун те 
банке истог дана по пријему њеног захтева. 

Захтев за покриће исплаћених штедних улога из ста-
ва I. ове тачке садржи датум исплате, број исплате и уку-
пан износ исплаћених динарских штедних улога - посебно 
са штедних књижица, a посебно са текућих рачуна - по 
банкама депозитарима. 

8. За износ средстава пренетих банци исплатиоцу на 
им^ покрића исплаћених динарских штедних улога у смис-
лу тачке 7. ове одлуке, Народна банка Југославије за-
дужује банку депозитара на име позајмице за исплату тих 
улога. 

9. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о условима, начину и поступку исплате и по-
крића штедних улога исплаћених грађанима са статусом 
избеглих лица и одређивању банака које ће обављати те 
исплате („Службени лист СФРЈ", бр. 72/91 и 74/91). 

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

О.бр. 313 Председник Савета 
8. новембра 1991. године гувернера 
Београд гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с. р. 

830. 
На основу члана 23. и члана 80. став I. тачка 14. 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), a у вези са чл. 14. до 19. Закона о са-
нацији, стечају и ликвидацији банака и других финансиј-
ских организација („Службени лист СФРЈ", бр. 84/89 и 
63/90), Савет гувернера доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ И УС-
ЛОВИМА АКТИВИРАЊА ЈЕМСТВА НАРОДНЕ БАН-
КЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ ПО ШТЕДНИМ УЛОЗИМА И ТЕ-

КУЋИМ РАЧУНИМА ГРАЂАНА У ДИНАРИМА 
I. У Одлуци о начину и условима активирања јемства 

Народне банке Југославије no штедним улозима и теку-
ћим рачунима грађана у динарима („Службени лист 
СФРЈ", бр. 57/90, 59/90, 63/90 и 30/91) тачка З, мења се и 
гласи: 

„3. Када на жиро-рачуну банке нема довољно сред-
става за исплату налога из тачке 2. ове одлуке, no заврше-
ној дневној обради налога у платном промету, исказаће се 
износ средстава који недостаје, који наредног дана банка 
може покрити позајмицом код Народне банке Југославије. 

Када на свом жиро-рачуну нема средстава за текуће 
исплате по штедним улозима 'грађана, односно када ис-
каже износ средстава који недостаје у смислу става I. ове 
тачке, банка може Народној банци Југославије, преко на-
родне банке републике, односно народне банке аутономне 
покрајине (у даљем тексту: народна банка), поднети за-
хтев за коришћење позајмице ради текућих исплата штед-
них улога, односно покрића средстава која недостају из 
става I. ове тачке. Захтев банке садржи податке о: l) стању 
штедних улога грађана код банке на крају претходног ме-
сеца, 2) износу штедних улога исплаћених грађанима у то-
ку претходног месеца, З) износу штедних улога исплаће-
них грађанима у току претходног дана, 4) стању позајмице 
Код Народне банке Југославије на крају претходног дана и 
5) траженом износу нове позајмице. Уз захтев, банка под-
носи потврду организационе јединице Службе друштвеног 
књиговодства о томе да банка нема средстава на свом 
жиро-рачуну, да је искористила средства обавезне резерве 
и о износу средстава који недостаје из става I. ове тачке и 
да је тиме настала обавеза Народне банке Југославије из 
тачке 2. ове одлуке. 

Истовремено са пријемом налога народне банке о 
преносу позајмице са рачуна народне банке - Кредити из 
примарне емисије ван квота, са назнаком броја рачуна 
4676, на жиро-рачун банке, организациона јединица 
Службе друштвено!4 књиговодства ће издати налог за пре-
нос средстава у висини искоришћене позајмице на терет 
жиро-рачуна банке, a у корист рачуна наводне банке -
Кредити из примарне емисије ван квота, са назнаком бро-
ја рачуна 4676, који извршава из првог наредног прилива 
на жиро-рачун банке након обезбеђења покрића на том ра-
чуну, a пре враћања средстава обавезне резерве коришће-
них за одржавање ликвидност банке.". 

2. После тачке 4. додаје се нова тачка 4а, која гласи: 
„4а. Ако банка користи позајмицу у току месеца не-

прекидно или са прекидима дуже од десет дана или у изно-
су већем од обрачунате обавезне резерве, Народна банка 
Југославије обезбедиће да се одмах изврши контрола да 
ли је банка позајмицу користила у складу са прописима, 
односно да ли се у току коришћења позајмице банка при-
државала мера монетарно-кредитне политике.". 

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

О. бр. 314 
8. новембра 1991. године 
Београд 

Председник Савета 
гувернера 
гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с. р. 

УСТАВНИ СУД ЈУГОСЛАВИЈЕ 

О Д Л У К А 
О ОЦЕЊИВАЊУ СУПРОТНОСТИ ОДРЕДАБА ЧЛ. 2, 
З, 4. И 5. ЗАКОНА О ПРИВРЕМЕНОМ ОГРАНИЧАВА-
ЊУ ИСПЛАТА ЛИЧНИХ ДОХОДАКА И ДРУГИХ 
ЛИЧНИХ ПРИМАЊА СА ЗАКОНОМ О ИСПЛАТИ 
ЛИЧНИХ ДОХОДАКА, СРЕДСТАВА ЗА НЕПОСРЕДНУ 
ЗАЈЕДНИЧКУ ПОТРОШЊУ И СРЕДСТАВА ЗА ИС-

ХРАНУ РАДНИКА У ТОКУ РАДА 
L Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 

судом Југославије поступак за оцењивање супротности За-
кона о привременом ограничавању исплата личних дохо-
дака и других личних Примања („Службени лист СР БиХ'\ 
бр. 6/91 исправка број 8/91) са Законом о исплати личних 
доходака, средстава за непосредну заједничку потрошњу и 
средстава за исхрану радника у току рада („Службени 
лист СФРЈ", бр. 37/90 и 84/90). 
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Покретач поступка сматра да су одредбе чл. 2, З, 4. и 
5. оспореног закона у супротности са наведеним савезним 
законом због тога што тим законом, насупрот савезном 
закону, није прописана обавеза издавања интерних деони-
ца, или издвајања у пословни фонд, као и због тога што 
није прописан начин исплате средстава за личне дохотке и 
за непосредну заједничку потрошњу за инсолвентна прав-
на лица и правна лица која послују са губитком. 

Скупштина СР Босне и Херцегових је у одговору на-
вела да сматра да оспорени закон није у супротности cd 
савезним законом јер одредба члана 7. републичког закона 
не дозвољава исплату средстава преко нивоа прописаног 
савезним законом. 

2. Одредбом члана 2. Закона СР Босне и Херцегови не 
прописано је да правно лице из члана I. тог закона, чији је 
индекс просечног месечног личног дохотка по раднику ис-
плаћеног за период септембар - новембар 1990. године из-
над 190 у односу на просечни месечни чист лични доходак 
за исти период у привреди СР Босне и Херцегови^, може 
исплатити месечну аконтацију личног дохотка по раднику 
исплаћеног за тај период, умањену за 0,20 по сваком ин-
дексом поену оствареном изнад индекса 190; чланом 3. 
тог закона прописано је да правно лице из члана I. неће 
умањивати личне дохотке ако има одређене коефицијенте 
сложености рада: изнад 0,60 и више, у односу на коефици-
јент сложености рада у привреди Републике, и већи за 0,40 
до 0,60 чији је индекс просечног месечног чистог личног 1 

дохотка по раднику исплаћеног за период септембар - но-
вембар 1990. године у односу на просечни месечни чист 
лични доходак по раднику исплаћен за исти период у при-
вреди Републике, до 220; чланом 4. тог закона прописано 
је да правно лице из члана I. може исплатити највиши 
лични доходак, по основу текућег и минулог рада, у виси-
ни просечног чистог личног дохотка по раднику у привре-
ди Републике, исплаћеног за период септембар - новембар 
1990. године, помножен коефицијентом 6,2, a највише 
25.000 динара, и чланом 5. наведеног закона уређено је да 
правно лице може извршити исплату средстава за непос-
редну заједничку потрошњу по раднику за 1991. годину 
највише до износа просечног месечног чистог личног до-
хотка по раднику, исплаћеног за период јули - новембар 
1990. године у привреди Републике. 

Одредбом члана 7. републичког закона утврђено је да 
ће се, у случају ако је износ средстава за обрачунате личне 
дохотке и средстава за непосредну заједничку потрошњу у 
смислу чл. 2. и 5. тог закона већи од изно.са средстава ут-
врђеног савезним законом, применити савезни закон. 

3. Уставни су,д Југославије је оценио да оспорене од-
редбе наведеног републичког закона нису у супротности 
са наведеним савезним законом. 

Уставни суд Југославије је утврдио'да оспорене од-
редбе републичког закона полазе од истих критеријума за 
обрачунавање дозвољених износа средстава за наведене 
намене, као и савезни закон. По схватању Уставног суда 
Југославије, околност што оспорени закон није уредио 

' обавезу издавања интерних деоница и пословање инсол-
вентних правних лица, односно оних који послују са губи-
цима, a што је, иначе, уређено наведеним савезним зако-
ном, не значи супротност са савезним законом јер одредба 
члана l , упућује на непосредно примењивана одредаба са-
везног закона, које то уређују; Допунски критеријуми из 
чл. 3. и 4. оспореног закона, по оцени Уставног суда, пред-
стављају даље самоограничење у расподели личних дохо-
дака, што се може уредити републичким законом. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 375. став 
I. тачка 2. Устава СФРЈ, на седници одржаној 2. октобра 
1991. године, донео је 

О д л у к у 
Одбија се предлог овлашћеног предлагача да се ут-

врди да су одредбе чл. 2, З, 4. и 5. Закона о привременом 
ограничава!^ исплата личних доходака и других личних 
примања („Службени лист СР БиХ", бр. 6/91) у супрот-
ности са одредбама чл. 4. и 5. Закона о исплати личних до-
ходака, средстава за непосредну заједничку потрошњу и 
средстава за исхрану радника у току рада („Службени 
лист СФРЈ", бр. 37/90 и 84/90). 

Ставља се ван снаге решење овог суда 1У-број 
63/1-91 од 24. априла 1991. године. 

Ову одлуку објавити у „Службеном листу СФРЈ" и 
„Службеном листу СР БиХ". 

Одлуку је донео Уставни суд Југославије у саставу: 
председник Уставног руда Југославије Милован Бузаџић и 
судије - Хрвоје Бачић, др Слободан Благојевић, мр Крсте 
Чаловски, др Омер ,Ибрахимагић, др Бранислав Ивано-
вић, Пјетер Коља, Димче Козаров, др Иван Кристан, др 
Ратко Марковић, Вељко Марковић и Душан Ружић. 

1У-63/1—91 и 1У-63/2-91 Председник 
2. октобра 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

О Д Л У К А 
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 43. СТАВ 
5. ЗАКОНА О ПУТНИМ ИСПРАВАМА ДРЖАВЉАНА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ЈУГОСЛАВИЈЕ 
I. Уставни суд Југославије утврдио је, одлуком 1У-

-број 55/1-88 од 7. новембра 1990. године, да одредба чла-
на 43. став 5̂  Закона о путним исправама држављана Со-
цијалистичке Федеративне Републике Југославије није у 
складу g Уставом СФРЈ. Одлука је Скупштини СФРЈ до-
стављена 21. јануара 1991. године. 

Z Скупштина СФРЈ није, у року одређеном одредбом 
члана 384. став 2. Устава СФРЈ, ускладила одредбу члана 
43. став 5. Закона о путним исправама држављана СФРЈ с 
Уставом СФРЈ, нити је од Уставног суда Југославије за-
хтевала, сагласно одредби члана 384. став 3. Устава СФРЈ, 
продужење рока за усклађивање означене законске одред-
бе са Уставом СФРЈ. 

3. Како Скупштина СФРЈ, у року одређеном Уставом 
СФРЈ, одредбу члана 43. став 5. Закона о путним исправа-
ма држављана СФРЈ није ускладила с Уставом СФРЈ, та 
одредба наведеног закона, сагласно одредби члана 384. 
став 4. Устава СФРЈ, престала је да важи 22. јула 1991. го-
дине. 

4. Уставни суд Југославије, на основу одредбе члана 
384. став 4. Устава СФРЈ, на седници одржаној 9. октобра 
1991. године, донео је 

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

путним исправама држављана Социјалистичке Федера-
тивне Републике Југославије („Службени лист СФРЈ", бр. 
30/79 и 53/85) престала да важи 22. јула 1991. године. 

Ову одлуку објавити у „Службеном листу СФРЈ". 
Уставни суд Југославије донео је ову одлуку у саста-

ву: председник Милован Бузаџић и судије Хрвоје Бачић, 
др Слободан Благојевић, мр Крсте Чаловски, др Омер Иб-
рахимагић, др Бранислав Ивановић, Димче Козарев и Ду-
шан ^жић. 

1У-број 55/1-88 Председник Уставног суда 
9. октобра 1991. године Југославије, 
Београд Милован Бузаџић с, р. 

По извршеном сравњивању са изворним текстом ут-
врђено је да су се у тексту Одлуке о промени номенклату-
ре Царинске тарифе објављеном у „Службеном листу 
СФРЈ", бр. 75/91, поткрале ниже наведене грешке, па се 
даје 

И С П Р А В К А 
ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ НОМЕНКЛАТУРЕ 

ЦАРИНСКЕ ТАРИФЕ 
l) у редном броју 5 у тар. ознаци 0712.3011 у наиме-

нован^ уместо три црте треба да стоје четири црте; 
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2) у редном броју IO уместо речи: „(сусама)." треба 
да стоје речи: „(сусама),"; 

3) у редном броју 13 у тар. ознаци 1703.90 после бро-
ја: „10" треба брисати знак: „%"; 

4) у редном броју 17 у тар. ознаци 2001.902 у наиме-
нован^ уместо речи: „пимента треба да стоје речи: „рода 
Pimenta"; 

5) у редном броју 18 у тар. ознаци 2004.909 треба 
брисати стопу царине: „20"; 

6) у редном броју 23 у тар. ознаци 2106.101 у наиме-
нован^ уместо речи: „од 15%" треба да стоје речи: „од 
1,5%"; 

l) у редној броју 30 у тар. ознаци 2815.111 у наиме-
нован^ испред три црте треба брисати знак напада; 

8) у редном броју 34 у тар. ознаци 2903.191 у наиме-
нован^ уместо речи: „нетихлороформ" треба да стоји реч: 
„метилхлороформ"; 

9) у редном броју 35 уЧар. ознаци 2904.204 у наиме-
нован^ уместо речи: „пропантрилотринитрат" треба да 
стоји реч:„пропантриолтринитрат"; 

IO) у редном броју 46 у тар. ознаци 2931.002 у наиме-
нован^ уместо речи: „Натријум" треба да стоји реч: „на-
тријум"; 

П)у редном броју 74 у тар. ознаци 6101.201 у наиме-
нован^ уместо речи: „печерине" треба да стоји реч: „пеле-
рине"; 

12) у редном броју 85 речи: „6203.3911 од веш-
тачких влакана" треба да стоје речи: „6203.391 од 
вештачких влакана"; 

13) у редном броју 86 у тар. броју 62.04 после речи: „и 
сакои" треба да стоји зарез; 

14) у редном броју 90 у тар. броју 63.06 у наименова-
њу речи: „за пловила, даске за једрење или сувоземна воз-
ила" треба да стоје у загради; 

15) у редном броју 95 после речи: „ШТАПОВИ" треба 
да стоји зарез; 

16) у редном броју 97 уместо речи: „7010.902 бо-
це остале" треба да стоје речи: „7010.902 боце остале 
22"; 

17) у редном броју 104 у тар. ознаци 7210.7012 у наи-
менован^ уместо речи: „1260 ram" треба да стоје речи.-
, , т о ram"; 

18) у редном броју 105 у тар. ознакама 7211.191 и 
7211.419 испред наименовања уместо четири црте треба да 
стоје три црте; 

19) у редном броју ! Н у тар. ознаци 7219.139 у наиме-
нован^ уместо речи: „до" треба да стоји реч: „од"; 

20) у редном броју Ибу тар. ознаци 7228.7011 испред 
наименовања уместо три црте треба да стоје четири црте; 

21) у редном броју 117 у тар. ознакама 7304.201 и 
7304.204 испред наименовања уместо четири црте треба да 
стоје три црте; 

22) у редном броју 132 уместо тар. ознаке: „8423.392" 
треба да стоји тар. ознака: „8428.392"; 

23) у редном броју 133 у тар. ознакама 8431.491, 
8431.492 и 8431.493 испред наименован^ уместо четири 
црте треба да стоје три црте; 

24) у редном броју 138 у тар. ознаци 8460.192 испред 
наименовања уместо четири црте треба да стоје три црте. 

Из Секретаријата за законодавство Савезног из-
вршног већа, Београд, 7. новембра 1991. године. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом ут-
врђено је да се у Одлуци о изменама и допунама Одлуке о 
утврђивању квота за давање реесконтних и ломбардних 
кредита банкама у четвртом тромесечју 1991. године, об-
јављеној у „Службеном листу СФРЈ", бр. 75/91, поткрала 
грешка, па се даје 

И С П Р А В К А 
ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
УТВРЂИВАЊУ КВОТА ЗА ДАВАЊЕ РЕЕСКОНТНИХ 
И ЛОМБАРДНИХ КРЕДИТА БАНКАМА У ЧЕТВРТОМ 

ТРОМЕСЕЧЈУ 1991. ГОДИНЕ 
У тачки 2. под редним бројем 8 уместо броја: „210,00" 

треба да стоји број: „210,60". 

Из Народне банке Југославије, Београд, 8. новембра 
1991. године. 

ПОСТАВЉЕЊА И РАЗРЕШЕЊА 

На основу члана 244. став I. Закона о основама систе-
ма државне управе и о Савезном извршном већу и савез-
ним органима управе („Службени лист СФРЈ", бр. 23/78, 
21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89, 72/89, 42/90, 74/90 и 
35/91), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ САВЕТНИКА САВЕЗНОГ СЕКРЕ-

ТАРА ЗА ИНОСТРАНЕ ПОСЛОВЕ 
Поставља се Горан Фејић за саветника савезног сек-

ретара за иностране послове, начелник Управе за мулти-
датералну економску сарадњу у Савезном секретаријату 
за иностране послове. 

Савезно извршно веће 

е.п.п. бр. 1517 
2. октобра 1991. године 
Београд 

Председник, 
Анте Марковић, с. р. 

На основу члана 244. став I. Закона о основама систе-
ма државне управе и о Савезном извршном већу и савез-
ним органима управе („Службени лист СФРЈ", бр. 23/78, 
21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89, 72/89, 42/90, 74/90 и 
35/91), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ САВЕТНИКА САВЕЗНОГ СЕКРЕ-

ТАРА ЗА ИНОСТРАНЕ ПОСЛОВЕ 
Поставља се мр Драгомир Ђокић за саветника савез-

ног секретара за иностране послове, в. д. руководиоца 
Сектора за Западну Европу, Северну Америку, Аустралију 
и Нови Зеланд у Савезном секретаријату за иностране по-
слове. 

Савезно извршно веће 

е.п.п. бр. 1518 
2. октобра 1991. године 
Београд 

Председник 
Анте Марковић, с. р. 

На ђенову члана 244. став ! . Закона о основама систе-
ма државне управе и о Савезном извршном већу и савез-
ним органима управе („Службени лист СФРЈ", бр. 23/78, 
21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89, 72/89, 42/90, 74/90 џ 
35/91 ),Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ САВЕТНИКА САВЕЗНОГ СЕКРЕ-

ТАРА ЗА ИНОСТРАНЕ ПОСЛОВЕ 
Поставља се Neven Madey за саветника савезног сек-

ретара за иностране послове, досадашњи I саветник за по-
литичке послове у Амбасади СФРЈ у Атини. 

Савезно извршно веће 

С.н.п. бр. 1519 
2. октобра 1991. године 
Београд 

Председник, 
Анте Марковић, с. р. 
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С А Д Р Ж А Ј : 

Страна 

814. Одлука о потврђивању Одлуке о Завршном ра-
чуну Народне банке Југославије за 1990; годи-
ну 1313 

815. Закључци о раду и одлучивању Већа република 
и покрајина Скупштине СФРЈ у случају непри-
суствовања делегата и делегација из појединих 
република и аутономних покрајина -т- 1313 

816. Одлука о ослобађању од плаћања посебне 
дажбине при увозу јунади, пилећег меса, млека 
и маслаца 1313 

817. Одлука о уступању клириншких потраживања 
за конвертибилна средства плаћања 1314 

818. Одлука о ослобођењу од плаћања посебне так-
се на увезену робу на увоз одређене робе 1314 

819. Одлука о ослобођењу од плаћања посебне 
дажбине за изравнање пореског оптерећења 
увезене робе на увоз одређене робе 1314 

820. Наредба о времену у коме ваздухопловна при-
станишта морају бити отворена 1315 

821. Правилник о југословенским стандардима за 
тракторе, машине и опрему за пољопривреду и 
шумарство 1317 

822. Правилник о југословенском стандарду за маг-
нетну траку на штедним књижицама 1318 

823. Правилник о југословенским стандардима за 
пластичне масе 1318 

824. Правилник о југословенском стандарду за оп-
ште критеријуме за организације за атерира-
ње које раде на атестирању производа 1318 

825 Коефицијенти раста цена и коефицијент раста ^ ^ 
трошкова живота у сфрј - -1319 

826. Одлука о измени Одлуке о утврђивању намен-
ских реесконтних квота и услова за рефинанси-

Страна 
рање кредита банака датих за финансирање се-
зонских залиха и резерви пољопривредних 
производа јесење бербе рода 1991. године 1319 

827. Одлука о измени Одлуке о утврђивању намен-
ских реесконтних квота и услова за рефинанси-
рање кредита банака датих за финансирање 
улагања у производњу пшенице рода 1992. го-
дине 1319 

828. Одлука о изменама и допунама Одлуке о усло-
вима и начину давања кредита банкама и дру-

- тим финансијским организацијама за одржава-
ње дневне ликвидност 1320 

829. Одлука о условима, начину и поступку исплате 
и покрића динарских штедних улога исплаће-
них грађанима са статусом избеглих лица и од-
ређивању банака које ће обављати те исплате 1320 

830. Одлука о измени и допуни Одлуке о начину и 
условима активирања јемства Народне банке 
Југославије по штедним улозима и текућим ра-
чунима грађана у динарима r 1321 

Одлука о оцењивању супротности одредаба чл. 2, З, 
4. и 5. Закона о привременом ограничавању ис-
плата личних доходака и других личних при-
мања са Законом о исплати личних доходака, 
средстава за непосредну заједничку потрошњу 
и средстава за исхрану радника у току рада — 1321 

Одлука о престанку важења одредбе члана 43. став 
5. Закона о путним исправама држављана Со-
цијалистичке Федеративне Републике Југосла-
вије 1322 

Исправка Одлуке о промени номенклатуре Царин-
ске тарифе 1322 

Исправка Одлуке о изменама и допунама Одлуке о 
утврђивању квота за давање реесконтних и 
ломбардних кредита банкама у четвртом тро-
месечју 1991. године 1323 

Постављења и разрешења 1323 

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

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


