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

Председник 
Скупштине СФРЈ, 

др Слободан Глнгоријевић, с. р. 

120. 
На основу члана 302. Устава Социјалистичке Федера-

тивне Републике Југославије, Председништво Социјалис-
тичке Федеративне Републике Југославије донело је 15. 
фебруара 1991. године 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ПРИВРЕМЕ-
НИМ МЕРАМА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКО-

НА О СПОЉНОТРГОВИНСКОМ ПОСЛОВАЊУ 
Председништво Социјалистичке Федеративне Репуб-

лике Југославије проглашава да се, до коначног доношења 
закона по одредбама Устава Социјалистичке Федеративне 
Републи(ке Југославије, примењује Закон о привременим 
мерама о изменама и долу нама'Закона о спољнотрговин-
ском пословању, у тексту за који је у Већу република и по-
крајина Скупштине Социјалистичке Федеративне Репуб-
лике Југославије, на седници од 14. фебруара 1991. године, 
гласала већина свих делегата у Већу. 

Председништво 
Социјалистичке Федеративне Републике Југославије 

,.-х ^рган управе надлежан за: послове економ-
ских односа са иностранством разматра предлог из става 
8. овог члана, спроводи поступак сходно одредбама савез-
ног закона којим је прихваћен Кодекс о антидампингу и 
предлаже Савезном извршном већу доношење мере из ста-
ва 4. овог члана. 

Против одлуке из става 5. овог члана може се покре-
нути управни спор.". 

Досадашњи ст. 9. и IO. постају ст. 11. и 12. 

Члан 4. 
У члану 118. став 3. речи: „Домаћа физичка лица која 

за обављање своје привредне делатности нису основала 
предузеће, радњу или пољопривредно газдинство са свој-
ством правног лица" замењују се речју: „Предузетници", 
после речи: „рад" додају се речи: „укључујући и плови-
ла,", после речи: „делове" додају се зарез и речи: „сирови-
не, амбалажу, потрошни и рекламни материјал", a на кра-
ју додаје се нова реченица, која гласи: „Ова лица могу за 
обављање своје делатности увести ново путничко моторно 
возило, ново теретно моторно возило, односно нов ауто-
бус, у складу са прописаним облицима увоза.". 

У ставу 4. речи: „и домаћа физичка лица која обавља-
ју другу делатност личним радом, односно личним радом 
и средствима у својини грађана" бришу се. 

У ставу 5. после речи: „укључујући" додаје се реч: 
„пловила". 

Став 6. брише се. 

Члан 5. 

Члан 137. мења се и гласи: 

З А К О Н 
О ПРИВРЕМЕНИМ МЕРАМА О ИЗМЕНАМА И ДО-

ПУНАМА ЗАКОНА О СПОЉНОТРГОВИНСКОМ 
ПОСЛОВАЊУ 

Члан I. 
У Закону о спољнотрговинском пословању („Службе-

ни лист СФРЈ", бр. 63/89) у члану 51. став I. после речи: 
„лицима" додају се речи: „приликом одласка у иностран-
ство, односно приликом доласка из иностранства". 

Члан 2. 

После члана 66. додаје се нови члан 66a, који гласи: 

„Улан 66a. 
Правно лице уписано у регистар за обављање посло-

ва спољнотрговинског промета може увозити само нова 
моторна возила.". 

Члан 3. 
У члану 75. после става 8. додају се нови ст. 9. и IO, 

који гласе: 

„Члан 137. 

Увоз опреме из извозних програма утврђених за пе-
риод дужи од 31. децембра 1990. године, по члану 116a. За-
кона о промету робе и услуга са иностранством („Службе-
ни лист СФРЈ", бр. 66/85, 38/86, 67/86, 43/87, 87/87 и 
41/89), може се вршити до 31. маја 1991. године под усло-
вом да Су предузећа до 31. децембра 1990. године добила 
решења о ослобођењу од плаћања царине за увоз опреме 
из тих програма и да су до тог дана закључила уговоре о 
увозу те опреме и ако од савезног органа управе над-
лежног за послове економских односа са иностранством 
прибаве одобрење за тај увоз.". 

Члан 6. 
Овај закон ступа на снагу даном објављиван^ у 

„Службеном листу СФРЈ". 

ш . 
На'основу члана 315. тачка 3. Устава Социјалистичке 

Федеративне Републике Југославије, Председништво Со-
цијалистичке Федеративне Републике Југославије издаје 
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У К А З 

О -ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУ-
НАМА ЗАКОНА О ОСНОВАМА БЕЗБЕДНОСТИ 

САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА 
Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона 

о основама безбедности саобраћаја иа путевима, који је ус-
војила Скупштина СФРЈ,-H-d седници Савезног већа од 14. 
фебруара 1991. године. 

П бр. ПЗ! Председник -
14. фебруара 1991. године Председникатва СФРЈ, 
Београд Др Барисаа Јовић, с. р. 

\ Председник 
Скупштине СФРЈ, 

. - - - " - др Слободан Глигоријевић, с. р, 

З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОСНОВА-

МА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА 

Члан I. 
У Закону о основама безбедности саобраћаја иа путе-

вима („Службени лист СФРЈ", бр. 50/88, 80/89 и 29/90), у 
члану 22. став I. мења се и гласи: 

„Предузеће и друга правна лица која доводе радове 
ка јавном путу дужни су да пре почетка радова обезбеде 
место на коме се радови изводе, да радове изведу у што 
краћем року без застоја у раду и да за време трајања радо-
ва организују безбедан саобраћај ка месту извођења радо-
ва.". 

У ставу 2. речи: ,,и други субјекти" замењују се речи-
ма: ,,и друга правна лица". 

- Члан 2. 

После члана 22. додаје се нови члан 22a, који гласи: 

„Члан 22a. 
Наплата накнаде за коришћење ауто-путева, њихових 

делова или појединих објеката (мостови, тунели и др.) мо-
.ра се организовати тако да се обезбеди проток возила без 
застоја.". 

Члан 3. 

У члану 156. став 6. брише се. 

Члан 4. 
У члану 165. став I. речи: „овлашћене организације" 

замењују се речима: „правног или физичког лица које је за 
то овлашћено у складу са законом". 

Члан 5. 

Члан 170. брише се.' 

- - Члан 6. 

У члану 205. став 3. мења се и гласи: 
„Привремена регистрација возила, односно про-

дужење привремене регистрације возила врши се сваке го-
дине.". 

Члан 7. 

У члану 214. став Ј, речи: ,,ил. 170. и" замењују се реч-
ју: „члану". 

У ставу 2. после речи: „возач моторног возила" дода-
ју се речи: .,,из члана 213. овог закона". 

Члан 8. 

У члану 220. ст. 3. и 4. бришу се. 

Члан 9. 
У члану 222. став I. тачка 3. мења се и гласи: 
„З) ако пре почетка радова на јавном путу не обезбе-

ди место на коме се радови изводе или ако за време траја-
ња радова не организује безбедан саобраћај на месту изво-
ђења радова или ако радове не изведе у што краћем року 
без застоја у раду или ако после завршетка радова не укло-
ни са јавног пута остатке материјала, средства рада, саоб-
раћајне знакове, бранике или друге пре,дмете (члан 22).". 

После тачке 3. додаје се нова тачка 4, која гласи: 
„4) ако накнаду за коришћење ауто-путева, њихових 

делова или појединих објеката не наплаћује на начин ко-
јим се обезбеђује проток возила без застоја у саобраћају 
(члан 22a);". 

Досадашње тач. 4. до 30. постају тач. 5. до 31. 

Члан IO. 
У члану 226. став I. тачка 34. реч: „возач" замењује се 

речима: „власник возила". 
У ставу 2. после броја: „19" додаје се број: „20". 

Ч л а н ! ! . 
У члану 242. став l, тачка 2. речи: ,,о облику и 

садржини обрасца Европског извештаја о саобраћајној не-
згоди," и речи: ,,о основама за оспособљавање кандидата 
за возаче и полагања испита за возаче моторних возила и 
програм проучавања и провераван^ знања возача чије је 
занимање управљање моторним возилом и приватних ау-
то-превозника" бришу се. 

У тачки 6. речи: ,,о критеријумима, односно технич-
ким захтевима за одржавање путева, ради стварања усло-
ва за трајан, безбедан и несметан саобраћај на јавним пу-
тевима и" бришу се. 

Члан 12. 
У члану 245. став 4. речи: ,,и одредба тачке 2. става I. 

члана 242. овог закона која се односи на основе оспособ-
љавања кандидата за возача ради безбедног учешћа у са-
обраћају и програма полагања испита за возаче моторног 
возила" бришу се. 

Члан 13. 

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

122, 
На основу члана 315. тачка 3. Устава Социјалистичке 

Федеративне Републике Југославије, Председништво Со-
цијалистичке Федеративне Републике Југославије издаје 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О САВЕЗНОЈ ДИРЕКЦИ-

ЈИ ЗА ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА СА ПОСЕБНОМ 
НАМЕНОМ 

Проглашава се Закон о Савезној Дирекцији за промет 
производа са посебном наменом, који је усвојила Скуп-
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штима СФPJ на седници Савезног већа од 14, фебруара 
1991. године. 

П бр. 1330 Председник 
14. фебруара 1991. године Предеедништва СФРЈ, 
Београд . др Борисав Јовић, с. р. 

Председник 
Скупштине СФРЈ, 

др Слободан Глигоријевић, с. р. 

З А К О Н 
О САВЕЗНОЈ ДИРЕКЦИЈИ ЗА ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА 

СА ПОСЕБНОМ НАМЕНОМ 

Члан I. 

Савезна д ирекција за промет производа са посебном 
наменом (у'раљем тексту: Дирекција) јесте установа која 
обавља послове од интереса за остваривање функција фе-
дерације у области спољнотрговинског промета нао-
ружања и војне опреме. 

Члан 2. 

Под прометом производа са посебном наменом под-
разумева се спољнотрговински промет наоружања и војне 
опреме прописан савезним законом којим се уређују еко-
номски и други односи у производњи и промету нао-
ружања и BOJHĆ опреме^ . 

Члан 3. 

Дирекција може да врши и спољнотрговински про-
мет других производа и да обавља услуге у спољнотрго-
винском промету ако тај промет, односно услуге не утичу 
на вршење промета производа са посебном наменом. 

Промет из става h овог члана Дирекција врши на ос-
нову сагласности Савезног секретаријата за народну од-
брану, . ' 

Члан 4. 

Дирекција има својство правног лица. 
Седиште Дирекције је у Београду, 
Статусне промене Дирекције могу се вршити само у 

сагласности са Савезним извршним већем, 

' Члан 5. 

На Дирекцију се примењују савезни прописи који 
важе за предузећа.у друштвеној својини, ако овим законом 
није друкчије одређено, 

Члан 6, 

Дирекција стиче доходак, односно добит из прихода 
којц остварује својом делатношћу, 

Члан 7. 

У обављању послава спољнотрговинског промета 
Дирекција иступа у своје име и за свој рачун, у своје име и 
,за Туђ рачун и у туђе име и за туђ рачун, 

. Члан 8, 

Међусобна права н обавезе Дирекције и правних лица 
у чије име и за чији рачун врши спољнотрговннеки промет 
и услуге-у том промету у смислу овог закона, утврђују се 
уговором, 

Члан 9. 

Дирекцијом управљају директор Дирекције и Савет 
Дирекције. 

Члан IO. 

Директора Дирекције поставља и разрешава Савезно 
извршно веће. 

Директор Дирекције поставља се на четири године, a 
по истеку мандата може поново бити постављен. 

Ч л а н ! ! . 
Савезно извршно веће поставља и разрешава чланове 

Савета Дирекције из редова радника Дирекције, савезних 
органа управе и других органа и организација. 

Савет Дирекције бира председника Савета Дирекције 
из редова чланова Савета Дирекције. 

Директор Дирекције је по положају члан Савета Ди-
рекције. 

Члан 12. 
Савет Дирекције и сваки његов члан одговорни су за 

свој рад Савезном извршном већу. 

Члан 13. 
Савет Дирекције: 
1) утврђује основе пословне политике; 
2) доноси програм рада, план развоја и финансијски 

план Дирекције; 
3) усваја периодична и годишњи обрачун; 
4) одлучује о расподели добити; 
5) доноси пословник о свом раду; 
6) даје мишљење о именовању и разрешавању радни-

ка са посебним овлашћењима и одговорностима; 
l ) обавља друге послове утврђене Статутом Дирекци-ј а 

Програм рада и план развоја доноси се у сагласности 
са Савезним извршним већемо 

Члан 14. 
У управљању пословима из члана 13. овог закона Са-

вет Дирекције одлучује двотрећинском већином укупног 
броја чланова. 

Ако Савет Дирекције у одлучивању не постигне већи-
ну из става I. овог члана, a директор Дирекције оцени да 
би због тога могли настати знатни поремећаји у послова-
њу Дирекције, о томе ће одмах обавестити Савезно из-
вршно веће. 

Савезно извршно веће доноси коначну одлуку о спор-
ном питању из става 2, овог члана. 

Члан IS, i 
Директор Дирекције: 
1) организује и руководи процесом рада и води по-

словање Дирекције; 
2) доноси општи акт о организацији и раду и система-

тизацији задатака и послова и друга општа акта Дирекци-
је; 

3) предлаже одлуке које доноси Савет Дирекције; 
4) заступа и представља Дирекцију; 
5) именује и разрешава раднике са посебним овлаш-

ћењиада н одговорностима; 
6) одлучује о распоређивања радника на одређене по-

слове;, 
l ) подноси извештај о резултатима пословања Дирек-

ције; 
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8) обавља друге послове утврђене Статутом Дирекци-
је. 

Општи акт о организацији и раду и систематизацији 
задатака и послова Дирекције у делу који се односи на по-
слове из члана I. овог закона доноси се у сагласности са 
Савезним извршним већем. 

Директор Дирекције одговоран је за законитост рада 
и успешност пословања Дирекције Савезном извршном 
већу. 

Члан 16. 

Дирекција има Статут, који доноси Савет Дирекције 
у сагласности са Савезним извршним већем. 

Члан 17. 

Статут Дирекције садржи одредбе о: 
1) фирми и седишту; 
2) делатности Дирекције; 
3) распоређивању добити; 
4) планирању рада и развоја Дирекције; 
5) саставу, броју и мандату чланова Савета Дирекци-

је; 
6) правима, обавезама и одговорностима директора 

Дирекције; 
I) основама организације Дирекције; 
8) одговорности Дирекције за иступање у правном 

промету; 
9) заступању и предсЈављању; 
10) поступку именовања и разрешења радника са по-

себним одговорностима и овлашћењима; 
II) односима између директора Дирекције и Савета 

Дирекције; 
12) начину остваривања самоуправних права, обавеза 

и одговорности радника, као и облика одлучивања у ос-
тваривању појединих права радника; 

!З) општенародној одбрани и друштвеној самозашти-
ти; 

14) заштити и унапређењу животне средине; 
15) другим питањима која се односе на пословање, 

управљање, рад и руковођење у Дирекцији., 

Члан 18. 

Због специфичности делатности Дирекције, радна 
места у Дирекцији могу се попуњавати и активним војним 
лицима, у складу са прописима који важе за та лица. 

Члан 19. 
Савезни секретаријат за народну одбрану врши над-

зор над радом Дирекције у обављању послова који су од 
интереса за остваривање функција федерације. 

Ради остваривања надзора из става I. овог члана, Ди-
рекција доставља Савезном секретаријату за народну од-
брану тромесечне и годишње извештаје о раду и послова-
њу. 

Ако Савезни секретаријат за народну одбрану у 
вршењу надзора из члана I. овог закона утврди да Дирек-
ција не обезбеђује или не обезбеђује потпуно извршавање 
послова од интереса за остваривање функција федерације, 
обавестиће о томе Савезно извршно веће ради предузима-
ња одговарајућих мера. 

Члан 20. 
Дирекција доставља Савезном извршном већу го-

дишњи извештај о раду и пословању на разматрање. 

Члан 21. 
Материјално-финансијско пословање Дирекције кон-

тролише се у складу са одредбама савезног закона о 
Служби друштвеног књиговодства које важе за предузећа 
која производе предмете наоружања и војне опреме. 

Члан 22. 

Послови општенародне одбране и друштвене само-
заштите у пословању Дирекције обављају се у складу са 
савезним законом. 

Члан 23. 
Статут Дирекције, као и општа акта Дирекције доне-

ће се у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог 
закона. 

Члан 24. 

Даном ступања на снагу овог закона престаје са ра-
дом Савезна дирекција за промет и резерве производа са 
посебном наменом, као савезна организација. 

Даном ступања на снагу овог закона, Дирекција са 
правима, обавезама и рдговорностима прописаним ОБИМ 

законом преузима средства, изворе средстава, права и оба-
везе, као u раднике Савезне дирекције за промет и резерве 
производа са посебном наменом. 

На преузете раднике из става 2. овог члана који не бу-
ду распоређени на задатке и послове утврђене општим ак-
том о систематизацији задатака и послова Дирекције при-
ме њиваће се одредбе Закона о основама система државне 
управе и о Савезном извршном већу и савезним органима 
управе. 

.Члан 25. 

Ступањем на снагу овог закона престају да важе: 
1) члан 40. тачка 3. и члан 43. Закона о организацији и 

делокругу савезних органа управе и савезних организација 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 22/78, 70/84, 18/85, 24/86, 
24/88 и 18/89); 

2) чл. 75. до 87. Закона о средствима и финансирању 
Југословенске народне армије („Службени лист СФРЈ ', бр. 
53/84 и 57/89). 

Члан 26. 

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

123. 
На основу члана 315. тачка 3.' Устава Социјалистичке 

Федеративне Републике Југославије, Председништво Со-
цијалистичке Федеративне Републике Југославије издаје 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОНУ-
НАМА ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ФЕДЕРАЦИ-

ЈЕ ЗА 1990. ГОДИНУ 
Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона 

о извршењу Буџета федерације за 1990, годину, који је ус-
војила Скупштина СФРЈ, на седници Савезног већа од 14. 
фебруара 1991. године. 
Г! бр. 1329 ' Председник 
14. фебруара 1991. године Председништва СФРЈ, 
Београд др Борисав Јовићу с. р. 

Председник 
Скупштине СФРЈ, 

др Слободан Глигоријевић, с. р. 
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З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ИЗВРШЕ-

Њ У БУЏЕТА ФЕДЕРАЦИЈЕ ЗА 1990. ГОДИНУ 

Члан I. 
У Закону о извршењу Буџета федерације за 1990. го-

дину („Службени лист СФРЈ", бр. 88/89 и 84/90) у члану 
17. додаје се став 2, који гласи: 

„Органи VL организације у федерацији, годишње обра-
чуне за 1990. годину доставиће Служби друштвеног књиго-
водства до З!, маја 1991. године.". г 

Члан 2. 
У члану 24. став I. речи: „до 31. јануара 1991. године" 

замењују се речима: „до 31. марта 1991. године". 
У ставу 2. после речи: ,,у јануару" додају се зарез и 

речи: „фебруару и марту", a речи: „до 31, јануара" замењу-
ју се речима: „до 31. марта". 

Члан 3. 
Овај закон ступа на снагу даном објављиван^ у 

„Службеном листу СФРЈ". 

124. 
На основу члана 288. тачка I. и члана 309. став I. Ус-

тава Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, 
Скупштина СФРЈ, на предлог Комисије за избор и имено-
вања, на седници Већа република и покрајина од 16. јануа-
ра 1991. године и на седници Савезног већа од 14. фебруа-
ра 1991. године, донела је 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ ПОТПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ СО-

ЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЈУГОСЛАВИЈЕ 

За потпредседника Скупштине Социјалистичке Феде-
ративне Републике Југославије бира се Ајановић Ирфан, 
делегат у Већу република и покрајина Скупштине СФРЈ. 

Скупштина СФРЈ 
АС бр. Ј 299 
14. фебруара 1991. године 
Београд 

Председник 
Скупштине СФРЈ, 

др Слободан Глигоријевкћ, с. р. 

Председник , Председник 
Већа република и покрајина, Савезног већа, 

v др Мирзд Мејак, с. р. Богдана Глумац-Леваков, с. р. 

125. 
На основу члана 42. став 5. Закона о девизном посло-

вању („Службени лист СФРЈ", бр, 66/85, 71/86, 3/88, 59/88 
и 82/90), Савезно извршно веће, на предлог савезног орга-
на управе надлежног за послове економских односа са 
иностранством који припрема у сарадњи са Народном 
банком Југославије и Привредном комором Југославије, 
доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСЛОВИ-
МА li РОКОВИМА ДО КОЈИХ СЕ МОЖЕ ОДОБРИТИ 
ПРОДУЖЕЊЕ РОКА НАПЛАТЕ ИЗВЕЗЕНЕ РОБЕ U 

УСЛУГА 
I. У Одлуци о условима и роковима до којих се може 

одобрити продужење рока наплате извезене робе и услуга 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 35/8 и 38/88) тачка I. мења се 
и гласи: 

,,l. Народна банка републике, односно народна банка 
аутономне покрајине може предузећу, другом правном ли-
цу са седиштем у Југославен и физичком лицу са пребива-
ли иштем у Југославен које самостално обавља привредну 
и другу делатност личним радом, односно личним радом 
и средствима у својини грађана, a нема статус правног ли-
ца (у даљем тексту: домаће лице) одобрити да извезену ро-
бу и услуге наплати у року дужем од 90 дана.". 

2. У тачки 2. став I. речи: „из члана 42. став I. Закона" 
замењују се речима: „од 90 дана". 

У ставу 2. одредба под I после речи: „штрајк," додају 
се речи: „или други случај више силе,". 

У одредби под 4 речи: „a уговорено је квалитетно и 
квантитативно преузимање робе у иностранству или није' 
уговорен квантитативан пријем робе, a у питању су скри-
вене мане на роби" бришу се. i 

Одредба под 6 брише се. 
, Досадашње одредбе под 7 и 8 постају одредбе под 6 и 

7. 
У досадашњој одредби под 9, која постаје одредба 

под 8 после речи: „картон" додаје се реч: „електромото-
ри,". 

У досадашњој одредби под IO, која постаје одредба 
под 9, после речи: „поморском" додају се речи: ,,и реч-
ном". 

После досадашње одредбе под IO, која постаје одред-
ба под 9 додаје се нова одредба под IO, која гласи: 

,,IO) ако је у питању извоз туристичких услуга мањих 
вредности a инострана агенција плаћа збирно". 

3. У тачки 3. став l, речи: „окончања покренутог по-
ступка" замењују се речима: „извршења одлуке, односно 
пресуде по покренутом поступку". 

4. У тачки 4. после речи: „или услуга" додају се речи: 
„(компензациони послови)". 

5. У тачки 5. речи: „из члана 42. став I. Закона" заме-
њују се речима: „од 90 дана". 

6. У тачки 6. став l) одредба под I број: „200.000" за-
мењује се бројем: „2.500,00". 

У одредби под 2 број: „100.000" замењује се бројем: 
„1.200,00". 

У одредби под 3 број: „100.000" замењује се бројем: 
„1.200,00". 

У одредби под 4 број: „50.000" замењује се бројем: 
„500,00". 

7. У тачки 7. став I. после речи: „монтаже" додају се 
речи: „или уговором о извођењу инвестиционих радова у 
иностранству", a после речи: „уговора о извозу опреме" 
додају се зарез и речи: „односно извођења инвестиционих 
радова у иностранству". 

У ставу 2. речи: „до овере" замењују се речима: „до 
рока овере". 

8. У тачки 9. речи: „из члана 42. став I. Закона" заме-
њују се речима: „од 90 дака". 

9. У тачки IO. после речи: „међународног железнич-
ко^' додају се речи: ,,и међународног поморског". 

10. Тачка 12. брише се. 
11. У тачки 13. број: „60" замењује се бројем: „90". 
12. У тач. 2, З, 4, 4а, 8, IO, IL и Окречи: „организација 

удруженог рада", у различитим падежима, замењују се ре-
.чима: „домаћа лица", у одговарајућем падежу. 

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

Савезно извршно веће 
Е. п. бр. 61 Председник, 
14. фебруара 1991. године Анте Марковић, с. р, 
Београд 
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126. 
На основу члана 27. став 4. Царинског закона 

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

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

ОСЛОБОЂЕНА ПЛАЋАЊА ЦАРИНЕ 

I. Утврђује се опрема која служи искључиво за потре-
бе народне одбране, која је ослобођена плаћања царине на 
основу члана 27. став 2. тачка 3. Царинског закона, и то: 

Тарифни Тарифна 
број ознака Н а и м е н о в а њ е Количина 

84.71 Машине за аутоматску 
обраду података и њихо-
ве јединице; магнетни 
или оптички читачи, ма-
шине за преписивање 
података на носиоце по-
датака у кодираном об-
лику и машине за обраду 
таквих података, непоме-
нуте или необухваћене на 
другом месту: 

8471.9 - Остало: 
8471.92 - - улазне и излазне једи-

нице, испоручене по-
себно или као део 
система, укључујући 
улазне и излазне једи-
нице које у истом ку-
ћишту имају и мемо-
ријске јединице: 

8471.927 читачи докумената, 
ознака и уређаји за 
унос података са 
цртежа 

85.17 Електрични апарати за 
жичну телефонију и те-
леграфу^, укључујући 
такве апарате за жичне 
системе с носећом стру-
јом: 

8517.8 - Остали апарати: 
8517.81 — за телефонију 

I комад 

6 комплета 
4- 2 система 

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

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 60 
14. фебруара 1991. године 
Београд 

Председник, 
ABSTC Марковић, с. р. 

127. 
На основу члана 51ж. Закона о правима и дужности-

ма савезних органа у погледу средстава у друштвеној сво-
јини која они користе („Службени лист СФРЈ", бр. 56/80, 
64/86 и 84/90), савезни секретар за правосуђе и управу до-
носи 

У П У Т С Т В О 
О ПРИМЕНИ ОДРЕДАБА О ОТКУПУ СТАМБЕНИХ 
ЗГРАДА И СТАНОВА ИЗ ЗАКОНА О ПРАВИМА И 
ДУЖНОСТИМА САВЕЗНИХ ОРГАНА У ПОГЛЕДУ 
СРЕДСТАВА У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ КОЈА ОНИ 

КОРИСТЕ 

1. Овим упутством ближе се прописују, у складу са За-
коном о правима и дужностима савезних органа у погледу 
средстава у друштвеној својини која они користе (у даљем 
тексту: Закон), начин утврђивања вредности стамбене 
зграде и стана, односно висине кредита; начин обрачуна-
в а ! ^ ревалоризоване грађевинске вредности стамбене 
зграде и стана и неотплаћеног дела откупне цене стамбене 
зграде и стана, односно кредита; начин утврђивања ума-
њења откупне цене стамбене зграде и стана, односно кре-
дита и примене коефицијената за утврђивање откупне це-
не стамбене зграде и стана, као и начин и услови поступа-
ња при откупљивању стамбене зграде и стана. 

2. Ради јединственог начина поступања при откупу 
стамбене зграде, стана и свих просторија које су саставни 
део породичне стамбене зграде, односно стана, на којима 
право располагања има СФРЈ (у даљем тексту: стан), од-
носно додели кредита потребно је утврдити књиговод-
ствену вредност стана, откупну вредност стана, уговорену 
о,ткупну вредност стана, рок отплате, висину месечне рате 
и' износ ревалоризоване годишње отплатне рате, прибави-
ти потребну документацију и закључити уговор. 

3. Књиговодствена вредност стана, односно ревало-
ризована набавна грађевинска вредност стана без отписа, 
која се води код Интересне заједнице за стамбену изград-
њу и управљање становима за потребе радника и функцио-
нера савезних органа, односно код стручнотехничке 
службе савезних органа којој се поверава вођење те еви-
денције (у даљем тексту: стручна служба) упоређује се са 
књиговодственом вредношћу стана која се води код савез-
ног органа, односно радне заједнице савезног органа и ис-
товремено утврђује да ли је, сагласно прописима, вршена 
ревалоризација тог стана. 

Ако књиговодствена вредност стана одступа од про-
сечне вредности станова изграђених исте године у општи-
ни, односно граду, односно републици или покрајини на 
чијој се територији стан налази, отклањају се пропусти, 
односно књиговодствена вредност се доводи на просечну 
уговорену грађевинску вредност станова изграђених у тој 
години на тој територији. 

Ако се не може утврдити књиговодствена вредност 
стана на начин из ст. I .h 2. ове тачке, утврђује је комисија 
од три члана, коју образује функционер који руководи са-
везним органом управе надлежним за послове управе. У 
раду комисије равноправно учествују и два повремена 
члана која одреди савезни орган, односно радна заједница 
савезног органа ако су у питању станови о којима они до-
носе одлуку о откупу. Комисија утврђује вредност стана у 
року који не може бити дужи од 30 дана од дана образова-
ња комисије. "" 

4. ako кљиговодствена, односно набавна вредност 
стана који се откупљује садржи и трошкове прибављања и 
комуналног опремања земљишта из члана 5IB. став 7. тач-
ка I. Закона, вредност стана се умањује за износ тих трош-
кова, a ако се износ трошкова не може утврдити, вредност 
стана се умањује за 30%. 
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5, Ревалоризована грађевинска вредност стана ут-
врђује се тако што се књиговодствена грађевинска вред-
ност стана помножи коефицијентом ревалоризације за 
претходно полугодиште и просечним растом цена на ма-
ло за територију општине, односно града, односно репуб-
лике или аутономне покрајине на чијој се територији на-
лази стан за месец од истека полугодишта до месеца отку-
па стана (ланчани индекс), 

Коефицијент ревалоризације је однос просечне грађе-
винске вредности квадратног метра укупно уговореног 
друштвеног стамбеног фонда у републици, односно покра-
јини до 3L децембра претходне године и просечне угово-
рене цене квадратног метра стана код произвођача друш-
твеног сектора у првом, односно другом полу годишту те-
куће године у републици, односно покрајини, a утврђује се 
на основу података републичког завела за статистику, 

Ако нису објављени подаци о коефицијентима рева-
лоризације за одређену републику, односно покрајину, 
примењива!^ се подаци које објави Савезни завод за ста-
тистику за територију СФРЈ. 

Откупна цена стана обрачунава се према следећој 
формули 

О!Д - Кв х Кр х Г!М РД 
О!Д — откупна цена 
Кв ^ књиговодствена грађевинска вредност стана 

(без трошкова прибављања и комуналног уређења грађе-
винског земљишта) 

Кр ^ коефицијент ревалоризације 
Il М?Ц ^ просечни месечни раст цена на мало (лан-

чани индекс) 
6. Савезни орган или радна заједница савезног органа 

умањује откупну цену стана за износ пуне амортизације 
стана по стони од 1% за сваку годину старости стана, a нај-
више до 50% пуне амортизације, и за ревалоризовани из-
нос средстава доприноса која су за лице које откупљује 
стан уплаћена до тренутка закључења уговора о откупу, a 
највише до 20% откупне цене, чиме се добија уговорена от-
купна цена стана. 

Уговорена откупна цена стана обрачунава се према 
формули 

УОП, ^ ОЦ - А - р д 
УОЦ ^ уговорена откупна цена 
A ^ амортизација 
РД — уплаћени допринос за стамбену изградњу 
Ако подносилац захтева не поднесе доказ о ревалори-

зованом износу средстава доприноса из личног дохотка га 
стамбену изградњу који је за њега уплаћен, савезни орган 
или радна заједница савезног органа овај износ утврђује 
тако што откупну цену стана умањује за 0,5% за сваку го-
дину радног стажа, a највише до 20%. 

7, Савезни орган, односно радна заједница савезног 
органа може умањити и уговорену откупну цену стана по-
сле умањења откупне цене из тачке 6. овог упутства кад 
носилац станарског права, закупац или корисник стана ко-
ји откупљује стан изјави да жели да откупи стан у целини 
у року од једне године од дана закључења уговора, тако 
што се ова цена умањује за 10% за ту годину и за још 0S5% 
за сваку годину раније отплате стана, a највише до 25% од 
уговорене откупне цене стана. 

Ако носилац станарског права, закупац или корисник 
жели да откупи стан у целини у другој или некој од карел-
них година, уговорена откупна цена стана умањује се за 
0,5% за сваку годину ракије уговорене отплате стана. 

8. Годишњи износ отплате стана утврђује се кад се 
откупна цена стана помножи најмање двоструким изно-
сом просечне амор?изацнје који износи 2,6%, с тим што са-
везни орган, односно радна заједница савезног органа 
може уговорити и већи проценат. Месечна рата се утврђу-
је дељењем годишњег износа отплате са 12. 

Ако је утврђена годишња стопа од 1,3% прописана 
Уредбом о номенклатури средстава за амортизацију, са 
годишњим аморгизациоким стопама („Службени лист 
СФРЈ", бр. 21/89), годишњи износ обрачунаваће се саглас-
но новопрописаиој стопи. 

Рок отплате стана утврђује се дељењем уговорене от-
купне цене стана износом годишње отплате. 

9. Поче псом -сваке календаре^ године месечна рата 
се ревалоризује просечним растом цена на мало у СФРЈ, a 
ако је раст цена на мало већи од процента раста просеч-
них нето.личних доходака у привреди СФРЈ - само до ви-
сине раста тих личних доходака. 

За износ увећања месечне рате увећава се и остатак 
дуга, a број рата утврђен уговором остаје исти. 

10. Захтев за откуп стана подноси носилац станарског 
права, закупац или корисних стана савезном органу или 
радној заједници савезног органа на који се стан воли у 
збирној евиденцији код стручне службе. 

Уз захтев из става I. ове тачке, који се подноси у пис-
меној форми, доставља се: 

1) уговор о коришћењу, односно закупу стана и реше-
ње о додели стана иа коришћење; 

2) потврда о пребивалишту; 
3) доказ о износу средстава доприноса за стамбену из-

градњу који је уплаћен из личног дохотка, односно доказ о 
годинама радног стажа корисника стака. 

11. Ако захтев из тачке IO. овог упутства подноси 
члан породичног домаћинства носиоца станарског права, 
односно закупца стана - корисник стана, уз захтев, поред 
докумената које подноси носилац станарског права, од-
носно закупац стана доставља се и: 

1) сагласност носиоца станарског права, односно за-
купца да подносилац захтева може да купи, односно отку-
пи стан, оверену од надлежног општинског органа или су-
да; s i 

2) извод из матичне књиге рођених, односно венча-
них. 

12. Савезни орган и рад та заједница савезног органа, 
по пријему захтева за откуп стана, дужни су да прибаве: 

1) извод из јавних књига о праву својине СФРЈ на 
стан; 

2) податке о кљиговодственој вредности стана на дан 
З!, децембра претходне године u ревалоризованој грађе-
винској вредности с!ана - откупној цени - од стручне 
службе, која је дужна да те податке достави без одлагања, 
најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева; 

3) нацрт уговора о откупу стана; 
4) мишљење Савезног јавног празобранилаштва о 

правној ваљаности уговора; 
5) писмену сагласност за радне заједнице савезних ор-

гана, односно мишљење за савезне органе - сд савезног 
органа управе надлежног за послове управе. 

Уз захтев за давање'сагласност и, односно мишљења, 
савезном органу управе надлежном за послове управе до-
стављају се сви подаци наведени у тач. !О, l i . и 12. овог 
упутства, као и извод из правилника којим је регулисана 
могућност откупа стана. 

Савезни орган управе надлежан за послове управе 
разматра захтев и достављену документацију и, ако су ис-
пуњени Законом и овим упутством прописани услови, од-
лучује о давању сагласности, односно мишљења, у року од 
15 дана од дана добијања захтева са прописаном докумен-
тацијом. 

13. Стручна служба за потребе савезних органа и рад-
них заједница савезних органа доставља следеће податке: 

1) извод из јавних књига о праву својине СФРЈ на 
стан за који је поднесен захтев за откуп, ако га поседује; 

2) податке о књиговодствгној вредности стана; 
3) обрачун ревалоризоване грађевинске вредности 

стана - откупну цену стана; 
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. 4) податке о години изградње стана ради обрачуна 
његове амортизације. 

14. Ако се утврди да право својине СФРЈ на стан за 
чији откуп је поднесен захтев није уписано у јавне књиге, 
савезни орган, односно радна заједница савезног органа 
без одлагања подноси захтев надлежном органу за упис 
овог права и о томе обавештава подносиоца захтева. 

После уписа и прибављеног доказа о томе, подноси-
лац захтева обавестиће се о испуњавању услова за решава-
ње захтева. t 

4 15. Уговоре о откупу станова потписује у име савез-
ног органа и радне заједнице савезног органа функционер 
који руководи савезним органом или лице које он овласти, 
односно функционер који руководи савезним органом уп-
раве и савезном организацијом у чијем саставу се налази 
радна заједница. 

Потпис носиоца станарског права, закупца или ко-
рисника стана оверава се код надлежног суда, a по један 
лримерак овереног уговора доставља се савезном органу 
управе надлежном за послове управе и стручној служби. 

16. На продају стана и доделу кредита за стамбену из-
градњу функционерима, руководећим радницима и радни-
цима запосленим у савезним органима сходно се приме-
њују одредбе тач. 4, 6, 7, 9. и 15. овог упутства, у складу са 
ближим условима и'начином доделе кредита, висином 
кредита и почетком отплате кредита које, на основу Зако-
на, прописују органи из члана 14. Закона и радне заједнице 
савезних органа. 

17. Средства добијена по основу откупа стана и От-
плате кредита уплаћују се на посебан рачун код стручне 
службе и могу се, сагласно члану 44в. Закона, користити 
само за решавање стамбених питања функционера, руко-
водећи х радника и радника запослених у савезним органи-
ма. 

Средства из става I. ове тачке и евиденцију о редов-
ној уплати тих средстава воде савезни органи, односно 
радне заједнице савезних органа и благовремено предузи-
мај у мере за извршење уговорених обавеза. 

18. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 005/4-1991-03 
12. фебруара 1991. године 
Београд Савезни секретар 

за правосуђе и управу, 
др Владо Камбовски, с. р. 

128. 
На основу члана 46. став 2. Закона о мерним једини-

цама и мерилима („Службени лист СФРЈ", бр. 9/84, 59/86, 
20/89 и 9/90), директор Савезног завода за мере и драгоце-
не метале прописују 

П Р А В И Л Н И К 
О УСЛОВИМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА 
ПРЕГЛЕД ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ ЛУМИНАНСМЕТА-

РА - МЕРИЛА ЛУМИНАНЦИЈЕ 

Члан I. 
Овим правилником прописују се услови за образова-

ње лабораторија за преглед фотоелектричних луминан-
сметара - мерила луминанције, које у погледу стручности 
радника, опреме и радних просторија морају испуњавати 
организације удруженог рада и радни људи који самостал-
но обављају делатност личним радом средствима рада у 
својини грађана, који производе и справљају думинан-
сметре. 

Услови из става I. овог члана означавају се скраћено 
jk ознаком PUL. S-3/1. 

Члан 2. 
Радници које су организације удруженог рада и радни 

људи из члана I. овог правилника дужни да обезбеде за 
преглед луминансметара морају имати VII степен стручне 
спреме, односно природно-математички факултет - група 
за физику или елекгротехнички факултет и морају позна-
вати поступак и методе прегледа луминансметара. 

Члан 3. 
За преглед луминансметара потребна је следећа мер-

на опрема: 
1) радни еталон јединице луминанције; 
2) фотометријска клупа или слична погодна механич-

ка конструкција, са помоћном оптичко-механичком опре-
мом; 

3) извори униформне луминанције светлеће површи-
не IO пута веће од мерног поља луминансметра; 

4) извори униформне луминанције светлеће површи-
не мање од 5 % мерног поља луминансметра; 

5) „црни" заклони за прекривање мерног поља. 
Поред мерне опреме из става I. овог члана, у лабора-

торији морају постојати и контролна мерила за мерење 
утицајних величина при прегледу луминансметара. 

Члан 4. 
Радни еталони јединице луминанције морају испуња-

вати услове прописане у Правилнику о метролошким ус-
ловима за радне еталоне јединице луминанције („Службе-
ни лист СФРЈ", бр. 18/90). 

Члан 5. 
Фотометријска клупа или слична погодна механичка 

конструкција мора омогућити мерење растојања од луми-
нансметра до еталона са грешком не већом од ± 0,5 гп ni. 

Оријентација луминансметра и еталона луминанције 
мора бити остварена са грешком не већом од ± IO". 

Члан 6. 
Униформност извора луминанције мора бити боља 

од ± 2 %. 
Стабилност луминанције извора у току периода од I 

h мора бити боља од ± I %. 

Члан 7. 
„Црни" заклони морају одговарати облику мерног 

поља луминансметра и морају бити димензионисани тако 
да највише IO % прелазе линеарне димензије мерног поља. 

Члан 8. 
Границе дозвољених основних грешака контролних 

мерила не смеју бити веће од допуштених одступања од 
називних вредности утицајних величина, у референтним 
условима за преглед луминансметара. 

Члан 9. 
Мерни опсези контролних мерила морају бити такви 

да обухватају називне опсеге утицајних величина луми-
нансметра. 

Члан IO. 
Референтни услови контролних мерила морају одго-

варати референтним условима за преглед луминансмета-
ра. 

Члан 11. 
Радна просторија за преглед луминансметара мора 

да: 
1) буде чиста и сува; 
2) буде довољно пространа за смештај опреме, стола 

и столице за раднике и ормара за смештај луминансмета-
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ра припремљених за преглед, еталонске опреме и техничке 
документације; 

3) поседује опште електрично осветлење у складу са 
југословенским стандардом JUS U.C9J00 прописаним у 
Решењу о југословенском стандарду за зградарство 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 48/62), као и допунска, међу-
собно независна осветљења појединих уређаја и радних 
места; 

4) поседује водораван и раван под; 
5) поседује уграђене изворе топлоте за равномерно 

загревање, односно уређаје за климатизацију. 

Члан 12. 
Радна просторија мора i a се налази далеко од извора 

механичких вибрација и потреса и од извора утицајних 
магнетних поља (осим магнетног поља земље). 

Ако радна просторија не може да испуни услов из 
става I. овог члана, она мора бити изолована од тих ути-
цаја. 

Члан 13. 
Зидови и под радне просторије морају да буду обоје-

ни мат-црном бојом. Истом бојом морају бити обојени и 
сви већи уређаји и намештај у тој просторији. 

,Члан 14. 
Радна просторија не сме да буде задимљена и у току 

прегледа луминансметара мора да буде потпуно замраче-
на. 

Члан 15. 
У току прегледа луминансметара, у радној простори-

ји, a посебно на месту где се врше мерења морају се 
одржавати следећи референтни услови: 

1) темепература околине: 25 0С ± I 0С; 
2) релативна влажност ваздуха: 65 % ± 15 %; 
3) атмосфером притисак: 100 kPa -I- 4 kPa. 

Члан 16. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 02-2512/2 Директор 
30. октобра 1990. године Савезног завода за мере и 
Београд драгоцене метале, 

Михаил Ежов, с. р. 

129. 
На основу члана 80. Закона о стандардизације 

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

П Р А В И Л Н И К 
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ СТАН-
ДА?ДА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА, ЊИХОВЕ ПРИКОЛИ-

ЦЕ И ПОЉОПРИВРЕДНА ЗАПРЕЖНА КОЛА 

Члан I. 
Даном ступања на снагу овог правилника престају да 

важе југословенски стандарди који имају следеће називе и 
ознаке: 

1) Типизација камионских и пољоп-
ривредних тракторских приколица и по-
љопривредних запрежних кола т- JUSM.N0.621 
донесен Решењем о југословенским стандардима из облас-
ти моторних возила, њихових приколица и пољопривред-
них запрежних кола („Службени лист ФНРЈ", бр. 52/57); 

2) Саобраћај ка јавним путевима. 
Боје светлости за осветљење и сигнализа-
цију JUS M.N0.701 
донесен Решењем о југословенским стандардима из об-
ласти опреме за моторна возила и боја светлости за освет-

лење и сигнализацију у саобраћају на јавним путевима 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 39/58); 

3) Унификација мера елемената 
профила од алуминијумских легура за ка-
росерије друмских возила JUS M.N2.531 
донесен Решењем о југословенским стандардима из облас-
ти каросерија друмских возила („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 19/61); 

4) Подизач стакла са два паралелна 
крака, за моторна возила JUSM.N2.751 
донесен Решењем о југословенским стандардима из облас-
ти моторних возила („Службени лист ФНРЈ", бр. 40/61); 

5) Каросерије друмских возила. 
Спољна квака за браву JUS M.N2.964 и 
друге браве JUS M.N2.981 

6) Каросерије друмских возила. 
Спољна квака за браву JUS M.N2.965 и 
друге браве JUS M.N2.982 

7) Каросерије друмских возила. 
Спољна квака за браву JUS M.N2.967 JUS M.N2.984 

8) Каросерије друмских возила. 
Унутрашња квака за браву JUS M.N2.965 JUS M.N2.987 

9) Каросерије друмских возила. 
Унутрашња квака за браву JUS M.N2.967 JUS M.N2.988 

IO) Каросерије друмских возила. 
Преклопна ручица JUS M.N5.548 
донесени Решењем о југословенским стандардима из об-
ласти каросерија друмских возила („Службени лист 
СФРЈ", бр. 32/63); 

11) Каросерије друмских возила. Бра-
ва за аутобуска врата JUS M.N2.974 

12) Каросерије друмских возила. 
Спољне кваке за аутобуска врата JUS M.N2.989 

!З) каросерије друмских возила. Ру-
чица за врата, унутрашња JUS M.N5.543 

14) Унутрашњи уређај аутобуса. За-
веса JUS M.N5.580 
донесени Решењем о југословенским стандардима за опре-
му за каросерије друмских возила („Службени лист 
СФРЈ", бр. 37/73). 

Члан 2. 
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да 

важи Решење о југословенским стандардима из области 
каросерија друмских возила („Службени лист ФНРЈ", бр. 
8/62) и Решење о југословенским стандардима за дозвоље-
на одступања мера оквира за шасије друмских возила 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 49/67). 

Члан 3. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивање у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 06/01-93/353 . Директор 
28. децембра 1990. године Савезног завода за 
Београд сгандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

130. 
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 
ЗАВАРИВАЊЕ И СРОДНЕ ПОСТУПКЕ 

Члан I. 
Овим правилником прописује се југословенски стан-

дард за заваривање и сродне поступке, који има следећи 
назив и ознаку: 

Заваривање и сродни поступци. Ре-
дукциони вентили за боце за гасове који 
се користе у заваривању, резању и срод-
ним поступцима JUS К.М6.025 
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Члан 2. 
Југослозенски стандард in члана I. овог правилника 

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

- Члан 3. 
Југословенски стандард из члана l, овог прави пинка 

обавезан је у целини, a примењива!^ се на заваривање и 
- сродне поступке од дана ступања на снагу овог правилни-
ка. 

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

од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 06/01-93/332 
20. децембра 1990. године 
Београд 

Директор 
Савезног ззвсда за 
стаидардизаиију, 

Верољуб Танасковић, с, р. 

!З!. 
На основу члана 80. Закона о стандардизације 

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

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

ЗАВАРИВАЊЕ 

Члан I. 
Овим правилником прописује се југословенски стан-

дард за заваривање, који има следећи назив и ознаку: 
Заваривање. Технички услови за зава-

ривање финозрнкх коне гру кционих чели-
ка - JUS С/П.102 

Члан 2. 
Југословенски стандард из члана I. овог правилника 

чини саставни део овог правилника, a објављује се у посео-
I ком издању Савезног завода за стакдардизацију. 

Члан 3. 
Примењивана југословеиског 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. 06/01-93/333 
20. децембра 1990. године 
Београд џ 

Директор 
Савезног завода за 
стандардна цију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

132. 
Ila основу члана SO. Закона о стандарди зарији 

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

П Р А В И Л Н И К г,. 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА ' , 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКУ 

Члан I. 
" Овим правилником прописују се југословенски стан-

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

l) Електротехкика. Шеме, дијаграми 
и табеле. Припрема шема. Општи захтеви JUS М.АЗ.!33 

- JUS М.АЗ. 134 

JUS N.A3.135 

JUS N.A3.136 

JUS N.A3.I37 

2) Електротехника. Шеме, дијаграми 
и табеле. Израда шема. Кола 

3) Електротехника. Е!еме, дијаграми 
и табеле. Шеме и табеле спољашњих веза 

4) Електротехника. Шеме, дијаграми 
и табеле. Шеме и табеле унутрашњих веза 

5) Електротехника. Шеме, дијаграми 
и табеле. Израда логичких шема 

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 три месеца 

од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр- 06/01-93/334 
20. децембра 1990. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода за 
стандардизације, 

Верољуб Танасковић, с, р. 

О З . 
На основу члана 80. Закона о стандардизације! 

(„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 ЕЛЕК-

Т Р О Н И К И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 

Члан I. 
Овим правилником прописују се југословенски стан-

дарди за електронику и телекомуникације, који имају сле-
деће називе и ознаке: 

1) Електроник и телекомуникације. 
Провера Мера саставних делова цилин-
дричног облика са два аксијална прикључ-
ка - - JUS N.R().022 

2) Електроник и телекомуникације. 
Непромекљиви отпорници за електронске 
уређаје. Општи стандард JUS N.R3.005 

3) Електроник и телекомуник-ације. 
Непроменљиви чип отпорници. Стандард 
подврсте - - — - JUS N.R3.022 

Члан 2. 
Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 

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

Члан 3. 
Примењивана југословенских стандарда из члана I. 

овог правилника није обавезно. 4 

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

од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 06/01-93/335 
20. децембра 1990. године 
Београд Директор 

Савезног завода за 
сгзндарднзанију, ' 

Верољуб Танасковић, с. р. 
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134, 
На Основу члана 80. Закона о стандардизације 

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

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

ПОД ПРИТИСКОМ 

Члан I. 
Овим Цравилником прописују се југословенски стан-

дарди за Посуде Под притиском, који имају следеће Називе 
и ознаке: 

1) Посуде под притиском. Испупчени 
поклопци. Прорачун ' — JUS М.Е2.255 

2) Посуде под притиском. Цеви из-
ложене унутрашњем или .спољашњем 
притиску. Прорачун Ц JUS М.Е2.260 

3) Посуде под при!тиском. Дебелозид-
i ни цилиндрични омотачи изложени унут-

рашњем притиску. Прорачун — JUS М.Е2.261 
4) Посуде под притиском. Једнозид-

ни таласасти компензатори. Прорачун — JUS М.Е2,262 

Члан 2. 
Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 

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

Члан 3. 
Југословенски стандарди, из члана I. овог правилника 

обавезни су у целини, a примењиваће će на посуде под 
притиском које се произведу, односно увезу Од дана ступа-
ња на снагу овог правилника. 

Члан 4. 
Даном ступања на снагу овог правилника престају да 

важе југоеловенски стандарди који имају следеће називе и 
ознаке: 

1) Посуде под притиском. Цеви из-
ложене унутрашњем или спољашњем 
притиску, Прорачун JUS М.Е2.260 

2) Посуде под притиском. Деб^лозид-
ни цилиндрични омотачи изложени унут-
рашњем притиску. Прорачун — JUS М.Е2.261 

3) Посуде под притиском. Једнозид-
ни ле!тети компензатори. Прорачун JUS М,Е2,262 
прописани Правилником о југословенским стандардима 
за посуде под'притиском („Службени. лист СФРЈ", бр. 
24/82). . . . " 

- Члан 5. ' 
Овај правилник ступа.на снагу по истеку тридесет да-

на од дана објављнвања у ,,Службеном листу i 

Бр.. 06/01 -93/336 ' ' Директор 
2(L децембра 1990, године Савезног завода за 
Београд ' стандардизације 

Верољуб I анаошвмћ, с. р. 

Ш , 
На основу члана 80, Закона о стандардизацији 

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

П Р А В И Л Н И К 
Q ЈУГОСЛОВЕНСКОМ СТАНДАРДУ ЗА 
' ' МИКРОПРОЦЕСОРСКЕ СИСТЕМЕ 

Члан I. 
Овим правилником прописује се јутдсловенски стан-

дард за микропроцесорске системе, који има следећи на-
зив и ознаку: 

Микропроцесорски системи. Систем-
ска сабирница I за 8-битне и 16-битне 
податке. Штампана плоча евро-формата, 
основне мере и распоред функција по кон-
тактима конектора JUS I.M 1.203 

Члан 2. 
Југословенски стандард из члана I. овог правилника 

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

Члан 3. 
Примењивана југословенског стандарда ,из члана I. 

овог правилника није обавезно. 

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

од дана објављивање у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 06/01 -93/337 Директор 
20. децембра 1990. године Савезног завода за 
Београд стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

136. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88), директор Савезног за-
вода за стандардизације 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. При кључ ивање 
оруђа у три тачке, Чивије за осигурање — JUS M.L1.021 

2) Трактори точкаши за пољопривре-
ду. Траг точкова JUSM.L1.608 

3) Трактори за пољопривреду, Потбз-
ница са отворила. Мере JUS M.L!.750 

Члан 2. 
Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 

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

Члан 3. 
Примењивана југословенских стандарда из члана 1. 

овог правилника није обавезно. 

Члан 4. 
Даном ступања на снагу овог правилника престају да 

важе југословенски стандарди који имају следеће називе и 
ознаке: 

1) Пољопривредни трактори. Траг 
погонских точкова JUS M.L!.608 
донесен Реолењем о југословенским стандардима за по-
љопривредне тракторе („Службени лист СФРЈ", бр. 
33/70); 

2) Пољопривредни трактори. Кабина 
возача. Мере JUS M.U.ČIO 
прописани Правилником о југословенским стандардима 
за пољопривредне машине („Службени лист СФРЈ", бр. 
68/78). 
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Члан 5. 
Овај правилник ступа на снагу rio истеку два месеца 

од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 06/01-93/338 
20. децембра 1990. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода за 
стандард иза цију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

137. 
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 ПУМПЕ 

Члан I. 
Овим правилником прописују се југословенски стан-

дарди за пумпе, који имају следеће називе и ознаке: 
1) Центрифугадне, полуаксијалне и 

аксијалне пумпе. Натписна плочица 
2) Центрифугалне пумпе. Технички 

услови. Класа 11 
3) Центрифугалне полуаксијалне и 

аксијалие пумпе. Упитни лист 

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. 

^лан 3. 
Југословенски стандарди JUS M.F1.005 и JUS 

М,Fl.О!З из члана I. овог правилника обавезни су у цели-
ни, a примењиваће се на пумпе које се произведу, односно 
увезу од дана ступања на снагу овог правилника. 4 

Примењивана југословенског стандарда JUS 
М.Е!.О 14 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". 

JUS M.F 1.005 

JUS M.F1.013 

JUS M.F1.014 

Бр. 06/01-93/339 
20. децембра 1990. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода за 
стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

138. 
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 ЧИСТЕ 

ХЕМИКАЛИЈЕ 

Члан I. 
Овим правилником прописују се југословенски стан-

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

1) Чисте хемикалије. Натријум-хид-
роксид. Технички услови JUS H.G2.039 

2) Чисте хемикалије. Натријум-хид-
роксид. Пипремаље главних раствора за 
одређивање садржаја неких компонената JUS H.G8.409 

3) Чисте хемикалије. Н атријум-хид-
роксид. Одређивање садржаја натријум-
-хидроксида и садржаја карбоната. Волу-
метријска метода JUS H.G8.410 

4) Чисте хемикалије. Натријум-хид-
роксид. Одређивање садржаја хлорида. 
Турбндиметријска метода JUS H.G8.411 

5) Чисте хемикалије. Натријум-хид-
роксид.^ Одређивање садржаја фосфата. 
Колориметријска метода JUS H.G8.412' 

6) Чисте хемикалије. Натријум-хид-
роксид. Одређивање садржаја силиката. 
Колориметријска метода JUS H.G8.413 

7) Чисте хемикалије. Натријум-хид-
роксид. Одређивање садржаја сулфата. 
Турбидиметријска метода JUS H.G8.414 

8) Чисте, хемикалије. Натријум-хид-
роксид. Одређивање садржаја укупног 
азота. Колориметријска метода JUS H.G8.415 

9) Чисте хемикалије. Натријум-хид-
роксид. Одређивање садржаја олова, бак-
ра, гвожђа и никла. Метода атомске ап-
сорпције JUS H.G8.416 

10) Чисте хемикалије. Натријум-хид-
роксид. Одређивање садржаја цинка, кал-
цијума, магнезијума и калијума. Метода 
атомске апсорпције JUS H.G8.417 

11) Чисте хемикалије. Натријум-хид-
роксид. Одређивање садржаја арсена. 
Спектрофотометријска метода JUS H.G8.418 

12) Чисте хемикалије. Натријум-хид-
роксид. Одређивање садржаја алуминију-
ма. Колориметријска метода —- JUS H.G8.4I9 

Члан 2. 
Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 

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

Члан 3. 
Југословенски стандарди из члана 1. овог правилника 

обавезни су у целини, a примењиваће се на чисте хемика-
лије које се произведу, односно увезу од дана ступања на 
снагу овог правилника. 

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

од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 06/01-93/340 
20. децембра 1990. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода за 
ста ида рд и заци ју, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

139. 
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 ЧИСТЕ 

ХЕМИКАЛИЈЕ 

Члан !. 
Овим правилником прописују се југословенски стан-

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

1) Чисте хемикалије, Калијум-пер-
манганат. Технички услови JUS H.G2.092 

2) Чисте хемикалије. Калијум-пер-
манганат. Одређивање садржаја ка лију м-
-перманганата. Волумет ријека метода — JUS H.G8.485 

3) Чисте хемикалије. Калијум-пер-
манганат. Одређивање садржаја материја 
нераст ворљи вих у води. Гравиметријска 
метода JUS H.G8.486 

4) Чисте хемикалије. Калијум-пер-
машанат. Одређивање садржаја хлорида. 
Ту [)G и д им Ит р иј с ха метода JUS Н,GS.487 
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5) Чисте хемикалије. Калијум-пер-
манганат. Одређивање садржаја сулфата. 
Турбидиметријска метода -- — JUS H.G8.488 

. 6) Чисте хемикалије. Калијум-пер-
манганат. Одређивање садржаја укупног 
азота. Колориметријска метода JUS H.G8.489 

l ) Чисте хемикалије. Калијум-nep-
мангакат. Одређивање садржаја олова, 
бакра и гвожђа. Метода атомске апсор-
пције JUS Н.GS.490 

8) Чисте хемикалије. Калијум-пер-
манганат. Одређивање садржаја арсена. 
Спектрофотометријска метода JUS H.G8.491 

Члан 2. 
Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 

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

Члан 3. 
Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 

обавезни су у целини, a примењиваће се на чисте хемика-
лије које се произведу, односно увезу 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: 

Калијум -пермaнган т JUS H.G2.092 
донесен Решењем о југословенским стандардима из облас-
ти хемијске индустрије (производња чистих хемикалија) -
(„Службени лист СФРЈ", бр. 20/67). 

Члан 5. 
Овај правилник ступа на снагу no истеку два месеца 

од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 06/01-93/341 
20. децембра 1990. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода за 
стандардизаЦију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

140. 
На основу члана 80. Закона о стандард иза цији 

(„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 ЧИСТЕ 

ХЕМИКАЛИЈЕ 

Члан I. 
Овим правилником прописују сејугословенски стан-

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

1) Чисте хемикалије. Ортофосфорна 
киселина. Технички услови JUS H.G2.064 

2) Чисте хемикалије. Ортофосфорна 
киселина. Одређивање садржаја ортофос-
форне киселине. Волуметријска метода — JUS H.G8.472 

3) Чисте хемикалије. Ортофосфорна 
киселина. Одређивање садржаја хлорида. 
Ту рбиди мет ријека метода -r JUS H.G?.473 

4) Чисте хемикалије. Ортофосфорна 
киселина. Одређивање садржаја сулфата. 
Ту рб ид vi м е т ријека метода JUS H.G3.474 

5) Чисте хемикалије. Ортофосфорна 
киселина. Одређивање садржаја нитрата. 
Колориметријска метода ' JUS H.G8.475 

6) Чисте хемикалије. Ортофосфорна 
киселина. Одређивање садржаја олова, 

бакра, никла, гвожђа, мангана, кадмијума 
и цинка. Метода атомске апсорпци^ JUS H.G8476 

Т) Чисте хемикалије. Ортофосфорна 
киселина. Одређивање садржаја арсена. 
Спектрофотометријска метода JUS H.G8.477 

8) Чисте хемикалије. Ортофосфорна 
киселина. Одређивање садржаја натрију-
ма и калијума. Метода емисионе електро-
фото мет рије са пламеном — JUS RGS.47S 

9) Чисте хемикалије. Ортофосфорна 
киселина. Одређивање садржаја немарљи-
вих киселина (као С Њ СОС Н). Волумет-
ријска метода — JUS Н,GS,479 

10) Чисте хемикалије. Ортофосфорна 
киселина. Одређивање садржаја материја 
које редукују калијум-перманганат (као 
Из ?Оз). Влуметријска метода JUS H,G8 480 

Члан 2. 
Југословенски стандарди из члана l, овог правилника 

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

Члан 3. 

Југословенски стандарди из члана l, овог правилника 
обавезни су у целини, a примењива^ се на чисте хемика-
лије које се произведу, односно увезу 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: 

Чисте хемикалије. Фосфорна кисели-
на (орто) JUS H.G2 064 1 

донесен Решењем о југословенским стандардима из облас-
ти хемијске индустрије („Службени лист СФРЈ", Ор. 
29/65). 

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

од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 06/01-93/342 
20. децембра 1990. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода за 
стандардизације 

В-ерољуб ТанзШчобић, с. р, 

141. 
На основу члана 80. Закона о стандардизације 

(„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 КРИСТАЛНО 

СТАКЛО 

Члан I. 
Овим правилником прописује се југословенски стан-

дард за кристално стакло, који има следећи назив и озна-
ку: 

Кристално стакло. Класификација, 
обележавање етикетом - — JUS B.ES,250 

Члан 2. 
Југословенски стандард из члана l, овог правилника 

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

Члан 3. 
Примењивана југословенског стандарда из члана I. 

овог правилника ш-ије обавезно. 
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Члан 4„ 
Овај правилник ступа на снагу по истеку два месеца 

од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 06/01-93/343 Директор 
20, децембра 1990. године Савезног завода за 
Београ-д стандардизације 

Верољуб Танасковић, е, р. 

142. 
На основу члана 80, Закона о стандардизације 

(„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'ГУМУ -

Члан I. 
Овим правилником прописују се југословенски стан-

дарди за гуму, који имају следеће називе и ознаке: 
1)'Гума. Гума за заптивне прстенове 

за спајање цевовода за врућу воду до 
100 ?С. Технички услови - JUS G.C2.022 

2) Гума. Гума за заптивке за зградар-
, ство. Технички услови JUS G.C2.030 

Члан 2% 

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

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 објављивање у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 06/01-93/344 Директор 
20. децембра 1990. године Савезног завода за 
Београд стандардизације 

Верољуб Танасковић, с. р. 

143. 
На основу члана 11; тачка 5. Закона о удруживању у 

Заједницу југословенских пошта, телеграфа и телефона 
(„Службени лист СФРЈ", бр, 18/78), чл. 2. и 26. Закона о 
поштанским, телеграфским и телефонским услугама 
(„Службени лист СФРЈ", бр, 2/86), члана 18. став I. тачка 
8, члана 148, став I. тачка 5. и члана 153. Самоуправног 
споразума о удруживању у Заједницу југословенских по-
шта, телеграфа и телефона („ПТТ весник", бр, 26/85), рад-
не организације поштанског, телеграфеког и телефонског 
саобраћаја (у даљем тексту: РО П Т ! саобраћаја), и то: 

ИЗ СР БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИ НЕ: 
1) Друштвено предузеће ПТТ саобраћаја, Бањалу-

ка; 
2) Друштвено предузеће ПТТ саобраћаја, Бијељина; 
3) Друштвено предузеће ПТТ саобраћаја, Босанска 

Гради as Kat 
4) Предузеће ПТТ саобраћаја у друштвеној својини, 

Бихаћ; 
5) Друштвено предузеће П!Т саобраћаја, Брчко; . 
6) Предузеће ПТТ саобраћаја, Добој; 
l ) Радна организација ПТТ саобраћаја, Горажде; 
8) Радна организација П! i саобраћаја, Јајце; 
9) Радна организација ПТТ саобраћаја, Ливно; 

IO) Радна организација ПТТ саобраћаја, Мостар; 

11) Радна организација ПТТ саобраћаја, Приједор; 
12) Друштвено предузеће ПТТ саобраћаја, Сарајево; 
13) Радна организација ПТТ саобраћаја, Требиње; 
14) Друштвено предузеће ПТТ саобраћаја, Тузла; . 
15) Радна организација ПТТ саобраћаја, Зеница, 
који се удружују у Заједницу ЈПТТ преко Сложене ор-

ганизације удруженог рада ПТТ саобраћаја Босне и Хер це-
говине из Сарајева; 

ИЗ СР МАКЕДОНИЈЕ: 
16) Предузеће ПТТ саобраћаја „Македонија", Скоп-

ље; 

ИЗ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ: 
17) Предузеће за ПТТ саобраћај, Цеље; 
18) Предузеће за ПТТ саобраћај, Копар; 
19) Предузеће за ПТТ саобраћај, Крањ; 
20) Предузеће за ПТТ саобраћај, Љубљана; 
21) Предузеће за ПТТ саобраћај, Марибор; 
22) Предузеће за ПТТ саобраћај, Му рск a Собота; 
Ž3) Предузеће за ПТТ саобраћај, Нова Горица; . 
24) Предузеће за ПТТ саобраћај, Ново Место; 
25) Предузеће за ПТТ саобраћај, Трбовље, 
која се удружују у Заједницу Ј П ! Г преко Сестављеног 

ПТТ подјетја Словеније, Љубљана; 

ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ: 
26) Јавно предузеће ПТТ саобраћаја „Србија", Беог-

рад; 

ИЗ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ: 
27) Подузеће ПТТ промета, Бјеловар; 
28) Подузеће ПТТ промета, Дубровник; 
29) Подузеће ПТТ промета, Карловац; 
30) РДдна организација ПТТ промета, Осијек; 
З!) Подузеће ПТТ промета, Ријека; 
32) Подузеће ПТТ промета, Пула; 
33) Подузеће ПТТ промета, Славонски Брод; 
34) Подузеће ПТТ промета, Сплит; 
35) Подузеће ПТТ промета, Шибеник; 
36) Подузеће ПТТ промета, Вараждин; 
37) Подузеће ПТТ промета, Задар; 
38) Подузеће ПТТ промета, Загреб; 
39) Подузеће ПТТ; промета, i ослић, 
који се непосредно удружују у Заједницу ЈПТТ; . 

ИЗ СР ЦРНЕ ГОРЕ: 
40) Предузеће ПТТ саобраћаја Црне Горе, Титоград, 

по претходно прибављеном мишљењу Савеза само-
управних интересних заједница за ПТТ саобраћај Југосла-
вије и Привредне коморе Југославије и у сагласности са 
Савезним секретаријатом за правосуђе и организацију са-
везне управе у погледу одредаба које се односе на уручење 
судских писама и писама по управном и прекршај ном по-
ступку, закључују 

САМОУПРАВИ!! СПОРАЗУМ ' 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА САМОУПРАВНОГ 
СПОРАЗУМА О ОПШТИМ'УСЛОВИМА ЗА ВРШЕЊЕ 
ПОШТАНСКИХ, ТЕЛЕГРАФСКИХ' l i ТЕЛЕФОНСКИХ 

УСЛУГА 

Члан I. 
У Самоуправном споразуму о општим условима за 

вршење поштанских, телеграфскнх и телефонски^ усл^а 
(„Службени лист СФРЈ", Gp, 35/88), у члану 2. после става 
4. додаје се став ,5, који гласи: 

Д5) Означавање стварне вредности на поштанским 
пошиљкама представља осигурање тих пошиљака код 
ПТТ организација у висини означене вредност!!. Пошта-
рина наплаћена према означеној вредности пошиљке 
представља премију за осигурање те пошиљке." 
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Члан 2, 
У члану 4. став 5. мења се н гласи:, 
„(5) Јединица ПТТ мреже може иа погодан начин да 

објави време за доставу пошиљака убрзане поште, хитних 
пошиљака, телеграма и телефонских позивница на свом 

' подручју." 

Члан 3. 
У члану 5. став I. реч: „књижене" замењује се речју: 

„све". 
У ставу З, на крају, додаје се нова реченица, која гла-

си: „Корисник ПТТ услуга истовремено може издати више 
пуномоћја." 

Члан 4, 
У члану 8. став I. реч: „великим" брише се. 

Члан 5. 

У члану IO, на свим местима, ознака: „ с т " замењује 
се ознаком: „ т т " . 

Став 7. брише се. 
Досадашњи став 8, који постаје став 7, мења се и гла-

си: 
„(7) Судско писмо и писмо по управном и прекршај -

ном поступку је пошиљка коју предају на пренос над-
лежни органи и организације у коверту беле или плаве бо-
је за примаоца као странке у поступку, уз које постоји, као 
саставни део, повратница исте величине и боје, која је по 
горњој ивици перфорисана. У случају механографске изра-
де омота судског писма и писма по управном и прекршај-
но м поступку, његов саставни део је поврагница исте боје, 
која је по ивици омота перфорисана. Та повратница не сме 
бити већа од механографски израђеног писма." 

Досадашњи став 9, који постаје став 8, мења се и гла-
си: 

„(8) Судско писмо и писмо по управном и прекршај-
е м поступку мора, у погледу масе, да одговара условима 
за обично писмо, a у погледу димензија - за стандардизо-
вано писмо. Механографски израђен омот писма, "у погле-
ду масе и величине (димензија) мора да одговара услови-
ма за обично писмо." 

Досадашњи ст. IO. до 13. постају ст. 9. до 11.' 

Члан 6. 
У члану И, на свим местима, ознака: „ст" замењује 

се ознаком: „ т т " . 
Став 4. мења се и гласи: 
„(4) Дописница поштанског издања мора имати у за-

глављу назив: „ДОПИСНИЦА - СА RTE POSTALE", као и 
одштампану поштанску марку." 

Члан 7. 
Члан 12. мења се и гласи: 
„(1) Тисковина је отворена пошиљка која садржи 

књиге, новине и часописе. 
(2) Под тисковинама се подразумевају и штампани 

каталози, брошуре, проспекти, рекламе, ценовници, редо-
ви вожње, редови летења, именици, плакете, календари, 
роковници, стагистички извештаји и друге сличне штам-
пане ствари за које ПТТ организација оцени да имају ка-
рактер тисковина, 

(3) Књиге су ^периодичне штампане публикације ко-
је имају најмање 50 страница, не рачунајући корице. На-
словна страна књиге мора да садржи и наслов књиге, ауто-
ра, место издања, годину издања и издавача. Листови књи-
ге морају бити међусобно повезани (тврди повез, броши-
рано - лајмовано, броширано - шивене концем, тврди по-
вез у полу платну, полу платно у брошираном повезу, [ли-
вено кламером - жицом кроз превој u ши вено кламером -
жицом одозго). 

(4) Под новинама се подразумевају штампане публм-
кације које излазе свакодневно или повремено, у одређе-
ном временском размаку, у форми новина, a које нису уко-
ричена и повезане. 

(5) Под часописима се подразумевају укоричено и по-
везане штампане публикације које излазе у одређеном вре-
менском размаку, најмање четири пута годишње. 

(6) Новине и часописи су штампане публикације на-
мењене информисан^ јавности и морају бити, у смислу за-
конских прописа, регистровани код надлежног органа. 
Сваки примерак новина и часописа мора имати сталан на-
зив, место и датум излажења, име и презиме уредника, име 
и адресу издавача, име и назив оснивача, редни број из-
лажења, цену, односно ознаку „Бесплатно" и нумерисане 
странице, a ако је издавач група грађана - и седиште те 
групе. , 

(7) Приликом прве предаје ковина u часописа на от-
прему, оснивач или његов опуномоћеник дужан је да до-
каже ПТТ организацији код које ће их предавати да су 
новине, односно часописи уписани у регистар новина и ча-
сописа код надлежног органа, Истовремено мора предати 
два примерка новина и часописа, којима доказује да су ис-
пуњени услови из ст. 6. и 7. овог члана. 

(8) Новине и часописи могу имати прилог, који испу-
њава следеће услове: 

- да је њихов, саставни Део и уложен у'појединачни 
примерак новина и часописа; 

-- да има исти назив као новине или часопис; 
- да су штампа, облик и врста папира исти као нови-

не или часопис коме је приложен; 
- да има истог одговорног уредника као ковине, од-

носно часопис; 
- да је издавач исти за прилог и за новине, односно 

часопис; 
- да постоји међусобна веза садржине прилога u но-

вина, односно часописа. 
Ако прилог не испуњава наведене услове, он се, у по-

гледу плаћања поштарине, сврстава у врсту пошиљке ко-
јој припада. 

(9) Тисковина не може бити масе веће од 2 kg, 
Тисковина која садржи једну књигу може бити масе 

до 5 kg. Ако новине.и часописе предаје овлашћени (регис-
тровани) издавач, свежањ новина или часописа не коже 
бити масе веће од IO kg, a врећа са новинама не може бити 
масе веће од 30 kg. 

(10) Димензије тисовине морају одговарати димен-
зијама предвиђеним за писмо. 

(11) Појединачно адресована тисковина која садржи 
новине или часописе и која је сложена за отпрему не може 
имати ниједну димензију већу од 30 cm. Свежањ адресо sa-
li их и неадресованих тисковина који садржи новине и ча-
сописе не може имати ниједну димензију већу од 45 еш. 

(12) У левом горњем углу адресна стране тисовине 
пошиљалац је дужан да стави ознаку: ,ДИСКО ВИ НА (!M-
PRI МЕ)". Ова ознака мора бити стављена и на новине и 
часописе, ако их не шаље издавач. 

(!З) Пошиљалац може тековинама приложити отво-
рени рачун, отпремнину и уплатницу који се односе иа 
предмет који се шаље, a у књизи може бити написана још 
и посвета. 

Члан 8. . ' 

У члану 13. став 6. брише се. 

Члан 9. 
У члану 14. сгав I. мења се и гласи: 
„Мали пакет је отворена пошиљка која садржи узор-

ке робе и друге предмете. Дозвољено је у њих стављати 
сваки д!руги документ који нема карактер актуелне и лич-
не преписке, с тим да није адресоваи на неког другог при-
маоца и да не потиче од неког другог пошиљаоца који ни-
су наведе?ш на самом малом пакету. То важи и за ставља-
ње у мале пакете грамофонских плоча, трака, жица са 
звучним или видео-снимком или без њега, механограф-
скнх карти, магнетних трака н других сличних средстава." 

Став 6. брише се. 

Члан IO. 
У члану 15. став 2. брише се. 
Досадашњи став 3. постаје став 2. 
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Члан 11. 
У члану 16. став 2. после речи: „за пошиљаоца" дода-

ју се зарез и речи: ,,о чему треба да стоји констатација по-
шиљаоца на потврди о предаји пошиљке. Последице неоз-
начавања стварне вредности сноси пошиљалац." 

У ставу 3. прва реченица мења се и гласи: „Означена 
вредност вредносног писма не може бити већа од износа 
утврђеног одлуком надлежног органа Заједнице Ј П ! Г о 
висини означене вредности на поштанским пошиљкама и 
износа уплата и исплата." 

Члан 12. 
У члану 17. став 2. друга реченица мења се и гласи: 

„Означена вредност мора одговарати стварној вредности 
садржаја пакета или, у датом случају, вредности садржаја 
за пошиљаоца, о чему мора да стоји констатација поши-
љаоца на потврди о предаји пакета." 

Став 3. мења се и гласи: 
„(З) Означена вредност пакета не може бити већа од 

износа утврђеног одлуком надлежног органа Заједнице 
ЈПТТ о висини означене вредности на поштанским по-
шиљкама и износа уплата и исплата." 

Члан 13. 

У члану 18. став 3. мења се и гласи: 
„(З) Износ који се може дозначити по једној упутници 

(поштанској и телеграфској) не може бити већи од износа 
утврђеног одлуком надлежног органа Заједнице ЈПТТ о 
висини означене вредносги на поштанским пошиљкама и 
износа уплата и исплата, осим за службене упутнице." 

Члан 14. 
У члану 23. став 2. мења се и гласи: 
„(2) Откупни износ означен на откупној пошиљци не 

може бити већи од износа утврђеног одлуком надлежног 
органа Заједнице ЈПТТ о висини означене вредности на 
поштанским пошиљкама и износа уплата и исплата. Ако 
се откупни износ уплаћује у корист текућег рачуна поши-
љаоца који се води код Поштанске штедионице, пошиља-
лац прилаже попуњени образац „Уплата у корист текућег 
рачуна" (Обр. ТР-12). За текуће рачуне који се воде код по-
словних банака, односно за жиро-рачуне прилаже се Оп-
шта уплатница или Посебна уплатница (Обр. IO или Обр. 
11 СДКЈ). 

Члан 15. 
У члану 27. став 2. после тачке 4. додају се тач. 5. и 6, 

које гласе: 
„5) да се износ поштанске или телеграфске упутнице 

врати телеграфски; 
6) да се откупни износ уплати телеграфом." 

Члан 16. 
У члану 28. став 2. тачка 7. мења се и гласи: 
„7) издавање овереног преписа или фото-копије по-

штанске исправе која се односи на пријем и уручење по-
шиљке;". 

После тачке 15. додају се тач. 16. и 17, које гласе: 
„16) преглед поштанских пошиљака ради сигурности 

и заштите, на захтев корисника; 
17) посебна достава и пријем пошиљака у пословним 

просторијама корисника." 

Члан 17. 
У члану 29. став 4. друга реченица мења се и гласи: 

„Дозвољено је на десну страну пошиљке налепите или 
причврстити адресу примаоца исписану на хартији или 
платну, осим на вредносном писму преко износа утврђе-
ног одлуком надлежног органа Заједнице ЈП TI о висини 
означене вредности на поштанским пошиљкама и износа 
уплата и исплата." 

У ставу 5. тачка 2. друга реченица мења се и гласи: 

,,Ila пример: 

Јован Јаковљевић 
Дал мат ниска 24/11, улаз 2, стан 20 

- 18000 НИШ 
или 

Трговинска организација „Грмија" 
Поштански преградак 127 
38001 ПРИШТИНА 

или 
Драгутин Богдановић 
Војна пошта BE II 3358/1 
68002 НОВО МЕСТО". 
У тачки 3. друга реченица мења се и гласи: „Ради лак-

шег читања, поштански број треба да се пише испод пода-
така из адресе, са уочљивим размаком од тих података.", a 
трећа реченица брише се. 

После става 14. додаје се став 15, који гласи: 
„(15) Књижена пошиљка адресована на више лица ко-

ја на истој адреси имају назив предузећа, установа и сл. 
сматра се као пошиљка адресована на једно лице. На при-
мер: 

Адвокатска канцеларија 
Борис Жуван v 
Јанез Бохињц 
Рафаел Сотлар 
Далматинова 2 
61000 ЉУБЉАНА". 

Члан 18. 
У члану 30. став l, на крају, додаје се реченица, која 

гласи: „Коверат или омот пошиљке мора бити једнобојан, 
по правилу светле боје, и у ту сврху не може се употребља-
вати новинска или друга хартија са фотографијом или тек-
стом који онемогућавају лако уочавање адресе или отиска 
поштанског жига." 

У ставу 7, на крају, додаје се реченица, која гласи: 
„Поштанске пошиљке за које је употребљена типизирана 
поштанска амбалажа не треба обавијати." 

Члан 19. 
У члану 31. став I. тачка 4, друга реченица брише се. 
Одредба под б) мења се и гласи: 
,,б) пчеле морају бити смештене у добро затворену и 

учвршћену кутију или сандук од лима, с тим што на једној 
страни кутије, односно сандука мора бити отвор преко ко-
га је причвршћена решетка од густе и јаке жице. Пчеле се 
могу слати и у за то израђеном писмоносном завоју, који 
је с обе стране потопљен. У ту сврху се мора употребити 
посебно израђена опрема, која штити пчеле и обезбеђује 
им довољно ваздуха." 

После одредбе под б) додаје се нова одредба под в), 
која гласи: 

„в) пијавице, змије, паразити и сл. морају бити смеш-
тени у добро затворену и дробро учвршћену кутију или 
сандук од лима, с тим што на једној страни кутије, однос-
но сандука мора бити отвор преко кога је причвршћена 
решетка од густе и јаке жице;". 

Досадашња одредба под в), која постаје одредба под 
г), мења се и гласи: 

„г) уз пошиљку са живим животињама пошиљалац 
мора пре,дати и потврду надлежног органа о здрављу 
животиња, односно одобрење да се те животиње превозе 
као ^поштанска пошиљка. Овлашћени одгајивачи пчела 
могу у ту сврху да користе посебно прилагођену налепни-
цу, на којој је исписан број потврде о здрављу животиња и 
отисак штамбиља одгајивача." 

Члан 20. 
У члану 32. став l, на крају, додаје се реченица, која 

гласи: „За затварање тих пошиљака може се употребити и 
провидни најлон или пластични омот." 

Члан 21. 
У члану 33. став 6. мења се и гласи: 
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„(6) Вредносно писмо са означеном вредношћу до из-
носа утврђеног одлуком надлежног органа Заједнице 
ЈПТТ о висини означене вредности на поштанским по-
шиљкама и износа уплата и исплата може, изузетно, бити 
упаковано и у обичан коверат без печаћен,а, али тако да се 
без видне повреде коверта не може доћи до његове 
садржине." 

У ставу IO. прва реченица мења се и гласи: 
„Ако се за затварање вредносног писма преко износа 

утврђеног одлуком надлежног органа Заједнице ЈПТТ о 
висини означене вредности на поштанским пошиљкама и 
износа уплата и исплата користи сигурносна поштанска 
налепница, пошиљалац је дужан да на ту налепницу стави 
отисак печата или факсимил потписа, или да на неки дру-
ги начин стави своју оверу преко налепнице, тако да дело-
ви отиска, односно потписа буду видљиви на налепници и 
омоту." 

Члан 22. 
У члану 34. став I. прва реченица мења се и гласи: 
„За паковање пакета чија је означена вредност, до из-

носа утврђеног одлуком надлежног органа Заједнице 
ЈПТТ о висини означене вредности на поштанским по-
шиљкама и износа уплата и исплата мора се употребити 
омот, сандук, кутија или врећа." 

У ставу 2. прва реченица мења се и гласи: ' 
„За паковање пакета чија је вредност преко износа ут-

врђеног одлуком надлежног органа Заједнице ЈПТТ о ви-
сини означене вредности на поштанским пошиљкама и из-
носа уплата и исплата мора се употребити сандук, кутија 
од чврстог материјала или врећа без шавова." 

Члан 23. . 
У члану 35. став 3. мења се и гласи: 
„(З) Писмоноша пошиљка која садржи живе животи-

ње мора се обавезно предати као књижена пошиљка. По-
шиљке са живим животињама не примају се на пренос, по 
правилу, у петак и суботу, као ни у дан пре празника и по-
сле отпреме закључка, да би се обезбедио њихов континуи-
рани пренос." 

У ставу 4. речи: „масе веће од 20 g," бришу се. 
У ставу 7. речи: „(осим на адресној страни пошиљ-

ке)" бришу се. 

Члан 24. 
У члану 36. став 7. брише се. 
Досадашњи ст. 8, 9. и IO. постају ст. 7, 8. и 9. 

Члан 25. 
У члану 37. став 9. тачка 3. мења се и гласи: 
„З) да тачно измере сваку пошиљку и утврђену масу 

изнад 20 g, упишу на одређеном месту пријемне књиге и 
десно од препоручене налепнице на адресној страни по-
шиљке;". 

Члан 26. 

У члану 39. став 1. мења се и гласи: 
„(1) Пакет са означеном вредношћу до износа утврђе-

ног одлуком надлежног органа Заједнице ЈПТТ о висини 
означене вредности на поштанским пошиљкама и износа 
уплата и исплата пошиљалац предаје јединици ПТТ 
мреже са обрасцем „Пријемни лис!", a пакет са означеном 
вредношћу преко износа утврђеног поменутом одлуком и 
откупни пакет - са обрасцем „Пријемни лист са спровод-
ницом". 

У ставу 4. друга реченица мења се и гласи : „За пакете 
са означеном вредношћу до износа утврђеног одлуком 
надлежног органа Заједнице ЈПТТ о висини означене вред-
ности на поштанским пошиљкама и износа уплата и ис-
плата, пошиљалац не предаје „Пријемни лист", a за паке-
те преко износа утврђеног поменутом одлуком и за откуп-
не пакете дужан је да уз пакет преда попуњену „Спровод-
н и к " . 

У ставу 6. у првој реченици реч: „издаје" замењује се 
речима: „може издати". 

У тачки 6. додаје се нова реченица, која гласи: „По-
шиљаоци могу отпремити пакете и другачије ако се о то-
ме споразумеју са ПТТ организацијом." 

Члан 27. 
Члан 42. мења се и гласи: 
„(1) Убрзана пошта је врста поштанске услуге која 

корисницима поштанских услуга омогућава најбржи и нај-
сигурнији пренос поштанских пошиљака иа одређеним ре-
лацијама у унутрашњем и неђународном саобраћају, у ок-
вирима прописаних рокова преноса. 

(2) Јединствена скраћеница за ознаку пошиљака уб-
рзане поште у унутрашњем и међународном поштанском 
саобраћају је ,,EMS (Expres mail service). 

(3) Пошиљке убрзане поште (EMS ) у унутрашњем и 
међународном поштанском саобраћају примају се до мак-
сималне масе од 15 kg, a у међународном саобраћају у до-
лазу ове пошиљке могу бити до 20 kg. 

(4) Максималне димензије EMS пошиљке у међуна-
родном саобраћају у полазу су 1,05 т у било којој димен-
зији, односно 2 т у збиру дужине и најширег места по-
пречно a не уздужно, a у долазу 1,50 ш у било којој димен-
зији, односно 3 ту збиру дужине и најширег места. Мак-
сималне димензије EMS пошиљака у унутрашњем саобра-
ћају су исте као и за пакете у унутрашњем саобраћају, a 
минималне димензије адресне стране су 25 х 17,6 cm 
(формат Б-5). 

(5) Убрзана пошта организује се за кориснике ПТТ ус-
луга у одређеним јединицама П ! Т мреже у седишту по-
штанског центра. 

(6) П ! Т организација може организовати убрзану по-
шту за кориснике ПТТ услуга и ван седишта поштанског 
центра, под условом да примењује рокове за пренос и уру-
чење пошиљака EMS и да објави места за која је, према 
наведеним одредбама, огранизована убрзана пошта. 

(7) Убрзана пошта може се организовати и за шире и 
најшире подручје јединице ПТТ мреже по посебном угово-
ру са пошиљаоцем. На тај начин може се организовати уб-
рзана пошта и за потребе великих корисника поштанских 
услуга. 

(8) Места и време у којима је организована убрзана 
пошта објављују се у пословним просторијама јединице 
ПТТ мреже, намењеним за рад са корисницима ПТТ услу-
га. 

(9) Пошиљке убрзане поште морају бити пренесене и 
уручене на ужем подручју јединице ПТТ мреже у следећим 
роковима: 

1) пошиљка која се прима и уручује код јединице ПТТ 
мреже на подручју исте јединице ПТТ мреже мора бити 
уручена истог дана кад је и примљена, под условом да је 
предата до одређеног времена које утврђује ПТТ органи-
зација; 

2) пошиљка која се прима и уручује код јединице ПТТ 
мреже на подручју истог поштанског центра мора бити 
уручена следећег дана у односу на дан предаје, односно 
пријема, под условом да је предата до одређеног времена, 
које утврђује ПТТ организација; 

3) пошиљка која се прима код јединице ПТТ мреже у 
седишту једног поштанског центра, a треба да буде уруче-
на код јединице ПТТ мреже у седишту другог поштанског 
центра, мора бити уручена следећег дана у односу на дан 
пријема, под условом да је предата до одређеног времена, 
које утврђује ПТГ организација; 

4) пошиљка која се прима код јединице ПТТ мреже у 
седишту једног поштанског центра, a треба да буде уруче-
на код јединице ПТТ мреже ван седишта другог поштан-
ског центра, мора бити уручена у року од два дана, под ус-
ловом да је предата до одређеног времена, које утврђује 
ПТГ организација; 

5) пошиљка која се прима код јединице ПТТ мреже 
ван седи и!та једног поштанског центра, a треба да б,уде 
уручена код јединице ПТТ мреже ван седишта другог по-
штанског центра, мора бити уручена у року од три дана 
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од дана пријема, под условом да је предата до одређеног 
времена, које утврђује ПТТ организација. 

(10) Пошиљке убрзане поште за шире и најшире под-
ручје јединице П ! Т мреже примају се, преносе и уручују 
по посебном уговору између пошиљаоца и надлежне ПТТ 
организације. 

(11) Потиљке убрзане поште у унутрашњем саобра-
ћају примају се без означене вредности и са означеном 
вредношћу. Максималне дозвољене вредности на пошиљ-
кама убрзане поште одређује надлежни орган ЗЈНТТ одлу-
ке vj о висини означене вредности на поштанским пошиљ-
кама и износа уплата и исплата. ^ 

(12) Које ће јединице ПТТ мреже у седишту поштан-
ског центра и до ког времена у току радног времена при-
мати пошиљке убрзане по(нте у унутрашњем саобраћају 
одређује ПТТ организација. 

(!З) У просторијама јединице ПТТ мреже намењеним 
за кориснике ПТТ услуга мора бити истакнуто обавеште-
ње да се у тој јединици ПТТ мреже примају пошиљке уб-
рзане поште, као и време до када се ове пошиљке морају 
предати да би биле отпремљене истог дана. Пошиљке уб-
рзане поште, после истека утврђеног времена за њихову 
отпрему истог да!т када су примљене, примају се само на 
изричит захтев корисника, с тим што ће бити отпремљене 
наредног радног дана. 

(14) У просторијама јединице П ! Т мреже намењеним 
за кориснике ПТТ услуга мора бити истакнут и списак је-
диница (!ТГ мреже у земљи за које се примају пошиљке 
убрзане поште. 

(15) Јединица ПТТ мреже, одређена за пријем поши-
љака EMS, може пријем тих пошиљ-ака, осим на шалтеру, 
организовати и у стану, односно пословним просторијама 
пошиљаоца, у ком случају одређује посебан телефонски 
број на који се, у одређено време paia јединице ПТТ 
мреже, могу пријавити пошиљке убрзане поште. 

(16) Поступак пријема пошиљака убрзане поште у 
стану, односно пословним просторијама пошиљаоца, на 
ос!!обу телефон скот захтева, утврђује ПТТ организација, 
водећи рачуна о обавези да и тако примљене пошиљке мо-
рају бити отпремљене истог дана кад су и примљене. 

(i?) Пошиљке убрзане поште у унутрашњем и међу-
народном саобраћају предају се на пренос уз самолепљиву 
адресни цу за унутрашњи, односно међународни саобра-
ћај. 

(18) Самолепљиву адресницу попуњава пошиљалац 
према штампаном тексту и предаје је заједно са пошиљ-
ком. Пошиљалац је обавезан да писаћом машином или 
штампаним словима, поред потпуне и тачне адресе при-
маоца, упише и адресу пошиљаоца, као и бројеве телефо-
на примаоца или пошиљаоца, ако их има. 

(19) Пошиљке EMS у унутрашњем саобраћају, поред 
откупнине, могу се предати и са повратиицом. Повратни-
цу попуњава одредишна пошта и враћа је пошиљаоцу као 
обичну писмо носну пошиљку. 

(20) За пошиљке EMS нема издвојеног руковања, 
осим кад су у питању пошиљке са живим животињама. 

(21) Неуручиве пошиљке EMS у унутрашњем саобра-
ћају враћају се пошиљаоцу као пошиљке EMS, без наплате 
повратне поштарине. 

(22) У случају губитка, оштећења или умањења 
садржине пошиљке EMS у унутрашњем саобраћају, кад су 
у питању пошиљке са означеном вредношћу, примењују се 
односне одредбе Закона о ПТТ услугама за пошиљке еа оз-
наченом вредношћу, a за пошиљке без означене вредности 
- односне одредбе свог закона за хитне препоручена пис-
моноше пошиљке." 

Члан 28. 
У члану 45. став 3. тачка 5. мења се и гласи: 
„5) облик, величину, боју отиска и текст поштанског 

жига и клишеа на машини за франкирање;". 

Члан 29. 
У члану 48, став 8. после речи: „стопе масе" додају се 

зарез и речи: „односно теле!рафску или факсимил оба^ 
вест". 

Члан 30. ^ 
У члану 49, став 5. мења се и гласи: 
„(5) Изузетно, за пошиљке из члана 27. став З, тачка 4. 

овог самоуправног споразума захтев важи до опозива." 

Члан 31. 
У члану 50. став 2. после речи: „примаоцу" додају се 

зарез и речи: „законском заступнику". 
У ставу 3. речи: „30,000 динара и исплатити упутнице 

до износа од 30.000 динара" замењују се речима: „износ 
утврђен одлуком надлежног орхана ЗЈ ПТТ о виси!ли озна-
чене вредности на, поштанским пошиљкама и износ упла-
та и исплата и исплатиш упутницу до износа утврђеног 
наведеном одлуком." 

Став 9. мења се и гласи: 
„(9) Препоручен писмоноше пошиљке без повратни-

це, као и хитне обичне и препоручена писмоноше пошиљ-
ке које се нису у првом покушају могле непосредно уручи-
ти, могу се уручива!н убацивањем у кућне или збирне по-
штанске ковчежиће." 

Члан 32. 
У члану 52. став 5. тач, l, 2. и 3. мењају се и гласе: 
,,l) У случају неуспеле прве доставе пакета, примаоцу 

се оставља извештај о приспећу пакета, са обавештењем 
кад може пакет примити у односној јединици ПТТ мреже; 

2) у случају неуспеле прве доставе обичне и пре пору-
мене писмоносне пошиљке без поератнице и без оптереће-
ња откупнине!^ царинском дажбином и сл, таква пошиљ-
ка се уручује примаоцу убацивањем у његов кућни или 
збирни ковчежић, a ако се то не може учинити из било ког 
разлога, оставља се извештај о приспећу пошиљке, са оба-
вештењем када прималац може подићи пошиљку у однос-
ној јединици ПТТ мреже; 

3) У случају неуспеле прве доставе осталих пошиљака 
(са оптерећењем), у извештају о приспећу пошиљке мора 
бити назначено у које ће време бити покушана поновна до-
става те п о ш иљ к е7о Д но сно кад се та пошиљка може поди-
ћи у јединици ПТТ мреже до наредне доставе;". 

Члан 33. 
У члану 53. став l, на крају, додаје се нова реченица, 

која гласи: „Изузетно, прималац не потврђује пријем пре-
поручен пошиљке без повратник и препоручене пошиљ-
ке које нису оптерећене дажбинама, a уручене су убацива-
њем у кућни или збирни ковчежић." 

У ставу 2. тачка З, на крају, додају се зарез и речи: 
„Осим хитних пошиљака до 2 kg". 

Члан 34. 
У члану 55. став 2. речи: ,,и отиском поштанског 

жига" бришу се. 

Члан 35. 
У члану 56. последња реченица брише се. 
Додаје се став 2, који гласи: 
„(2) Пакети приспели за кориснике преградака, у мес-

тима у којима је организована достава пакета, уручује се 
путем доставе ако се ПТТ организација и корисник пре-
г р а д а нису друкчије спсразумели. Ако је корисник пре-
г р а д а физичко лице, у ње i овој адреси, поред броја пре-
т р а г а , мора бити означено име и презиме.'4 

Члан 36. 
Члан 59. мења се и гласи: 
„(l) Судско писмо и /?немо по управном и прекршај-

ном поступку, у коверту беле- б^је са повратницом, уручује 
се, по правилу, лично примаоцу. 

(2) Ако се прималац из става I. свог члана не затекне 
у стану, писмо се уручује једном ед одраслих чланова ње-
говог домаћино ва за које радник јединице ПТТ мреже зна 
или утврди да припада домаћинству примаоца. 
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(3) Ако се ни један од одраслих чланова примаочевог 
домаћинова не затекне у стану, или их прималац нема, 
писмо из става I. овог члана уручује се настојнику зграде 
или суседу, ако та лица пристану да приме писмо. 

(4) Ако се писмо из става I. овог члана доставља на 
месту где прималац ради, a лице на које је писмо адресо-
вано се ту не затекне, писмо се може уручити лицу овлаш-
ћеном за примање поште, које је дужно да писмо прими, 
или лицу које ради на истом месту, ако оно пристане да га 
прими. 

(5) Писмо из става 1. овог члана упућено адвокату 
уручује се, у његовом одсуству, раднику у адвокатској кан-
целарија 

(6) Ако прималац, одрасли члан његовог домаћин-
о в а или лице из ст. 4. и 5. овог члана одбије да прими пис-
мо из става I. овог члана, радник јединице ПТТ мреже ће 
писмо оставити у стану или пословној просторији у којој 
то лице ради, или ће писмо ставити на врата стана или 
просторије. На полеђини повратнице, у простору за упи-
сивање напомене, радник јединице ПТТ мреже ће забе-
лежити име лица које је одбило пријем писма, дан, сат и 
разлог одбијања пријема, као и место где је писмо остав-
љено, и све то оверити својим потписом, чиме је, сматра 
се, достава извршена. На исти начин ће поступити и при-
ликом доставе писма у адвокатској канцеларији, ако је 
писмо упућено адвокату. 

(7) Судско писмо И ПИСМО ПО управном и прекршај-
не^! поступку, у коверту плаве боје са повратницом, у 
првом покушају доставе уручује се лично примаоцу, од-
носно раднику у адвокатској канцеларији ако писмо гласи 
на адвоката. Ако се прималац не затекне у стану, својој по-
словној просторији или адвокатској канцеларији, односно 
на месту где ради, радник јединице ПТТ мреже дужан је да 
примаоцу остави извештај о приспећу пошиљке код лица 
из ст. 2, З, 4. и 5. овог члана или да извештај остави на би-
ло који начин на који се оставља извештај о приспећу по-
шиљке ако не затекне ни једно од тих лица, са обавеште-
њем да, ради пријема писма, одређеног дана и часа буде у 
свом стану, пословној, просторији, адвокатској канцелари-
ј а односно на месту где ради. Ако се ни у другом покуша-
ју доставе писма из става I. овог члана прималац у заказа-
но време не затекне у стану, својој пословној просторији 
или адвокатској канцеларији, односно на месту где ради, 
радник јединице ПТТ мреже дужан је да у том случају по-
ступи на начин предвиђен у ст. 2, З, 4, 5. и 6. овог члана. 

(8) Ако прималац, одрасли члан његовог домаћин-
о в а , радник у адвокатској канцеларији или лице овлашће-
но за пријем поште одбије да прими писмо или да по-
тврди пријем писма, радник јединице ПТТ мреже поступи-
ће према одредбама става 6. овог члана. 

(9) Ако радник јединице ПТТ мреже приликом првог 
покушаја доставе писма беле боје и у другом покушају до-
ставе писма плаве боје не затекне ни примаоца ни лица ко-
јима се писмо може уручити у смислу става 7. овог члана, 
или ако настојник, сусед или лице које ради на истом мес-
ту са примаоцем не пристане да прими писмо, радник је-
динице ПТТ мреже оставља извештај о приспећу пошиљ-
ке, са обавештењем у којој јединици ПТТ мреже и у ком 
року се може подићи писмо. Ако се писмо не подигне у ос-
тављеном року, враћа се пошиљаоцу. 

(lij) Војним лицима, радницима милиције, припадни-
цима страже у установама у којима су смештена лица ли-
шена слободе и радницима копненог, речног, поморског и 
авионског саобраћаја писмо се доставља преко њихове ко-
манде, односно непосредног старешине или органа, однос-
но организације у којој раде. 

(П) Лицима лишеним слободе писмо се доставља 
преко управе установе у којој су смештена. 

(12) Судска писма и писма по управном и прекршај-
ном поступку, у коверту беле или плаве боје, која су адре-
сована на правна лица - државне органе, организације и 
друга друштвена или грађанска правна лица, достављају 
се предајом писма лицу овлашћеном за примање поште, 
или раднику који се затекне у канцеларија односно по-
словној просторији, односно опуномоћенику тог правног 
лица, који ће потврдити пријем писма на повратници и у 
испоручној исправи. -

(!З) Ако писмо у коверти беле или плаве боје за фи-

зичко лице има у адреси, као ближу ознаку, назив интерна-
та, завода, санаторијума, лечилишта, болнице или неког 
другог друштвеног правног лица у којима се прималац на-
лази у време уручења писма и ако радник јединице ПТТ 
мреже не може доћи до примаоца, писмо се уручује лицу 
овлашћеном за примање поште, које је дужно да прими 
писмо. 

(14) Ако писмо гласи на примаоца у ширем и најши-
рем подручју јединице ПТТ мреже, за примаоце који при-
мају пошиљке преко збирних ковчежића, пошиљке се уру-
чују на следећи начин: 

- у првом покушају, у збирни ковчежић се убацује 
писмо беле боје, a повратница враћа са назнаком да је пис-
мо уручено убацивањем у збирни ковчежић, док се за пис-
мо плаве боје у збирни ковчежић оставља извештај о при-
спећу пошиљке, сходно ставу 7. овог члана; 

- у другом покушају уручења писма плаве боје, ако 
прималац није поступио по извештају о приспећу пошиљ-
ке, писмо се убацује у збирни ковчежић, a повратница вра-
ћа, са назнаком да је писмо уручено убацивањем у збирни 
ковчежић. 

(15) Ако писмо гласи на примаоца у ширем и најши-
рем подручју јединице ПТТ мреже на коме пошиљке не до-
ставља радник јединице ПТТ мреже, писмо се уручује при-
маоцу преко повереника поштанског сабирали шта, уз пот-
пис примаоца на повратници. 

(16) Пријем судског писма и писма по управном и 
прекршајном поступку у коверти беле или плаве боје при-
малац потврђује својим потписом на повратници и на до-
ставној, односно испоручној исправи. Ако прималац, од-
носно лице коме се писмо може уручити за примаоца у 
смислу одредаба овог члана није писмено или није у стању 
да се потпише, радник једвице ПТТ мреже ће на повратни-
ци исписати његово име и презиме и датум пријема на на-
чин предвиђен у ставу 17. овог члана, уз назначење зашто 
прималац није ставио свој потпис. 

(17) Прималац писма беле или плаве боје са поврат-
ницом, односно лице коме се писмо може уручити за при-
маоца у смислу одредаба овог члана, приликом потврђи-
ван^ пријема исписује ка повратници цди и месец слови-
ма, a годину бројкама. Ако прималац, после потписивања 
повратнице, одбије да испише дан, месец и годину прије-
ма, датум пријема пошиљке исписаће радник јединице 
ПТТ мреже на начин предвиђен у овом ставу, a у простору 
за исписивање напомене, на полеђини повратнице, забе-
лежиће разлог одбијања. 

(18) У свим случајевима у којима се примаоцу судског 
писма по управном и прекршајном поступку оставља из-
вештај о приспећу пошиљке, радник јединице ПТТ мреже 
ставља о томе одговарајућу забелешку у ставци „Напоме-
на", уписујући датум остављања извештаја и свој потпис. 

(19) Када је, по одредбама овог члана, писмо уручено 
другом лицу уместо примаоцу, на повратници ће се озна-
чити однос тог лица и примаоца (нпр. опуномоћеник, 
брат, супруга, сусед и сл.). 

(20) Судско писмо и писмо по управном и прекршај-
ном поступку беле или плаве боје не сме се уручити лицу 
које је напоменом пошиљаоца искључено од пријема (нпр. 
„Уместо примаоцу не уручити НН"). 

Члан 37. 
У млаку 68. став 3. после речи: „вредносно писмо" до-

дају се речи: „или пакет". 

Члан 38. 
Члан 70. мења се и гласи: 
„Овлашћује се надлежни орган Скупштине Заједнице 

!ПТТ за поштански саобраћај да, rio потреби, може мења-
ти висине означених вредности, предвиђене овим општим 
условима, на поштанским пошиљкама и износе уплата и 
исплата путем упутница, у складу са кретањем цена робе и 
услуга." 

Члан 39. 
Овај самоуправни споразум ступа на снагу по истеку 

30 дана од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 
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Потписници Споразума: 

За СОУР ПТТ саобраћаја СР Босне и 
Херцегових, Сарајево, 
Касумагић Фикрет, с. р. 

За РО ПТТ саобраћаја, Скопље, 
Вељановски Радослав, с. р. 

За Јавно предузеће ПТТ саобраћаја 
„Србија", Београд, 
Брујић Милан, с. р. 

За РО ПТГ промета, Бјеловар, 
Сакс Жељко, с. р. 

За Подузеће ПТТ промета, Дубровник, 
Кларио Шобер, ć, р. 

За Подузеће ПТТ промета, Карловац, 
Микић Мато, с. р. 

За РО ПТ?Т промета, Осијек, 
Шикић Иван, с. р. 

За Подузеће ПТТ промета, Ријека, 
Цу кар Лука, с. р. 

За Подузеће ПТТ промета, Пула, 
Шпада Јосип, с. р. 

За Подузеће ПТТ промета, Славонски Брод, 
Смиљанић Милан, с. р. 

За Подузеће ПТТ промета, Сплит, 
Вуколић Јурај, с. р. 

За Подузеће ПТТ промета, Шибеник, 
Нинић Иван, с. р. 

За Подузеће ПТТ промета, Вараждин, 
Шантек Петар, с. р. 

За Подузеће ПТТ промета, Задар, 
Симић Војислав, с. р. 

За Подузеће ПТТ промета, Загреб, 
Цвијановић Стево, с. р. 

За Подузеће ПТТ промета, Госпић, 
Диздаревић Рамо, с.р. 

За Сестављено ПТТ подјетје,. Словеније, 
Љубљана, 

Митић Милош, с, р. 

За Предузеће ПТТ саобраћаја Црне Горе, 
Титоград, 

Поповић Веселин, с. р. 

веза самоуправи!^ интересних заједница за поштански, 
телеграфски и телефонски саобраћај и Привредне коморе 
Југославије, Скупштина Заједнице југословенских пошта, 
телеграфа и телефона утврђује 

Број: 011-2485/90 
31. октобра 1990. године 
Београд 

144. 
На основу члана IO. тачка 5. Закона о удруживању у 

Заједницу југословенских пошта, телеграфа и телефона 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 18/78), члана 5. став I. Закона 
о поштанским, теаеграфским и телефонским услугама 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 2/86), члана 18. став I. тачка 
9, члана 48. став I. тачка 13. и члана 160. став I. алинеја 5. 
Самоуправног споразума о удруживању у Заједницу југо-
словенских пошта, телеграфа и телефона („ПТТ весник", 
бр. 26/85) и члана 97. став I. тачка !З. Статута Заједнице 
југословенских пошта, телеграфа и телефона („ПГТ вес-
ник", бр. 26/85), по претходно прибављеном мишљењу Са-

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
НОМЕНКЛАТУРЕ ПОШТАНСКИХ, ТЕЛЕГРАФСКИХ 

И Т Е Л Е Ф О Н С К А УСЛУГА 
I. У Номенклатури поштанских, телеграфских и тепе-

фоиских услуга („Службени лист СФРЈ", бр. 35/88), оде-
љак II. Унутрашњи ПТТ саобраћај, у тачки I. Поштански 
саобраћај, врше се следеће измене и допуне: 

1) тачка l . i . l , мења се и гласи: 
, ,Li.l . Стандардизовано писмо"; 

2) тачка 1.1.2. мења се и гласи: 
„1.1.2. Нестандардизовано (обично) писмо 

I стопа масе до 20 g 
II стопа масе преко 20 g до 100 g 

4 I!l стопа масе преко 100 g до 250 g 
IV стопа масе преко 250 g до 500 g 
V стопа масе преко 500 g до 1.000 g 
VI стопа масе 
преко 1.000 g до 2.000 g; 

3) у тачки 1.1.4. после речи: „животињама" додају се 
зарез и речи: „стопе масе као у тачки 1.1.2."; 

4) тачка 1.2.1. мења се и гласи: 
,, 1.2.1. Стандардизована дописница"; 

5) тачка 1.2.2. мења се и гласи: 
„1.2.2. Обична дописница"; 

6) тачка 1.3. мења се и гласи: 
„1.3. Тисковина 

1.3.1. Тисковина (књиге, новине и часопи-
си) 
I стопа масе до 20 g 
II стопа масе преко 20gflo 100 g 
III стопа масе преко 100 g до 250 g 
IV стопа масе преко 250 g до 500 g 
V стопа масе преко 500 g до 1.000 g 
VI стопа масе 
преко I ГО(Н) g до 2.000 g 
Највећа маса за једну књигу је до 
5 kg. 
За књигу масе преко 2 kg стопа масе 
је за сваких 1.000 g или део те масе. 
За тисковине (новине и часописе) 
масе дреке 2 kg које шаљу издавачи 
у свежњевима или врећама, стопе 
масе су за сваких 1.000 g или део те 
масе. 

1.3.2. Остале тисковине 
Стопе масе као у тачки 1.3.1. 
(највећа маса до 2 kg)"; 

7) тачка 1.7.1. мења се и гласи: 
„1.7.1. Распон масе за вредносно писмо до 

2.000 g је исти као у тачки 1.1.2. 
Распон масе за вредносно писмо 
преко 2.000 g је за сваких LOOO g или 
део те масе"; 

8) тачка 1.7.2. мења се и гласи: 
„1.7.2. Руковање вредносним писмом"; 

9) тачка 1.7.3. мења се и гласи: 
„1.7.3. Скале вредности: 

I скала до 500,00 динара 
il скала преко 500,00 до 5.000,00 ди-
нара 
Ш скала преко 5.000,00 до 50.000,00 
динара 
Скалу чине сваких 5.000,00 динара 
или део тог износа 
IV скала преко 50.000,00 динара -
скалу вредности чине сваких 
50.000,00 динара или део тог изно-
са" ; 

IO) тачка 1.8.1. мења се и гласи: 
„1.8.1. Стандардизовани пакет 

I стопа масе до I kg 
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11) тачка 1.8,2. 
„1.8.2. 

12) тачка 1.8.3. 
„1.8.3. 

13) досадашња 
14) досадашња 
15) после тачке 

„1,8.5. 
1.8.5 I. 
1.8.5-2. 

1.8.5.3. 

16) тачка 1.9.1. 
„1.9.1. 

17) после тачке 
гласе: 
„1.11.1.5. 

II стопа масе преко I kg до 3 kg 
III стопа масе преко 3 kg до 5 kg 
IV стопа масе преко 5 kg до IO kg 
V стопа масе преко 10 kg до 15 kg"; 
мења се и гласи: 
^стандардизовани пакет 
Стопе масе исте као у тачки 1.8.1."; 
мења се и гласи: 
Распони вредности 
Скале вредности су исте као у тачки 
1.7.3."; 

тачка 1.8.3. постаје тачка 1.8.4.; 
тачка 1.8.4. се брише; 
1.8.4, додају се четири нове тачке, које 
гласе: 
Пошиљке убрзане поште (EMS) 
Стопе масе су исте као у тачки 1.8.1. 
Скале вредности су исте као у тачки 
1.7.3. 
Подручја преноса (члан 42. Општих 
услова за вршење ПТТ услуга)"; 
мења се и гласи: 
Поштанска упутница 
Скале вредности 
I скала 1.000,00 динара 
II скала 
преко 1.000,00 до 10.000,00 динара 
III скала преко 10.000,00 динара -, 
скалу вредности чине сваких 
Н) 000,00 динара или део тог изно-
са"; 
I.l 1.1.4. додају се две нове тачке, које 

Враћање поштанске или телеграф-
ске упутнице телеграфским путем 

1.11.1.6. Уплата откупног износа телеграф-
ским путем"; 

18) после тачке 1.12.1. додаје се нова тачка 1.12.1.1, 
која гласи: 
„1.12.1.1. Потраживање EMS пошиљке"; 

19) тачка 1.12.6. мења се и гласи: 
„1.12.6. Издавање овереног преписа или фо-

то-копије поштанске исправе која се 
односи на пријем и уручење поштан-
ске пошиљке''; 

20) тачка 1.12.15. мења се и гласи: 
„1.12.15. Преглед поштанских пошиљака ра-

ди сигурности и заштите, на захтев 
корисника"; 

21) у тачки 1.12.17.6. после заграде додају се зарез и 
речи: „по маси, као за пакете из тачке 1.8.1, a по 
вредности, као у тачки 1.7.3."; 

22) после тачке 1.12.18.2. додају се четири нове тачке, 
које гласе: 
„1.12.19 Рекламе 

!Л2.19.1. Рекламе на поштанским пошиљкама 
(по уговору) 

1.12.19.2. Рекламе ма ПТТ објектима (по уго-
вору) 

1.U.20 ' Пријем и уручење пошиљака у no-
, словним просторијама корисника 

(по уговору)"; 
23) тачка 1.13.1. мења се и гласи: 

„1.13.1. Уплате по текућим и жиро-рачунн-
ма 
Скале вредности утврђује ПТТ орга-
низација за своје по.дручје"; 

24) тачка 1.13.2. мења се и гласи: 
„1.13.2. Исплате ло текућим и жнро-рачуни-

ма и рачунским књижицама 
Скале вредности утврђује ПТТ орга-
низација за своје подручје"; 

25) тачка 1.13.3. се брише; 
26) тач. 1.13.4, 1.13.5. и l, i 3.6. постају тач. 1.13.3, 

1.13.4. и 1.13.5. 

27) после тачке 1.13.7, која постаје тачка 1.13 6, додаје 
се нова тачка 1.14.1, која гласи: 
„1.14.1. Остале услуге (по уговору)"; 

28) тачка 1.13.8. се брише. 
2. У одељку III. Међународни ПТТ саобраћај, у тачки 

6. Међународни поштански саобраћај, врше се следеће из-
мене и допуне: 

1) у тачки 6.1.1, која постаје тачка 6 1,2, речи: „Обич-
но писмо" замењују се речима: „Неетандардизо-
вано (обично) писмо"; 

2) тачка 6.1.2. постаје тачка 6.1 Л,; 
3) тачка 6.2.2. постаје тачка 6,2.1, a тачка 6,2Л, по-

стаје тачка 6,2.2; 
4) у тачки 6.3.1. речи: „Обична т!!ековина" замењују 

се ,речима: „Тековина - књиге, новине и часопи-
си" ; 

5) после тачке 6.3.1. додаје се тачка 6.3.2, к^ја гласи: 
„6.3,2. Остале тисовине"; 

6) ,после тачке 6.10.1.2. додају се три нове тачке, које 
гласе: 
„6Л ОЛ ,З. Пошиљке са потврђеним уручењем 
6.10.1 4. Издавање дозволе за обављање пре-

писке са плаћеним одговором 
6.10.1.5. Уручење пошиљке са плаћеним од-

говором" ; 
l ) тачка 6.11.13.1. мења се и гласи: 

„6.11.13.1. За земље Европе - фиксно 
Допунска цена за пошиљке до 5 kg 

t на сваких IO g 
Допунска цена за пошиљке преко 5 
до 15 kg за сваки 1/2 kg; 

8) тачка 6Л 1.13.2. мења се и гласи: 
„6.11.13.2. За остале земље света - фиксно 

Допунска цена за пошиљке до 5 kg 
за сваких IO g 
Допунска цена за пошиљке од 5 до 
15 Kg за сваки 1/2 kg 
I зона - земље Блиског истока и Се-
верне Африке 
TI зона - земље Централне Африке и 
Централне Азије 
Ш зона - земље Северне и Средње-
Америке 
IV зона - земље Јужне Африке- и Да-
леког истока 
V зона - земље Јужне Америке 
VI зона - земље Аустралије и Океа-
није"; 

9) после тачке 6.11.13.2. додаје се нова тачка 6,11,14, 
која гласи: 
„6.11.14. Европакети 

- површински пренос пакета^ rio ма-
си одговарајуће зоне 

- допунска цена за авионски пренос 
по маси одговарајуће зоне 

- руковање европаје том 
- остале допунске услуге по избору 

корисника (хитно, са означеном 
вредношћу, повратници и др.) 
Распони масе ееропакета исти су 
као у тачки 6,8.1, a стопе вреднос-
ти као у тачки 6.8.2." 

3. Ове измене и допуне ступају на снагу по истеку 30 
дана од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. Ol 1-248/2-90 
20. децембра 1990. године 
Београд Председник 

Скупштине Заједнице 
југословенских пошта, 
телеграфа, и телефона, 

- Ристо Костовски, с. р. 
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ОДЛИКОВАЊА 
У К А З ' 

ПРЕДСЕДНИШТВО 
СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ЈУГОСЛАВИЈЕ 
- на основу члана 315, тачке 8, Устава Социјалистич-

ке Федеративне Републике Југославије, одлучује да се 

о д л и к у ј у : 

И з С Р Б о с н е и Х е р ц е г о в и н е 

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

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГА ЗА НАРОД СА СРЕБРНИМ 
ЗРАЦИМА 

Машовић-Мисирлић Мустафе Суада-Цнца, Сучић 
Марка Франо; 

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

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА СА СРЕБРНИМ 
ВЕНЦЕМ 

Јахјефендић Смаје Наско, Правдић Анте Мирко, Ро-
сић Саве Станко, Руњо Милете Гњатија; 

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

ОРДЕНОМ РАДА СА ЗЛАТНИМ ВЕНЦЕМ 
Бехмен Хасана Алија, Душек-Ћосић Ивана Зденка, 

Камишевић Хусеина Исо; 

- за заслуге на пољу јавне делатности којом се допри-
носи општем напретку земље 

ОРДЕНОМ РЕПУБЛИКЕ СА БРОНЗАНИМ ВЕНЦЕМ 
Јозић Јуре Марко, Кључа Нур ије Зајко, Краварушић 

Николе Миле; 

- за заслуге и постигнуте успехе у раду од значаја за 
социјал истим ку изградњу земље 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГА ЗА НАРОД СА СРЕБРНОМ 
ЗВЕЗДОМ 

Јовић Блашка Славко, Морача Вучена Урош, Сопић 
Душана Велимир, Ждере Шпире Симо; 

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

ОРДЕНОМ РАДА СА СРЕБРНИМ ВЕНЦЕМ 
Ахмедбашић Ибрахима Махмуд, Бркић Мухамеда 

Мирсад, Ћеран Радослава Мирко, Гајић Гојка Драгомир, 
Ковачевић-Мирковић Станка Мара, Куш љутић Атифа 
Акиф, Мачкић Триве Михајло, Махмута? ић-Бербић Мус-
тафе Ајша, Мехмедагић - П и пић Рамиза Мирза, Мехмедо-
вић Ахмета Шешлија, Поповић Владимира Александар, 
Поповић Милоша Милутин, Сафић Омера Мухарем; 

- за заслуге у развијању и реализована концепције 
општенародне одбране и за успехе у подизању војно-
-стручног знања и борбене готовости наших грађана 

ОРДЕНОМ ЗА ВОЈНЕ ЗАСЛУГЕ СА СРЕБРНИМ 
МАЧЕВИМА 

Чернна Илије Шиме, Хоџић Мехмеда Хусо, Јахић Фе-
рида Алија, Јашаревић Хасана Јусуф, Нешковић, Душана 
Томислав, Салчиковић Ибрахима Исмет, Врховник Фран-
ца Алојз; 

- за залагање и постигнуте успехе у раду 

МЕДАЉОМ РАДА 
Херцо Енвера Нијаз, Јурић Анте Анђелка, Нефић Ис-

мета Мухамед, Перић Луке Славко, Ризванов!ић-Дурако-
вић Хакије Самија; 

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

МЕДАЉОМ ЗА ВОЈНЕ ЗАСЛУГЕ 
Кулић Алије Мехо, Змајевић Миладина Драган; 

И з С Р М а к е д о н и ј е , ^ 

- за заслуге на пољу јавне делатности којом се допри-
носи општем напретку земље 4 

ОРДЕНОМ РЕПУБЛИКЕ СА БРОНЗАНИМ ВЕНЦЕМ 
Бошески Спасе Миле, Ивановска-Стаменковска Ђо-

рђа Оливера, Петровска Димитра Зорица; 

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

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГА ЗА НАРОД СА СРЕБРНОМ 
ЗВЕЗДОМ 

Калајл нева-Костова Михајла Вера, Стојче ва Цоле 
Лепосава, Вељановска-Шутева Кирила Милица; 

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

ОРДЕНОМ РАДА СА СРЕБРНИМ ВЕНЦЕМ 
Дуева-Георгива Тодора Слободанка, Марковић-Мар-

јановић Јеремије Светлана, Пиков Панче Трајче, Плев-
неш-Новакоска Ристе Клементина, Ристески Трајка Славе, 
Тодоровска-Арсовска Тодора Вера; 

И з С Р С р б и ј е 

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

ОРДЕНОМ РАДА СА ЗЛАТНИМ ВЕНЦЕМ 
Андрић Милорада Радош, Бошковић Раде Милош, 

Јовић Светозара Станић, Јововић Романа Јован, Кусовац 
Саве Верољуб, Малиш Милоша Рајко, Марковић Душана 
Негослав, Матковић Миодрага Родољуб, Мијовић Косте 
Александар, Милићевић М,илана Миодраг, Николић Сто-
јана Александар, Павелић Петра Иван, Росић Мирка Ан-
дрија, Старчевић Будимира Вељко, Шетка Илије Влајко, 
Умелић Миливоја Драган, Вујанац Секуле Милутин, Ву-
косављевић Велисава Душан; 

- за заслуге и постигнуте успехе у раду од значаја, за 
соц иј ал и ст i i ч ку изградњу земље 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГА ЗА НАРОД СА СРЕБРНОМ , 
ЗВЕЗДОМ 

Глишић Драгољуба Предраг, Качаревић Драгослава 
Петар, Николић Милојка Томислав, Радојковић Милутин 
на Драгослав; 

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

ОРДЕНОМ РАДА СА СРЕБРНИМ ВЕНЦЕМ 
Алексић Вукашина Миодраг, Антић Ђуре Ратко; Ба-

кал Луке Радомир, Бањеглав Јосифа Иван, Басарић Луке 
Стево, Башић Миливоја Богомир, Благојевић Милорада 
Софроније, Богдановић Радомира Мирослав, Церић Азиза 
Нусрет, Цветковић Животе Сава, Чолић Д,убрава Гојко, 
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Димитријевић Радисава Денча, Дракуловић Радосава 
Бранислав, Ђокић Драгослава Милан, Ђокић Живорада 
Милорад, Ђоковић Обрада Драгослав, Ђорђевић Алексан-
дру Милутин, Ђорђевић Миодрага Станоје, Ђорђевић Ра-
доја Животије, Ђулић Божидара Мирољуб, Ђурић Живка 
Добрија, Ђурковић Радована Мирослав, Гајовић Алексан-
дра Драгољуб, Гавриловић Владимира Слободан, Грујић 
Момира Божидар, Јаковљевић Војимира Станоје, Јанко-
вић-Ракић Слободана Александра, Јанковић Војина Благо-
је, Јеросимић-Ђурић Гвоздена Милица, Јоковић Јована 
Ђорђе,, Јовановић Душана Радосав, Јовановић Милана 
Живојин, Јовановић Нестора Живојин, Каран Илије 
Крсто, Каровић Гојка Велимир, Кокић Мирка Миљко, Ко-
вачевић Васе Милосав, Ковачевић Живка Живојин, Лаза-
ревић Станимира Драгослав, Левић Слободана Милутин, 
Лукић Милана Миленко, Лукић Боривоја Миодраг, Ма-
нић Крсте Животије, Марјановић Димитрија Драган, 
Марковић Саве Милорад, Марковић Животе Мирослав, 
Марковић Милоша Страшимир, Матковић Душана' Ми-
лан, Михајловић Радомира Милан,. Михајловић Милути-
на Властимир, Мијајловић Живојина Радослав, Мијушко-
вић-Гајић Милоша Плана, Миленковић Вукајла Зоран, 
Милетић Милоша Милун, Милетић Милана Радош, Ми-
лић Живојина Слободан, Милић Милорада Живомир, 
Милићевић Радомира Божин, Милојевић Милована Бра-
нислав, Милосављев!^ Богосава Мирослав, Милошевић 
Милана Боривоје, Милошевић Владислава Драгољуб, Ми-
лошевић-Радовановић Живојина Надежда, Митић Љубо-
мира Миодраг, Младен о в и ћ - М ило рад о в ић Ратомира Ду-
шанка, Младеновић Радомира Миодраг, Момировић 
Гвоздена Мирослав, Мудринић Станимира Слободан, 
Мужар Драгутина Миодраг, Настић Ђурђа Спасоје, Нико-
лић Лазара Јован, Одабашић Милорада Душан, Остојић 
Милинка Крста, Парезановић Владимира Лазар, Павиће-
вић Петра Љубодраг, Павлић Јосипа Иван, Пецељ Гојка 
Момчило, Пешић Јосипа Небојша, Петронијевић Милора-
да Живомир, Поповић Вукашина Јован, Продановић Се-
лимира Рајко, Прстојевић Радована Димитрије, Радивоје-
вић Витомира Живадин, Радосављевић Драгослава Свето-
мир, Радовић Обрада Милун, Рајковић Станоја Миломир, 
Ранковић Драгољуба Милојко, Ристић Александра Радо-
ван, Самарџић Милоша Илија, Сартори Стипе'Владимир, 
Савић Драгића Богољуб, Савић Велимира Милан, Савко-
вић Миливоја Милорад, Савовић Будимира Слободан, 
Симић Живка Милорад, Симовић Велимира Милета, 
Смиљковић Цветка Милан, Спасојевић Видојка Мирос-
лав, Спасојевић Александра Родољуб, Сремчевић Милора-
да Милан, Станковић Младена Александар, Станојевић 
Богосава Драгиша, Стефановић Велимира Радослав, Сте-
пић Радојка Боривоје, Стевовић Радосава Миливоје, Сто-
јановић Милана Живојин, !ишовић Трифуна Станимир, 
Тодоровић-Радивојевић Милорада Иванка, Тодоровић Се-
лимира Станислав, Тодоровић Рајка Здравко, Томашевић 
Луке Петар, Тошовић Милисава Милован, Товиловић 
Марка Томислав, Туцаковић Радована Милун, Васиљевић 
Бранка Живорад, Васовић Дамљана Добрица, Васовић Ра-
дована Милорад, Вељковић Добривоја Јован, Вељковић 
Радосава Милутин, Војиновић Павлета Милосав, Вучић-
-Богдановић Косте Верка, Вучковић Дробросава Ратко, 
Вуковић Јанка Драгољуб, Вуловић Радомира Драгол^уб, 
Зидаревић Матије Каменко, Манић Јерка Радослав; 

- за заслуге у социјалистичке изградњи земље 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГА ЗА НАРОД 
Ћурчић-Јовановић Арсе Мира, Досковић Саве Слав-

ко, Ђурђевић Милисава Радиша, Гилсзан Нистора Ili те-
фик, Марковић Станислава Серафин, Михајловић Миљка 
Микица, Миличевић Војислава Радисав, Радојевић Чедо-
мира Зоран, Радованов ић Рустимира Радомир, Радетић 
Миодрага Добривоје, Русић Јована Никола, Смиљковић 
Радојка Боривоје, Станојевић Милутина Драгослав, Вас-
ковић Радосава Миломир; 

- за залагање и постигнуте успехе у раду 

МЕДАЉОМ РАДА 
Бојовић Богосава Миливоје, Ћосовић Милорада 

Младомир, Дани ловић-Јанковић Милана Ружица, Давидо-
вић Радише Слободан, Димитријевић Радоја Драгомир, 
Дрењанин Живојина Бранко, Ђусић Ненада Зоран, Исаи-
ловић Јанка Мирослав, Јаковљевић Љубо.мира Зоран, Јо-
вановић Анђелка Драган, Јовановић Момчила Витомир, 
Катић Петра Душан, Крговић Петровић Петра Даница, 
Крпић Стевана Живота, Крстић Боривоја Живан, Лазић-
- Рашовић Живорада Гордана, Лукић Николе Радослав, 
Лукић Ристић Миломира Зора, Марковић Видака Радо-
ман, Метер Ивана Ивица, Мијајловић Ивана Живан, Ми-
лосављев^ Вере Анте, Минић Драгише Владета, Митро-
вић Милисава Бранко, Младеновић Љубомира Мирослав, 
Младеновски Велка Трифун, Нешић Миодрага Радоје, Ни-
колић Јована Станислав, Обреновић Проке Саво, Петро-
иијевић-Јовић Настоса Милица, Петровић Миодрага Дра-
ган, Раденковић Стевана Бранимир, Раденковић Добриво-
ја Миодраг, Радичевић Милорада Зорица, Радисављевић 
Косте Аврам, Ранковић Негосава Радован, Сарић Драго-
мира Радомир, Савић Војислаа Мирослав, Срећковић Ми-
лана Љубивоје, Влаховић Милана Богдан, Влајић-Спасе-
новић Живорада Јулка, Вуло.вић Радојка Радивоје, Жива-
новић Драгутина Момчило. 
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