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27. 
На основу члана 16. Закона о спољнотрговинском по-

с. io ва њ) (..Службени лист СФРЈ", бр. 63/89), по прибавље-
ном мишљењу Привредне коморе Југославије, Савезно из-
вршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАЗВРСТАВА!^ 

РОБЕ НА ОБЛИКЕ ИЗВОЗА И УВОЗА 
I. У Одлуци о разврсгавању робе на облике извоза u 

\воза (,.Службени лист СФРЈ", бр. 48/90, 59/90, 73/90 u 
83 90) у тачки I. у ставу 6. прва реченица мења се и гласи: 

..Опојне дроге и супстанце које оштећују озонски 
омотач, за које дозволе издаје Савезни секретаријат за 
рад. здравство, борачка питања и социјалну политику, на-
ведени су у Списку опојних дрога, односно у Списку суп-
станци које оштећују озонски омотач, који су саставни део 
Списка робе из става 2. ове тачке (Прилог бр. 2 и Прилог 
бр. З). 

2. У Списку робе врше се следеће из.мене: 
,.l) у Tap. ознакама: 1006.109 li 1006.20 у колони 6 (из-

воз) скраћеница „КК" замењује се скраћеницом „ЛБ": 
2) у Tap. ознакама: 1006.109, 1006.20, 1006.301, 

1006.309 li 1006.40 у колони 7 (увоз) скраћеница , ,KR" заме-
ну је се скраћеницом „ Л Б " ; 

3) у тар. ознакама: 2903.401, 2903.402 u 2903.403 у ко-
лонама 6 (извоз) и 7 (увоз) скраћенице: „ЛБ" замењују се 
скраћенпцама ,,Д". 

3. После прилога бр. 2 - Списак опојних дрога додаје 
се прилог бр. З, који гласи: 

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

Савезно извршно веће 

Е.п. бр. 18 Председник, 
17. јануара 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

„Прилог бр. 3 

С П И С А К 
СУПСТАНЦИ КОЈЕ ОШТЕЋУЈУ ОЗОНСКИ ОМОТАЧ 

Тарифни Тарифне 
број ознака НА И М Е Н О В А Њ Е Р О Б Е Облик 

извоза . увоза 
Шифра 

тарифног става 

29.03 Халогени деривати угљоводоника: 
2903.40 - Халогени деривати ацикличних угљоводоника који садрже 

два или више различитих халогених елемената: 
2903.401 дихлордифлуорометан 
2903.402 2-брочо-2-хлоро-1,1,1-трихлороетан 
2903.403 v трихлоромоно-флуорметан 
2903.409 остали: 

Ех. 
Трифлуорбромметан 
Дифлуорхлорбром метан 
Дибромтетрафлуоретан 
Трихлортрифлуоретан 
Дихлортетрафлуоретан 
Монохлорпентафлуоретан 
Дифлуорхлорметан 
У гљентетрахл орид 
Метилхлороформ (1,1,1-три-хлоретан) 

38.23 Припремљена везивна средства за ливачке калупе или ли-
вачка језгра, хемијски производи u препарати хемијске ин-
дустрије и сродних индустрија (укључујући и оне који се сас-ч 
тоје од мешавина природних производа) на другом месту 
непоменути или необухваћени, остали производи хемијске 
индустрије или сродних индустрија, на другом месту непо-
менути или необухваћенн: 

3823.903 - - - мешавина халогених деривата угљоводоннка v 

Ех. 
Мешавина флуороугљоводоника 

Д Д 29 ОЗ 40101 
Д Д 29 ОЗ 40209 
Д Д 29 ОЗ 40306 

Д 
Д 29 ОЗ 45103 

Д Д 29 ОЗ 45200 
Д Д 29 ОЗ 45318 
Д Д 29 ОЗ 45405 
Д Д 29 ОЗ 45502 
Д Д 29 ОЗ 45618 
Д Д 29 ОЗ 45707 
Д . Д 29 ОЗ 45804 
Д Д 29 ОЗ 45901 
Д 

Д 

Д Д 38 23 909111 



Страна 76 - Број 6 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ Петак, 25. јануар 1991. 

28. 
На основу члана 4. Закона о посебним дажбинама при 

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

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСЛОБАЂАЊУ ОД ПЛАЋА-
ЊА ПОСЕБНЕ ДАЖБИНЕ ПРИ УВОЗУ ОДРЕЂЕНИХ 

ПРОИЗВОДА 
1. У Одлуци о ослобађању од плаћања посебне 

дажбине при увозу одређених производа („Службени лист 
СФРЈ", бр. 51/90, 54/90, 59/90 и 83/90) у тачки 3. речи: „31. 
јануара 1991. године" замењују се речима: „31. марта 1991. 
године". 

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

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 20 Председник, 
25. јануара 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

29. 
На основу члана 4. Закона о посебним дажбинама при 

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

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСЛОБАЂАЊУ ОД ПЛАЋА-
ЊА ПОСЕБНЕ ДАЖБИНЕ ПРИ УВОЗУ ОДРЕЂЕНИХ 

ПРОИЗВОДА 
1. У Одлуци о ослобађању од плаћања посебне 

дажбине при увозу одређених производа („Службени лист 
СФРЈ", бр. 46/90, 76/90 и 83/90) у тачки 3. речи: „31. јануа-
ра 1991. године" замењују се речима: „31. марта 1991. го-
дине". 

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

Савезно извршно веће 

Е. n. бр. 21 Председник, 
25. јануара 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

30 . 
На основу члана 4. Закона о посебним дажбинама при 

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

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСЛОБАЂАЊУ ОД ПЛАЋА-
ЊА ПОСЕБНЕ ДАЖБИНЕ ПРИ УВОЗУ ОДРЕЂЕНИХ 

ПРОИЗВОДА 
1. У Одлуци о ослобађању од плаћања посебне 

дажбине при увозу одређених производа („Службени лист 
СФРЈ", бр. 53/90 и 83/90) у тачки 3. речи: „31. јануара 
1991. године" замењују се речима: „31. марта 1991. годи-
не". 

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

Савезно извршно веће 

З ! . 
На основу члана 4. Закона о посебним дажбинама при , 

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

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСЛОБАЂАЊУ ОД ПЛАЋА-
ЊА ПОСЕБНЕ ДАЖБИНЕ ПРИ УВОЗУ ОДРЕЂЕНИХ 

ПРОИЗВОДА 
1. У Одлуци о ослобађању од плаћања посебне 

дажбине при увозу одређених производа („Службени лист 
СФРЈ", бр. 74/90 и 83/90) у тачки 3. речи: „31. јануара 
1991. године" за.мењују се речима: „З!, марта 1991. годи-
не". 

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

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 24 Председник, 
25. јануара 1991. године Акте Марковић, с, р. 
Београд 

32. 
На основу члана 4. Закона о посебним дажбинама при 

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

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСЛОБАЂАЊУ ОД ПЛАЋА-

ЊА ПОСЕБНЕ ДАЖБИНЕ ПРИ УВОЗУ КУКУРУЗА 
1. У Одлуци о ослобађању од плаћања посебне 

дажбине при увозу кукуруза („Службени лист СФРЈ", бр. 
53/90 и 83/90) у тачки 3. речи: „31. јануара 1991. године" 
замењују се речима: „31. марта 1991. године". 

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

Савезно извршно веће 

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

33. 
На основу члана 4. Закона о посебним дажбинама при 

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

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСЛОБАЂАЊУ ОД ПЛАЋА-
ЊА ПОСЕБНЕ ДАЖБИНЕ ПРИ УЕОЗУ ОДРЕЂЕНИХ 
КОЛИЧИНА СВИЊСКОГ И ПИЛЕЋЕГ МЕСА, МАС-

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

дажбине при увозу одређених количина свињског и пиле-
ћег меса, маслаца, уља и шећера („Службени лист СФРЈ", 
бр.59/90 и 83/90) у тачки 3. речи: „31. јануара 1991. годи-
не" замењују će речима: „31. марта 1991. године". 

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

Савезно извршио веће 

Е. п. бр. 23 
25. јануара 1991. године 
Београд 

"Председник, 
Акте Марковић, с. р. 

Е. n. бр. 26 Председник, 
25. јануара 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 
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34. 
На основу члана 12. Закона о привременим мерама о 

заједничкој девизној политици и пројекцији платног би-
ланса Југославије за 1991. годину („Службени лист СФРЈ", 
бр. 84/90), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗНОСИМА И УСЛОВИМА ПОД КОЈИМА ОВЛАШ-
ЋЕНЕ БАНКЕ МОГУ ПРОДАВАТИ ДЕВИЗЕ ДОМА-

ЋИМ ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА 
1. Док трају поремећаји у извршавању пропорција 

платног биланса Југославије у 1991.,години, овлашћене 
банке могу продавати девизе домаћим физичким лицима 
само под следећим условима и до следећих износа: 

1) за плаћање трошкова болничког лечења у инос-
транству, који су настали услед непредвиђених околности 
за време боравка у иностранству - до износа стварних 
трошкова лечења. 

Под непредвиђеним околностима, у смислу става I. 
ове одредбе, подразумевају се случајеви у којима је домаће 
физичко лице, за време службеног пута или туристичког 
путовања у иностранство, било принуђено да затражи 
болничко лечење услед акутног обољења, несрећног случа-
ја или на други начин задобијене повреде. Као доказ да је 
у питању болничко лечење служи потврда органа над-
лежног за здравствену заштиту општине на чијој терито-
рији домаће физичко лице има пребивалиште, издата на 
основу отпусне листе здравствене установе у иностран-
ству у којој је грађанин био на лечењу; 

2) за плаћање судских и других такса и трошкова 
правне помоћи иностраним правосудним органима ако 
домаће физичко лице, односно правосудни орган затражи 
правну помоћ од иностраних правосудних органа по гра-
ђанским споровима, под условом да се поднесе захтев 
иностраног органа за наплату тих такса и трошкова или 
потврда домаћег суда да инострани правосудни орган 
тражи накнаду трошкова за пружање правне помоћи - до 
износа стварних трошкова; 

3) за плаћање трошкова за саобраћајне прекршаје и 
друге прекршаје учињене у иностранству, ако се наплата 
тражи преко надлежних државних органа у Југославији 
или преко дипломатских, односно конзуларних предсгав-
ништава Југославије у иностранству - до износа стварних 
трошкова; 

4) за плаћање путних и селидбених трошкова југосло-
венских држављана или лица без држављанства која се 
исељавају на основу исправе о сталном боравку у инос-
транству. Као доказ за куповину девиза за ове намене 
служи потврда надлежног органа за превозне линије на ко-
јима превоз не обављају домаћа предузећа - до износа 
стварних трошкова које утврди надлежни орган општине 
на чијој територији лице има пребивалиште; 

, 5) за плаћање котизације за чланство у међународним 
организацијама и трошкова заштите патената у иностран-
ству, по одобрењу републичког, односно покрајинског ор-
гана надлежног за послове науке - до износа стварних 
трошкова које утврди тај орган; 

6) за плаћање трошкова лечења у иностранству бо-
лести које се не могу успешно лечити у Југославији, трош-
кова превоза и боравка лица која су одређена за праћење 
тешких болесника и трошкова набавке ортопедских спра-
ва, помагала и лекова који се не производе у Југославији, 
по одобрењу надлежног републичког, односно покрај ни-
ског органа - до износа стварних трошкова које утврди тај 
орган; 

l ) за плаћање трошкова преноса посмртних остатака 
из иностранства, погребних трошкова и трошкова 
одржавања гробова у иностранству, на основу потврде 
надлежног органа општине на чијој територији домаће 
физичко лице има пребивалиште - до износа стварних 
тр)ошкова. 

2. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о износима и условима под којима овлашће-
не банке могу продавати девизе грађанима („Службени 
лист СФРЈ", бр. 81/90). 

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

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 27 Председник, 
25. јануара 1991. године Анте Мај)ковић, с. р. 
Београд 

35. 
На основу члана 55. Закона о девизном пословању 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 66/85, 71/86, 3/88, 59/88 и 
82/90), на предлог Народне банке Југославије, Савезно из-
вршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О НАЧИНУ СТИЦАЊА ДИНАРСКИХ ПОТРАЖИВА-

ЊА СТРАНИХ ЛИЦА У ЈУГОСЛАВШИ 
1. Страна лица могу стицати потраживања у динари-

ма, и то: 
1) куповином динара за девизе из члана 30. став I. За-

кона о девизном пословању (у даљем тексту: Закон); 
2) продајом домаћем лицу за динаре робе и услуга из 

земаља са којима се плаћање и наплата врши у конверти-
билним девизама, које домаће лице има право да увози и 
плаћа по одредбама Закона; 

3) по основу учешћа у добити, по основу повраћаја 
уложених средстава у друштвено предузеће и по основу 
удела у нето-имовину и репатријацији тог дела, a ако је 
страни улагач средства уложио у мешовито предузеће - по 
престанку рада тог предузећа; 

4) продајом истраживања по основу улога у девизама 
у мешовитом предузећу, као и по основу продаје приват-
ног предузећа у висини сопственог улагања у девизама; 

5) по основу извршене накнаде на име обештећења у 
случају експропријације, национализације или других ме-
ра које су у свом дејству једнаке експропријацији или на-
ционализација 

6) по основу личног дохотка и других примања ис-
плаћених страном лицу запосленом у предузећу, организа-
цији за осигурање, банци и другој финансијској организа-
цији у земљи; 

l ) пренос са рачуна другог страног лица ако су дина-
ри стечени по једном од основа из ове одлуке; 

8) продајом сопствених превозних докумената у скла-
ду са закљученим уговорима о тој продаји и међународ-
ним уговорима, ако та документа продаје представниш-
тво за агенцијске послове у ваздушном саобраћају. 

2. Динаре стечене по основима из тачке I. ове одлуке 
страна лица држе на рачуну код банке овлашћене за по-
слове са иностранством. 

3. Банке овлашћене за послове са иностранством мо-
гу страним банкама давати краткорочне кредите у дина-
рима који се користе само за куповину југословенске робе, 
и то за плаћање акредитивом. 

4. Потраживања у динарима стечена по одредбама 
тачке I. ове одлуке страна лица могу користити за плаћа-
ње робе и услуга и друга плаћања у Југославије за давање 
кредита предузећима и другим правним лицима у складу 
са савезним законом, за отплату кредита добијених у ди-
нарима од банака овлашћених за послове са иностран-
ством, за трансфер у иноетранство и за пренос на динар-
ски рачун другог страног лица. 

5. Страна лица могу стицати истраживања у динари-
ма и по другим основима, и то од: ауторских хонорара, 
пензија, инвалиднина, алиментација, судских пресуда, оси-
гурања, односно реосигурања, примања по основу одлико-
вања, наследства, наплаћених конзуларни^ такса и котиза-
ција. 

6. Потраживање у динарима остварена по основима 
из тачке 5. ове одлуке страна лица могу користити за н р 
роб^а плаћања и плаћања трошкова боравка у југослава^ 
ји. 
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На захтев страног лица, банка овлашћена за послове 
са иностранством код које се води динарски рачун страног 
лица трансферисаће истраживања из става I. ове тачке у 
иностранство, и то од: 

1) ауторских хонорара - ако је трансфер предвиђен 
ратификованим међународни!^ уговором и под условом 
узајамности у трансферу; 

2) пензија, инвалиднина - на основу ратификованих 
међународних споразума из области пензијско-инвалид-
ског осигурања; 

3) алиментација - на основу постојећег извршног на-
лога или легализоване пресуде. Трансфер алиментације у 
иностранство врши се страним лицима и држављанима 
СФРЈ који у иностранству имају пребивалиште; 

4) накнада по основу извршне судске пресуде домаћег 
суда или легализоване пресуде страног суда; 

5) одштете по основу решења заједнице осигурања 
или заједнице реосигурања; 

6) примања по Основу одликовања Орденом народ-
ног хероја - на основу решења надлежног органа, односно 
надлежног завода за социјално осигурање о тим исплата-
ма у иностранству; 

l ) динарских потраживања која страна лица остваре 
по основу продаје некретнина и наслеђене имовине у Ју-
гославен - у земље конвертибилне валуте и у земље са ко-
јима постоји конвертибилан начин плаћања, под условом 
да Савезни секретаријат за финансије изда одговарајући 
доказ да са односном земљом постоји узајамност у насле-
ђивању и трансферу; 

8) динарских истраживања дипломатских и конзулар-
них представништава страних земаља у Социјалистичке)! 
Федсративиој Републици Југобл!з(виЈИ Koja потичу од на-
плаћених конзуларних такса за радње предвиђене у Tap. 
бр. 64 до 94 Закона о тарифи савезних административних 
такса („Службени лист СФРЈ", бр, 77/87 и 63/89) - под ус-
ловом уза јамност у тансферу, 

l , На динарска потраживање из тачке I. ове одлуке 
банка овлашћена за послове са иностранством мож^ пла-
ћати камату. 

На динарска истраживања из тачке 6. ове одлуке бан-
ка овлашћена за послове са иностранством може плаћати 
камату само под условом у з а ј а м н о с т трансфера и плаћа-
ња камате. 

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

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 28 Председник, 
25. јануара 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

36. 
На основу члана 33. ст. 2. и 3. 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 и 70/89), Савезно из-
вршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ ДАЖБИНЕ ЗА ЦА-

РИНСКО ЕВИДЕНТИРАЊЕ У 1991. ГОДИНИ 
1. У Одлуци о висини дажбине за царинско евиденти-

ра ње у 1991. години („Службени лист СФРЈ", бр. 83/90), у 
тачки 2. после речи: „царина" додају се речи: ,,и на увоз и 
закуп авиона за путнички саобраћај из Tap. броја 88.02, 
Tap. ознака 8802.301 и 8802.401 Царинске тарифе". 

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

Сав!езно извршно веће 

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

37. 
На основу члана I. став 2. Закона о посебној такси на 

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

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

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

у 1991. години („Службени лист СФРЈ", бр. 83/90) у тачки 
2. одредба под 7 речи: „и тар. ознаке 8802.401" замењују се 
речима: „и Tap. ознака 8802.301 и 8802.401". 

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

Савезно извршно веће 

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

38. 
На основу члана I. став 2. Закона о плаћању посебне 

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

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

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

себна дажбина за изравнање пореског оптерећења увезене 
робе у 1991. години („Службени лист СФРЈ", бр. 83/90) у 
тачки 2. одредба под 7 речи: ,,и Tap. ознаке 8802.401" заме-
њују се речима: „и тар. ознака 8802,301 и 8802.401". 

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

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 32 Председник, 
25. јануара 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

39. 
На основу чл. 8, 21. и 28. Уредбе о издацима за 

службена путовања и селидбе у иностранство који се са-
.везним органима управе и савезним организацијама при-
знају у материјалне трошкове („Службени лист СФРЈ", бр. 
8/90), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О НАЈВИШИМ ИЗНОСИМА 
ДНЕВНИЦА ЗА СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ У ИНОС-
ТРАНСТВО И О ИЗДАЦИМА ЗА СЕЛИДБЕНЕ ТРОШ-
КОВЕ КОЈИ СЕ САВЕЗНИМ ОРГАНИМА УПРАВЕ И 

САВЕЗНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ПРИЗНАЈУ У 
МАТЕРИЈАЛНЕ ТРОШКОВЕ 

I. У Решењу о највишим износима дневница за 
службено путовање у иностранство и о издацима за селид-
бене трошкове који се савезним органима управе и савез-
ним организацијама признају у материјал!^ трошкове 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 8/90, 21/90 и 42/90) тачка I. 
мења се и гласи: 

,,l. Дневнице за службена путовања у иностранство 
које се савезним органима управе и савезним организаци-
јама признају у материјалне трошкове приликом службе-
ног путовања у поједине стране земље износ највише: 



Петак, 25.'јануар 1991. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ Број 6 - Страна 79' 

1. Демократска Република 
Авганистан 
- за места: 
- Кабул 

- за остала места 
2. Народна Социјалистичке 

Република Албанија 
- за сва места 

3. Алжирска Демократска и 
Народна Република 
- за места: 
- Алжир, Оран и Анаба 

- за остала места 
4. Народна Република Ангола 

- за места: 
- Луанда 
- за остала места 

5. Република Аргентина 
- за места: 

- Буенос Аирес 
- Барилохе 
- Мендоса и Мардел Плата 

- за остала места 
6. Аустралија 

- за места: 
- Сиднеј 

- за остала места 

7. Република Аустрија 
- за сва места 

8. Бахреин 
- за сва места 

9. Народна Република Бангладеш 
- за места: 

- Дака 
- Читагонг 

- за остала места 
10. Краљевина Белгија 

120 САД долара 
73 САД долара 

88 САД долара 2 0-

115 САД долара 
57 САД долара 

153 САД долара 
63 САД долара 

119 САД долара 
96 САД долара 
86 САД долара 
70 САД долара 

130 аустрал. 
долара 

I IO аустрал. 
долара 

1.600 аустриј. ши-
линга 1 

102 САД долара 

- за сва места 
11. Народна Република Бенин 

- за места: 
- Котону 

- за остала места 
12. Република Боливија 

- за места: 
- Санта Круз и Ла Паз 

- за остала места 
!З. Република Брцуана 

- за места: 
- Габерон и Маун 

- за остала места 
14. Федеративна Република Бразил 

- за места: 
- Рио де Жанеиро, Сан Луис, 

Сан Паоло, Ресифе, Бедем, 
Манаунс, Амапа, Бело Хо-
ризонте, Салвадор, Кампи-
нас, Бразилија, Флоријано-
полис и Куритиба 

- за остала места 
15. Република Бугарска 

- за сва места 
16. Република Цибути 

- за места: 
- Џибути 
- Таџурах 

- за остала места 
17. Мјанманска Унија 

- за места: 
- Рангун 
- Мандалај и Таунги 
- Паган и Сандовеј 

- за остала места 

112 САД долара 
80 САД долара 
15 САД долара 

6.500 белг. франака 

125 САД долара 
56 САД долара 

75 САД долара 
36 САД долара 

109 САД долара 
61 САД долар 

118 САД долара 
90 САД долара 

59 САД долара 

136 САД долара 
83 САД долара 
65 САД долара 

108 САД долара 
104 САД долара 

91 САД долар 
73 САД долара 

18. Република Бурунди 
- за места: 

- Буцамбура 
- за остала места 

19. Централна Афричка Република 
- за места: 

- Банги 
- за остала места 
Република Над 
- за места: 

- Нџамена 
- Сарб 

- за остала места 
21. Чиле 

- за сва места 
22. Чешкословачка Федеративна 

Република 
- за сва места 

23. Краљевина Данска 
- за сва места 

24. Арапска Република Египат 
- за места: 

- Каиро 
- Асуан, Александрија и 
Луксор 

- за остала места 
25. Република Еквадор 

- за места: 
- Кито и Квајакил 
- Киенса 

- за остала места 
26. Република Ежваторијална 

Гвинеја 
- за места: 
- Малабо 

- Бата 
- за остала места 

27. Доминиканска Република 
- за места: 

- Санта Доминго и Пуерто 
Плата 

- Сантиаго и Самана 
- за остала места 

28. Република Салвадор 
- за места: 

- Сан Салвадор 
- за остала места 

29. Социјалистичке Етиопија 
- за места: 
- Алис Абеба 
- за остала места 

30. Република Филипини 
- за места: 

- Манила 
- Давао, Багио, Калацан Це-

бу, Ладаг, Таклобан, Банау 
и Тернате 

- за остала места 
З!. Република Финска 

- за сва места 
32. Република Француска 

-r за места: 
- Париз 

- за остала места 

33. Габонска Република 
- за места: 

- Либервил и Порт Жантил 
- Ламбарен 
- франсвил и Ојем 

- за остала места 
34. Република Гана 

- за места: 
- Акра 

124 САД долара 
62 САД долара 

162 САД долара 
77 САД долара 

150 САД долара 
100 САД долара 
52 САД долара 

I IO САД долара 

63 обрачунска 
долара 

1.170 данских 
круна 

117 САД долара 

108 САД долара 
68 САД долара 

71 САД долар 
45 САД долара 
37 САД долара 

120 САД долара 
115 САД долара 
74 САД долара 

100 САД долара 
68 САД долара 
54 САД долара 

99 САД долара 
37 САД долара 

99 САД долара 
48 САД долара 

117 САД долара 

88 САД долара 
43 САД долара 

185 САД долара 

810 франц. 
франака 

710 франц, 
франака 

178 САД долара 
150 САД долара 
130 САД долара 
105 САД долара 

121 САД долар 
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Кумаси, Такоради и 
Тамале 

- за остала места 
35. Буркина Фасо 

- за места: 
- Уагадугу 
- Бобо-Диуласо 

- за остала места 
36. Република Грчка 

- за места: 
- Атина 

- за остала места 
37. Кооперативна Република 

Гвајана 
- за места: 

- Цорцтаун 
- Бербисе 

- за остала места 
38. Република Гватемала 

- за места: 
- Гватемала Сити 

- за остала места 
39. Република Гвинеја 

- за места: 
- Конакри 

- за остала места 
40. Република Гвинеја Бисао 

- за места: 
- Бисао 

- за остала места 
41. Република Хаити 

- за места: 
- Порт Прене 

' - за остала места 
42. Краљевина Холандија 

- за сва места 
43. Република Хондурас 

- за места: 
- Тегусигалпа 
- Сан Педро Сула 

- за остала места 
44. Хонг Конг 

- за сва места 
45. Република Индија 

- за места: 
- Калкута 
- Бомбај, Мадрас, Њу Делхи 

и Удаипур 
- за остала места 

4^. Република Индонезија 
- за места: 

- Џакарта и Бали 
- за остала места 

47. Исламска Република Иран 
- за места: 

- Техеран 
- за остала места 

48. Република Ирак 
- за сва места 

49. Република Ирска 
- за сва места 

50. Република Исланд 
- за сва места 

51. Република Италија 
- за места: 

- Фиренца 
- Рим и Торино 
- Венеција и Милано 

- за остала места 
52. Држава Израел 

- за места: 
- Тел Авив 
- Јерусалим 

- Тибриз 
- Хаифа 

- за остала места 

75 САД долара 
43 САД долара 

158 САД долара 
105 САД долара 
78 САД долара 

80 САД долара 
60 САД долара 

160 САД долара 
30 САД долара 
16 САД долара 

90 САД долара 
41 САД долар 

155 САД долара 
30 САД долара 

105 САД долара 
28 САД долара 

75 САД долара 
58 САД долара 

360 холанд. флори-
на 

98 САД долара 
60 САД долара 
40 САД долара 

143 САД долара 

106 САД долара 

97 САД долара 
60 САД долара 

126 САД долара 
75 САД долара 

130 САД долара 

107 САД долара 

130 САД долара 

88 енглес. фунти 

108 САД долара 

220.000 итал. лира 
170.000 итал. лира 
190.000 итал. лира 
150.000 итал. лира 

146 САД долара 
93 САД долара 

124 САД долара 
I IO САД долара 
69 САД долара 

I 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 
63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

Парламентарна Монархија 
Јамајка 
- за сва места 
Јапан 
- за места: 

- Токио, Јокохама и Осака 
- Кјото и Кобе 

Фукока и Сапоро 
- за остала места 
Република Јемен 
- за места: 

- Сана 
- Ален 

- за остала места 
Хашемигска Краљевина Јордан 
- за места: 

- Аман 
- Јерусалим 

- за остала места 
Република Камерун 
- за места: 

- Јуанде 
- Мару a 
- Нгаундере, Баменда, Бер-

туа и Дуала Гаруа 
- за остала места 
Канада 
- за места: 

- Отава, Монтреал и Ванку-
вер 

- Торонто 
- за остала места 
Држава Катар 
- за сва места 
Република Кенија 
- за места: 

- Ламу 
- Најроби и Момбаса 

- Наиваша 
- Баринго, Ниери и Малинди 

- за остала места 
Народна Република Кина 
- за места: 

- Пекинг и Шангај 
- за остала места 
Тајван 
Република Кипар 
- за сва места 
Демократска Кампућија 
- за сва места 
Република Колумбија 
- за места: 

- Картагена, Кали и Богота 
- Баранкиља и Медељин 
- Сан Андрес 

- за остала места 
Народна Република Конго 
- за места: 

- Бразавил 
- Поент Хоар 
- Лубомбо 

- за остала места 
Демократска Народна Републи-
ка Кореја 
- за места: 

- Пјонг Јанг 
- за остала места 
Република Кореја 
- за места: 

- Сеул, Кјунгју и Острво Че-
ју 

- за остала места 
Република Костарика - за места: 

- Сан Хозе 

120 САД долара 

237 САД долара 
169 САД долара 
191 САД долара 
130 САД долара 

149 САД долара 
100 САД долара 
45 САД долара 

109 САД долара 
93 САД долара 
42 САД долара 

179 САД долара 
126 САД долара 

149 САД долара 
92 САД долара 

100 САД долара 
120 САД долара 
80 САД долара 

122 САД долара 

133 САД долара 
100 САД долара 

91 САД долар 
56 САД долара 
47 САД долара 

108 САД долара 
63 САД долара 

I IO САД долара 

79 САД долара 

58 САД долара 

97 САД долара 
87 САД долара 
84 САД долара 
60 САД долара 

175 САД долара 
159 САД долара 
148 САД долара 
88 САД долара 

117 САД долара 
75 САД долара 

180 САД долара 
120 САД долара 

125 САД долара 
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- за остала места 57 САД долара - Мапуто 
70. Република Куба - за остала места 

- за места: 89. Република Намибија 
- Хавана 86 САД долара - за места: 

- за остала места 60 САД долара - Виндхук 
71. Држава Кувајт - за остала места 

- за сва места 140 САД долара 90. Савезна Република Немачка 
72. Демократска Народна Републи- - за сва места 

ка Лаос 
60 САД долара 

91. Краљевина Непал 
- за сва места 60 САД долара - за места: 

73. Краљевина Лесото - Катманду 
- за места: - Покхара 

- Масеру 73 САД долара - за остала места 
- за остала места 47 САД долара 92. Република Нигер 

74. Република Либан - за места: 
- за места: - Ниамеј 

- Бејрут 59 САД долара - за остала места 
- за остала места 32 САД долара 93. Федеративна Република Ниге-

75. Република Либерија рија 
- за места: - за места: 

- Монровија 188 САД долара - Лагос и Абуја 
- за остала места 65 САД долара - за остала места 

76. - Социјалистичка Народна Ли- 94. Република Никарагва 
бијска Џамахирија - за места: 
- за места: - Манагва 

- Триполи 177 САД долара - за остала места 
- Бенгази I !З САД долара 95. Краљевина Норвешка 

- за остала места 86 САД долара - за сва места 
77. Велико Војводство Луксембург 

5000 белг. франака 
96. Нови Зеланд 

- за сва места , 5000 белг. франака - за сва места 
78. Демократска Република Мада- 97. Република Обала Слоноваче 

гаскар - за места: 
- за места: - Абиџан 

- Тананарива 108 САД долара - Јамусокро 
- Носу-Бе 69 САД долара - Корхого, Буака и Сан Пед-

- за остала места 37 САД долара ре 
79. Република Малави - за остала места 

- за места: 98. Султанат Оман 
- Блантир 94 САД долара - за места: 
- Лилонгве 84 САД долара - Мускат и Салалах 

- за остала места 79 САД долара - Низва 
80. Република Мађарска 

ПО САД долара 
- за остала места 

- за сва места ПО САД долара 99. Исламска Република Пакистан 
81. Малезија - за места: 

- за места: - Исламабад 
- Куала Лумпур 109 САД долара - Карачи и Равалпинди 
- Кота Кинабалу и Пенанг 103 САД долара - Лахор 

- за остала места 42 САД долара - Пешавар 
82. Република Мали - за остала места 

- за места: ШО. Република Панама 
- Бамако 162 САД долара - за места: 
- Тимбукту и Мопти 147 САД долара - Бамбито и Контадора Ис-

- за остала места 72 САД долара ланд 
83. Република Малта - Панама Сити 

- за сва места 131 САД долар - Колон 
84. Краљевина Мароко - за остала места 

- за сва места 100 САД долара IO!. Папуа Нова Гвинеја 
85. Исламска Република Маурита- - за места: 

нија - Лае 
- за места: - Порт Морезби 

- Нуакшкот 104 САД долара - за остала места 
- за остала места 62 САД долара 102. Република Парагвај 

86. Сједињене Државе Мексика - за места: 
- за места: - Асансион 

- Икстапа и Зихватанејо 150 САД долара - за остала места 
- Мексико Сити, Гвадалаха- !ОЗ. Република Перу 

ра, Монтереј и Акапулко 127 САД долара - за места: 
- за остала места 65 САД долара - Лима 

87. Монголија - Куско и Икитос 
- за места: - за остала места 

- Улан Батор 144 САД долара 1С4. Република Пољска 
- за остала места 56 САД долара i - за сва места 

88. Народна Република Мозамбик 105. Заједница Порторико 
- за места: - за сва места 

86 САД долара 
50 САД долара 

l i l САД долара 
71 САД долар 

180 немачких 
марака 

103 САД долара 
60 САД долара 
32 САД долара 

169 САД долара 
70 САД долара 

150 САД долара 
45 САД долара 

150 .САД долара 
75 САД долара 

1.030 норе. круна 

120 САД долара 

140 САД долара 
155 САД долара 

103 САД долара 
83 САД долара 

, 140 САД долара 
107 САД долара 
11 САД долара 

89 САД долара 
70 САД долара 
60 САД долара 
75 САД долара 
47 САД долара 

133 САД долара 
108 САД долара 
96 САД долара 
59 САД долара 

180 САД долара 
147 САД долара 
67 САД долара 

63 САД долара 
29 САД долара 

113 САД долара 
95 САД долара 

51 САД долар 

85 САД долара 

75 САД долара 
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106. Република Португал 
- за сва места 

107. Република Руанда 
- за места: 

- Кигали 
- Гисенеј 
- Габиро 

- за остала места 
108. Румунија 

- за места: 
- Букурешт 

- за остала места 
109. Сједињене Америчке Државе 

- за места: 
- Њујорк 
- Вашингтон 

- за о ^ а л а места 
ПО. Краљевина Саудијска Арабија 

- за места: 
- Риад, Ал Абха и Адинах 

Мунара 
- Ал Кхобар, Даран, Даман 

и Џеда 
- за остала места 

111. Република Сенегал 
- за места: 

- Дакар 
- за остала места 

112. Демократска Република Сао 
Томе и Принципе 
- за сва места 

ПЗ. Република Сејшели 
- за сва места 

114. Република Смера Леоне 
- за места: 

- Фритуан 
- за остала места 

115. Република Сингапур 
- за сва места 

116. Сиријска Арапска Република 
- за места: 

- Палмира, Дамаск и Деир 
Езор 

- Латакија 
- Алепо 

- за остала места 
117. Демократска Република 

Сомалија 
- за места: 

- Барбера 
- Могадиш 
- Хергесиа 

- за остала места 
Савез Совјетских Социјалистич-
ких Република 
- за сва места 
Демократска Република Судан 
- за места: 

- Картум 
- Порт Судан, Сенар и 

Елобгионад Мелани 
- за остала места 
Република Суринам 
- за сва места 
краљевина Шпанија 
- за места: 

- Мадрид и Барцелона 

118. 

119. 

120. 

121. 

122. 
- за остала места 
Република Шри Ланка 
- за места: 

- Коломбо " 
- за остала места 

123. Швајцарска Конфедерација 
- за сва места 

120 САД долара 

134 САД долара 
107 САД долара 
83 САД долара 
70 САД долара 

150 САД долара 
118 САД долара 

155 САД долара 
125 САД долара 
98 САД долара t 

160 САД долара 

136 САД долара 
111 САД долара 

154 САД долара 
109 САД долара 

137 САД долара 

155 САД долара 

120 САД долара 
27 САД долара 

189 САД долара 

150 САД долара 
I IO САД долара 
90 САД долара 
54 САД долара 

69 САД долара 
78 САД долара 
45 САД долара 

21 САД долар 

120 САД долара 

125 САД долара 

48 САД долара 
29 САД долара 

141 САД долар 

150 САД долара 
I IO САД долара 

71 САД долар 
25 САД долара 

200 швај. франака 

124. Краљевина Шведска 
- за места: 

- Штокхолм 
- Малме 
- Гетеборг 

- за остала места 
125. Краљевина Тајланд 

- за места: ' 
- Бангкок 

- за остала места 
126. Уједињена Република Танзанија 

- за места: 
- Дар ес Садам 
- Занзибар 
- Ару lu a и Танга 

- за остала места 
127. Република Того 

- за места: 
- Ломе 
- Кара 

- за остала места 
128. Република Тринидад Тобаго 

- за места: 
- Порт оф Спен 
- Тобаго 

129. Република Тунис 
- за места: 

- Тунис 
- за остала места 

130. Република Турска 
- за места: 

- Истамбул 
- Анкара, Измир и Бурса 
- Адана 

- за остала места 
131. Република Уганда 

- за места: 
- Кампала 

- за остала места 
132. Уједињени Арапски Емирати 

- за места: 
- Дубаи -
- Ал Аин и Абу Даби 

- за остала места 
133. Оријенталне Република Уругвај 

- за сва места 
134. Уједињено Краљевство Велике 

Британије и Северне Ирске 
- за места: 

- Лондон 
- за остала места 

135. Република Венецуела 
- за места: 

- Нела де Моргарита 
- Пуерто ла Круз, Беленција 

и Каракас 
за остала места 

136. Социјалистичке Република Ви-
јетнам 
- за места: 

- Ханој 
- за остала места 

137. Република Запре 
- за места: 

- Киншаса 
- Лубумбаши 

за остала места 
138. Република Замбија 

- за места: 
- Лусака 
- Идола и Ливингстон 
- Кивке 

за остала места 

1.100 швед. круна 
1.000 швед. круна 

820 швед. круна 
700 швед. круна 

I IO САД долара 
29. САД долара 

99 САД долара 
80 САД долара 
87 САД долара 
56 САД долара 

144 САД долара 
119 САД долара 
60 САД долара 

93 САД долара 
112 САД долара 

85 САД долара 
71 САД долар 

123 САД долара 
109 САД долара 
85 САД долара 
63 САД долара 

130 САД долара 
65 САД долара 

142 САД долара 
132 САД долара 
117 САД долара 

82 САД долара 

105 енгл. фунти 
80 енгл. фунти 

139 САД долара 

99 САД долара 
55 САД долара 

68 САД долара 
41 САД долар 

I IO САД долара 
134 САД долара 
59 САД долара 

130 САД долара 
I IO САД долара 
95 САД долара 

31 САД долар 
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139. Република Зимбабве 
- ' з а места: 
Република Зимбабве 
- ' з а места: 

- Хараре 115 САД долара 

140. 
за остала места 94 САД долара 

140. Све друге државе 
94 САД долара 

- за сва места 54 САД долар." 

2. После тачке I. додаје се тачка la, која гласи: 
„la. Износ дневница из тачке I. овог решења обрачу-

нава се од I. јануара 1991. године.". 
3. Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Савезно извршно веће 

Е, п. бр. 15 
17. јануара 1991. године 
Београд 

Председник, 
Анте Марковић, с. р. 

40. 
На основу члана 81. Закона о стандардизацији 

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

- Наредба о одређивању текстилних влакана и пређе 
за које је обавезно доношење произвођача спецификације 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 17/81 и 41/81); 

- Наредба о обавезном доношењу произвођачке спе-
цификације за конвертиране траке из хемијских синтетич-
ких влакана („Службени лист СФРЈ", бр. 14/82); 

- Наредба о оба.везном доношењу произвођача спе-
цификације за вунену чешљану траку (чешљанац) 
(„Службени лист СФРЈ", бр, 14/82). 

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

Бр. 06/01-93/347 
21. децембра 1990. године 
!Београд 

Директор 
Савезног завода за 
стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

42. 
На основу члана 49. став 4. Закона о основним прави-

ма војних инвалида и породица палих бораца („Службени 
лист СФРЈ", бр. 69/81, 41/83, 75/85, 44/89, 20/90 и 42/90), 
савезни секретар за рад, здравство, борачка питања и со-
цијалну политику издаје 

П Р А В И Л Н И К 
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ПРАВИЛНИКА О ТЕХНИЧ-
КИМ НОРМАТИВИМА ЗА ПУМПЕ И КОМПРЕСОРЕ 

Члан I. 
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да 

важи Правилник о техничким нормативима за пумпе и 
компресоре („Службени лист СФРЈ", бр. 32/74). 

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

јављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 06/01-93/319 
5. децембра 1990. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода за 
стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с, р. 

41. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

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

Н А Р Е Д Б У 
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА НАРЕДБИ О ОДРЕЂИВА-
ЊУ ТЕКСТИЛНИХ ПРОИЗВОДА ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗ-

НО ДОНОШЕЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА 
СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

I. Даном ступања на снагу ове наредбе престају да 
важе: 

- Наредба о одређивању текстилних производа за ко-
је је обавезно доношење произвођачке спецификације 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 17/81 и 41/81); 

- Наредба о одређивању одевних текстилних произ-
вода за које је обавезно доношење произвођачке специфи-
кације („Службени лист СФРЈ", бр. 17/81 и 41/81); 

- Наредба о одређивању подних застираче машинске, 
односно ручне израде за које је обавезно доношење произ-
вођача спецификације („Службени лист СФРЈ", бр. 17/81 
и 41/81); 

- Наредба о одређивању комадних текстилних произ-
вода за које је обавезно доношење произвођача специфи-
кације („Службени лист СФРЈ", бр. 17/81 и 41/81); 

- Наредба о одређивању текстилних метражних про-
извода за које је обавезно доношење произвођача специ-
фикације („Службени лист СФРЈ", бр. 17/81 и 41/81); 

Н А Р Е Д Б У 
О УТВРЂИВАЊУ МЕСЕЧНИХ НОВЧАНИХ ИЗНОСА 
ЛИЧНЕ ИНВАЛИДНИНЕ, ПОРОДИЧНЕ ИНВАЛИД-
Н И М И УВЕЋАНЕ ПОРОДИЧНЕ ИНВАЛИДНИМ^ 
ДОДАТКА ЗА НЕГУ И ПОМОЋ ОД СТРАНЕ ДРУГОГ 

ЛИЦА И ОРТОПЕДСКОГ ДОДАТКА ОД 
I. НОВЕМБРА 1990. ГОДИНЕ 

I. Месечни новчани износ личне инвалидним, поро-
дичне инвалиднине и увећана породичне ин вал и д и т е , до-
датка за негу и помоћ од стране другог лица и ортопед-
ског додатка од I. новембра 1990. године износи: 

1) лична инвалиднина: 
Група Динара 
I 9.544,00 
II 6.916,40 
III 5(232,90 
IV 3.864,50 
V 2.751,40 
VI 1.705,50 
VII 1.153,90 
VIII 556,40 
IX 415,10 
X 280,50 

2) породична инвалиднина и увећана породична ин-
в а л и д с к а : 
- за једног корисника породичне ин-

валиди ине (члан 36. став 2. Закона 
о основним правима војних инва-
лида и породица палих бораца) 621,30 

- за једног корисника породичне ин-
валиднине који то право остварује 
као члан породице палог борца 
(члан 36. став 3. Закона о основним 
правима војних инвалида и поро-
дица палих бораца) 2.863,30 

- увећана породична инвалиднина 
(члан 39. Закона о основним прави-
ма војних инвалида и породица па-
лих бораца) 3.313,70 

3) додатак за негу и помоћ од стране другог лица: 
- за први степен 9.544,00 
- за други степен k 6.294,40 
- за трећи степен 4.406,50 

4) ортопедски додатак: 
- за први степен 2.761,20 
- за други степен 2.107,30 
- за трећи степен 1.358,40 
- за четврти степен 656,60 
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2. Ова наредба ступа на снагу наредног дана од дана 
објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ ". 

Бр. 0/5-01-004/91-001 
14. јануара 1991. године 
Београд 

43. 
На основу члана За. став 4. Закона о борачком додат-

ку („Службени лист СФРЈ", бр. 67/72, 33/76, 32/81, 68/81, 
75/85, 44/89, 87/89, 20/90 и 42/90), савезни секретар за 
рад, здравство, борачка питања и социјалну политику из-
даје 

Н А Р Е Д Б У 
О УТВРЂИВАЊУ ОСНОВА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ БО-
РАЧКОГ ДОДАТКА ОД -l, НОВЕМБРА 1990. ГОДИНЕ 

1. Основ за одређивање борачког додатака од I. но-
вембра 1990. године износи 6,892,90 динара. 

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

Бр. 5/0-01-005/91-001 Савезни секретар за рад, 
14. јануара 1991. године здравство, борачка питања и 
Београд социјалну политику. 

Радиша Гачић, с. р. 

44. 
На основу члана 24. став 5. Закона о основним прави-

ма нисилаца „Партизанов споменице 1941" („Службени 
лист СФРЈ", бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85, 
75/85, 44/89, 87/89, 20/90 и 42/90) и члана 25. став 5. Зако-
на о основним правима бораца шпанског националЛоос-
лободилачког и револуционарног рата од 1936. до 1939. 
године („Службени лист СФРЈ", бр. 67/72, 40/73, 33/76, 
32/81, 68/81, 25/85, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 и 42/90), са-
везни секретар за рад, здравство, борачка питања и соци-
јалну политику, издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О УТВРЂИВАЊУ ОСНОВА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ СТАЛ-
НОГ МЕСЕЧНОГ НОВЧАНОГ ПРИМАЊА ОД I. НО-

ВЕМБРА 1990. ГОДИНЕ 
1. Основ за одређивање сталног месечног новчаног 

примања по Закону о основним правима носилаца „Пар-
тизанке споменице 1941" и Закона о основним правима 
бораца шпанског националноослободилачког и револуци-
онарног рата од 1936. до 1939. године од I. новембра 1990. 
године износи 6.892,90 динара. 

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

Бр. 5/0-01-006/91-001 Савезни секретар за рад, 
14, јануара 1991. године здравство, борачка питања и 
Београд социјалну политику, 

Радиша Гачић, с. р. 

45. 
На основу члана 18. став 4. Закона о основним прави-

ма лица одликованих Орденом народног хероја („Службе-
ни лист СФРЈ", бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85, 
75/85, 44/89, 87/89, 20/90 и 42/90), савезни секретар за 
рад, здравство, борачка питања и социјалну политику из-
даје 

Н А Р Е Д Б У 
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ СТАЛНОГ МЕСЕЧНОГ 

НОВЧАНОГ ПРИМАЊА ОД I. НОВЕМБРА 
1990. ГОДИНЕ 

I. Стално месечно новчано примање по Закону о ос-

новним правима лица одликованих Орденом народног хе-
роја од I. новембра 1990. године износи 6.892,90 динара. 

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

Бр. 5/0-01-007/91-001 Савезни секретар за рад, 
14. јануара 1991. године здравство, борачка питања и 
Београд социјалну политику, 

Радиша Гачићу с. р. 

46. 
На основу члана 8. став 3. Закона о исплати личних 

доходака, средстава за непосредну заједничку потрошњу и 
средстава за исхрану радника у току рада („Службени 
лист СФРЈ", бр. 37/90 и 84/90), Савезни завод за статисти-
ку утврђује и објављује 

П О Д А Т К Е 
О ИЗНОСУ ПРОСЕЧНОГ МЕСЕЧНОГ ЧИСТОГ ЛИЧ-
НОГ ДОХОТКА ИО РАДНИКУ ИСПЛАЋЕНОГ ЗА ПЕ-
РИОД СЕПТЕМБАР-НОВЕМБАР 1990. ГОДИНЕ У РЕ-
ПУБЛИЦИ, ОДНОСНО АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ 
У КУПНО И ЗА ПЕРИОД ЈУЛ-НОВЕМБАР 1990. ГО-
ДИНЕ У ПРИВРЕДИ РЕПУБЛИКЕ, АУТОНОМНЕ ПО-
КРАЈ(ИНЕ И СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕ-
ПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И ИЗНОСУ ПРОСЕЧНОГ 
МЕСЕЧНОГ ЧИСТОГ ЛИЧНОГ ДОХОТКА ПО РАД-
НИКУ ИСПЛАЋЕНОГ ЗА ПРЕТХОДНА ТРИ МЕСЕЦА 
У ПРИВРЕДИ РЕПУБЛИКЕ И АУТОНОМНЕ ПОКРА-
ЈИНЕ И ПРИВРЕДИ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРА-

ТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 
I. Просечни месечни чист лични доходак по раднику, 

укупно, исплаћен за период септембар-новембар 1990. го-
дине износи у динарима: 

СФРЈ 5 374 
. СР Босна и Херцеговина 4 404 

СР Македонија 3 702 
СР Словенија 6 494 
СР Србија 5 299" 
САП Војводина 5 625 
САП Косово 3 353 
СР Хрватска - 6 0% 
СР Црна Гора 4 574 
џ За СР Србију без података ia социјалистичке аутономне покрајине 

просечан месечни чист лични доходак по раднику за период с е т е м -
бар-новембар 1990. године, укупно, износи 5 355 динара. 

2. Просечни месечни чист лични доходак no раднику 
у привреди исплаћен за период јул-новембар 1990. године, 
износи у динарима: 

СФРЈ 4 735 
СР Босна и Херцеговина 3 874 
СР Македонија 3 329 
СР Словенија 5 886 
СР Србија 4 580^ 
САП Војводина 4 т 
САП Косово 2 848 
СР Хрватска 5 452 
СР Црна Гора 3 879 
ф За С Р Србију без података за социјалистичке аутономне покрајине 

просечан месечни чист лични доходак по раднику у Привреди испла-
ћен ia период јул-новембар 1990. године износи 4 615 динара. 

3. Просечни месечни чист лични доходак no раднику 
у привреди исплаћен за период септембар-новембар 1990. 
године износи у динарима: 

СФРЈ 5 025 
СР Босна it Херцеговина 4 028 
СР Македонија 3 492 
СР Словенија 6 103 
СР Србија 4 97 И 
САП Војводина 5 323 
САП Косово 3 191 

Савезни секретар за рад, 
здравство, борачка питања и 

социјалну политику, 
Радиша Гачић, с. р. 
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СР Хрватска 5 700 
СР Црна Гора 4 263 
" За СР Cponjv без података за социјалистичке аутономне покрајне 

просечан месечни чист лични доходак по раднику у привреди испла-
ћен за период септембар-новембар 1990. године износи 4 984 динара. 

Бр. 001-200/1 
22. јануара 1991. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода за 

статистику, 
др Драгутин Групковић, с. р. 

47. 
На основу члана 42. став 2. и члана 80. став I. тачка 

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

О Д Л У К У 
О ПУШТАЊУ У ОПТИЦАЈ НОВЧАНИЦЕ ОД 

1000 ДИНАРА 
1. Народна банка Југославије пустиће у оптицај 30. ја-

нуара 1991. године новчаницу од 1000 динара, са обележји-
ма која су утврђена Одлуком о издавању и основним обе-
лежјима новчанице од 1000 динара („Службени лист 
СФРЈ", бр. 70/90). 

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

О. бр. 4 
17. јануара 1991. године 
Београд 

Председник 
Савета гувернера, 

гувернер 
Народне банке Југославије, 

Душан Влатковић, с. р. 

48. 
На основу члана 64г. Закона о девизном пословању 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 66/85, 71/86, 3/88, 59/88 и 
82/90) и члана 80. став I. тачка 5. Закона о Народној банци 
Југославије и јединственом монетарном пословању народ-
них банака република и народних банака аутономних по-
крајина („Службени лист СФРЈ", бр. 34/89, 88/89 и 61/90), 
Савет гувернера доноси 

О Д Л У К У 
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ПО-
СЛОВАЊА И О УСЛОВИМА И НАЧИНУ РУКОВАЊА 
ЧЕКОВИМА КОЈЕ ИЗДАЈЕ НАРОДНА БАНКА ЈУ ГОС-

ЛАВИЈЕ A КОЈИ ГЛАСЕ НА ДИНАРЕ 
1. Престаје да важи Одлука о начину пословања и о 

условима и начину руковања чековима које издаје Народ-
на банка Југославије a који гласе на динаре („Службени 
лист СФРЈ", бр. 77/82). 

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

О. бр. 5 
17. јануара 1991. године 
Београд 

Председник 
Савета гувернера, 

гувернер 
Народне банке Југославије, 

Душан Влатковић, с. р. 

49. 
На основу члана 55. Закона о девизном пословању 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 66/85, 71/86, 3/88, 59/88 и 
82/90) и члана 80. став I. тачка 5. Закона о Народној банци 
Југославије и јединственом монетарном пословању народ-
них банака република и народних банака аутономних по-
крајина („Службени лист СФРЈ", бр. 34/89, 88/89 и 61/90), 
Савет гувернера доноси 

О Д Л У К У 
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ СТИ-

ЦАЊА ДИНАРСКИХ ПОТРАЖИВАЊА СТРАНИХ 
ЛИЦА У ЈУГОСЛАВИЈИ 

1. Престаје да важи Одлука о начину стицања динар-
ских потраживања страних лица у Југославији („Службени 
лист СФРЈ", бр. 88/89). 

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 
О. бр. 6 Председник 
17. јануара 1991. године Савета гувернера, 
Београд гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с. р. 

50. 
На основу члана 37. став 2. Закона о девизном посло-

вању („Службени лист СФРЈ", бр. 66/85, 71/86, 3/88, 59/88 
и 82/90) и члана 80. став I. тачка 5. Закона о Народној бан-
ци Југославије и јединственом монетарном пословању на-
родних банака република и народних банака аутономних 
покрајина („Службени лист СФРЈ", бр. 34/89, 88/89 и 
61/90), Савет гувернера доноси 

О Д Л У К У 
6 ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА 
ПОД КОЈИМА ГРАЋАНИ И ГРАЂАНСКА ПРАВНА 

ЛИЦА МОГУ ДИНАРИМА ПЛАЋАТИ ОДРЕЂЕНЕ 
УСЛУГЕ У ИНОСТРАНСТВУ 

1. Престаје да важи Одлука о условима под којима 
грађани и грађанска правна лица могу динарима плаћати 
одређене услуге у иностранству („Службени лист СФРЈ", 
бр, 11/90). 

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 
О. бр. 7 Председник 
17. јануара 1991. године Савета гувернера, 
Београд гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић с. р. 

51. 
На основу члана 37. став 2. Закона о девизном посло-

вању („Службени лист СФРЈ", бр. 66/85, 71/86, 3/88, 59/88 
и 82/90) и члана 80. став I. тачка 5. Закона о Народној бан-
ди Југославије и јединственом монетарном пословању на-
!родних банака република и народних банака аутономних 
покрајина („Службени лист СФРЈ", бр. 34/89, 88/89 и 
61/90), Савет гувернера доноси 

О Д Л У К У 
О УСЛОВИМА ПОД КОЈИМА СЕ МОЖЕ ДАТИ 
ОДОБРЕЊЕ ДА СЕ НАПЛАТА И ПЛАЋАЊЕ ИЗВРШЕ 

У ЕФЕКТИВНОМ СТРАНОМ НОВЦУ 
1. Народна банка републике, односно народна банка 

аутономне покрајине може дати одобрење предузећу или 
другом правном лицу на њихов образложени захтев, да 
наплату извоза робе и услуга, односно плаћање услуга 
страном лицу изврше у ефективном страном новцу, под 
условом да се тај извоз, односно увоз врши у складу са 
прописима. 

Одобрење из става I. ове тачке издаје се појединачно 
за свако плаћање, односно наплаћивање или за одређени 
период, алк не дужи од једне године. 

2. Народна банка републике, односно народна банка 
аутономне покрајине може предузећу које је уписано у ре-
гистар за обављање послова спољнотрговинског промета, 
под условом да је са овлашћеном банком закључило посе-
бан уговор о обављању мењачких послова, у складу са 
прописом којим се утврђује начин обављања мењачких по-
слова, дати одобрење да продату робу, односно пружену 
услугу наплати у ефективном страном новцу, и то: 
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1) предузећу које у слободним царинским продавни-
цама продаје домаћу и страну робу - од домаћих и стра-
них физичких лица; 

2) предузећу које са консигнационих складишта про-
даје страну робу - од страних физичких лица; 

3) предузећу које се бави снабдевањем страних ваздух 
хоплова и бродова горивом и мазивом, као и пољоприв-
редним и прехрамбеним производима, техничким матери-
јалом и другом потрошном робом - од страних лица; 

4) предузећу које пружа услуге у међународном роб-
ном и путничком промету, које као агент, непосредно или 
преко путничких туристичких агенција, продаје путничке 
и робне возне исправе за рачун страних лица која заступа 
- од страних лица; 

5) предузећу које се као агент бави снабдевањем стра-
них бродова горивом и мазивом, пољопривредним и пре-
храмоеним производима, техничким материјалом и дру-
гом потрошном робом - од страних лица; 

6) предузећу које као агент пружа услуге страним 
бродовима при прихвату и отпреми у домаћим лукама -
од страних лица. 

Ефективни страни новац наплаћен no основу продаје 
домаће и стране робе и пружене услуге по одредбама из 
ове тачке, као и ефективни страни новац наплаћен саглас-
но добијеном одобрењу надлежне народне банке из тачке 
I. ове одлуке, предузеће одмах, a најкасније наредног рад-
ног дана, предаје банци овлашћеној за послове са инос-
транством. 

Одобрење из става I. ове тачке предузећу издаје на-
родна банка републике, односно народна банка аутономне 
покрајине надлежна према седишту предузећа, a ако пред-
узеће има слободну царинску продавницу, консигнационо 
складиште стране робе или другу пословну јединицу на 
територији друге републике, односно аутономне покраји-
не, одобрење издаје народна банка републике, односно на-
родна банка аутономне покрајине на чијој се територији 
налази та слободна царинска продавница, консигнационо 
складиште стране робе или друга пословна јединица, нај-
дуже до једне године. 

3. Народна банка републике, односно народна банка 
аутономне покрајине може предузећу из тачке 2. став i. 
одредбе под I и 2 ове одлуке дати одобрење да у својој 
благајни држи ефективни страни новац највише до 5% од 
дневног промета у односној продавници, ради враћања ос-
татка новца купцу у мањим апоенима. 

Одобрење из ове тачке може се издати на основу за-
хтева предузећа, и то најдуже за једну годину. 

4. Предузећа која пружају услуге у међу народном 
робном и путничком промету и организације које пружају 
хитну медицинску помоћ могу, на обнову одобрења народ-
не банке републике, односно народне банке аутономне по-
крајине, у својој благајни држати ефективни страни новац 
у висини износа из одобрења, ради обезбеђивања износа 
потребног за службена путовања у иностранство радника 
транспортног средства и за плаћање других трошкова у 
иностранству у вези са транспортним средством и робом. 

Уз захтев за добијање одобрења из става I. ове тачке 
предузеће, односно организација прилаже и податке о ко-
ришћеном ефективном страном новцу у претходној годи-
ни по основу из тог става. 

Приликом службеног путовања у иностранство, рад-
ници из става I. ове тачке правдају код царинског органа 
изношење ефективног страног новца путним налогом и 
потврдом предузећа, односно организације, у коме су на-
значени: име и презиме радника, износ и врста ефективног 
страног новца који се по основу из тог става износи. Пред-
узећа, односно организације дужни су да воде регистар из-
датих потврда. 

Одобрење из ове тачке може се издати на основу за-
хтева предузећа, односно организације, и то најдуже за 
једну годину. 

5. Народна банка републике, односно народна банка 
аутономне покрајине може предузећу или другом правном 
лицу дати одобрење за наплату у ефективном страном 
новцу, страним чековима и кредитним писмима од стра-
них лица по следећим основима: претплате на часописе и 
публикапије, објављиван^ огласа, учествовања на семина-
рима и конгресима, наручивања емисија преко радио-ста-

ница, школарине и наставних средстава, чланарина и ко-
тизације, друмских такса и путарина и превоза робе и пут-
ника трајектом, куповине поштанских марака у филате-
листичке сврхе и новца у нумизматичке сврхе, пружања 
услуга страним лицима у вагону, ресторанима и колима 
за спавање, плаћања таксе за лов, риболов и ловачке тро-
феје, превоза посмртних остатака странаца, шлеповања 
возила страних лица, пружања помоћи и информација на 
путевима, услуга које пружају туристичке и путничке аген-
ције, помоћи и поклона, као и свих других наплата које се 
не могу сматрати наплатама у смислу тач. I. и 2. ове одлу-
ке. 

Одобрење из става I. ове тачке може се издати за сва-
ки појединачни посао или за одређени временски период, 
али не дуже од једне године, на основу захтева предузећа 
или другог правног лица, под условом да се замена ефек-
тивног страног новца није могла извршити на мењачници. 

Одобрење из става I. ове тачке издаје надлежна на-
родна банка према седишту предузећа или другог правног 
лица, a за услуге које пружају туристичке и путничке а!ген-
ције преко својих пословних јединица у другим република-

! ма, односно аутономним покрајинама - надлежна народ-
на банка према седишту те пословне јединице. 

6. Страна средства плаћања наплаћена на основу 
одобрења из тачке 5. ове одлуке имају третман страних 
средстава плаћања замењених у овлашћеној мењачници и 
продавац робе или услуга та средства предаје овлашћеној 
банци у складу са одредбама Одлуке о одобравању аванса, 
отпреми, полагању и преносу девиза на рачуне Народне 
банке Југославије које овлашћене банке остваре обавља-
њем мењачких послова у своје име и за рачун Народне 
банке Југославије („Службени лист СФРЈ", бр. 6/91). 

7. Наплаћивање, односно плаћање у ефективном 
страном новцу у смислу ове одлуке може се вршити само 
у валутама које су предмет куповине и продаје на једин-
ственом девизном тржишту. 

8. За послове које обавља Савезна дирекција за про-
мет и резерве производа са посебном наменом, одобрења 
из ове одлуке издаје Народна банка Југославије - Војни 
сервис. 

9. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о условима под којима се наплата и плаћање 
у пословању са иностранством могу извршити у ефектив-
ном страном новцу и условима под којима се наплата у Ју-
гославен вршу у ефективном страном новцу, страним че-
ковима и кредитним писмима („Службени лист СФРЈ", бр. 
5/90). 

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

О. бр. 8 Председник 
17. јануара 1991. године Савета гувернера, 
Београд гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с. р. 

52. 
На основу члана 71. став 5. Закона о девизном посло-

вању („Службени лист СФРЈ", бр. 66/85, 71/86, 3/.88, 59/88 
и 82/90) и члана 80. став I. тачка 5. Закона о Народној бан-
ац Југославије и јединственом. монетарном пословању на-
родних банака република и народних банака аутономних 
покрајина („Службени лист СФРЈ", бр. 34/89, 88/89 и 
61/90), Савет гувернера доноси 

О Д Л У К У 
О НАЧИНУ ВОЂЕЊА ДЕВИЗНОГ РАЧУНА И ДЕВИЗ-

НОГ ШТЕДНОГ УЛОГА ДОМАЋЕГ И СТРАНОГ 
ФИЗИЧКОГ ЛИЦА 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
I. У складу са одредбама члана 71. Закона о девизном 

пословању (у даљем тексту: Закон), домаћа физичка лица 
могу конвертибилне девизе, ако их не продају овлашћеној 
банци и другом мењачу, положити код овлашћене банке 
на девизни рачун или девизни штедни улог. 
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Страна физичка лица, у складу са одредбама чл. 14. и 
IZ- Закона, могу девизе држати на девизном рачуну и де-
визном штедном улогу код овлашћених банака. 

2. Девизне рачуне или девизне штедне улоге (у даљем 
тексту: девизни рачун) овлашћене банке отварају и воде 
за: 

1) домаће физичко лице (југословенски грађани са 
пребивалиштем у Југославије југословенски грађани на 
привременом раду у иностранству): 

2) страно физичко лице са пребивалиштем у Југосла-
в е н и иностранству; 

3) југословенске исељенике. 
3. Девизни рачун гласи на име. 
Девизни рачун води се у оној врсти конвертибилне 

девизе која се полаже на девизни рач-ун. 
На девизни рачун полажу се девизе које су предмет 

куповине и продаје на јединственом девизном тржишту. 
Девизни рачун може бити по виђењу или орочен, без 

намене или са неменом. 

II. ОТВАРАЊЕ ДЕВИЗНОГ РАЧУНА 
4. Лица из тачке 2. ове одлуке бирају овлашћењу бан-

ку која ће им отворити и водити девизни рачун. 
Овлашћена банка која отвара девизни рачун у смислу 

ове одлуке издаје лицу из тачке 2. ове одлуке (у даљем тек-
сту: власник девизног рачуна) штедну књижицу, односно 
ееиденциони картон. 

Штедна књижица садржи неопходне податке npeSia 
тексту обрасца девизне штедне књижице, као и услове под 
којима се води примљени девизни штедни улог. 

Евиденциони картон о вођењу девизног рачуна 
садржи назив овлашћене банке, податке о власнику рачу-
на, број рачуна и друге неопходне податке. 

Овлашћена банка приликом издавања штедне 
књижице, односно евиденционог картона дужна је да за-
кључи уговор о врсти (ависта, орочено) и намени улога, и 
висини каматне стопе и начину обрачуна и плаћања кама-
те, водећи рачуна и о другим битним елементима уговора. 
Један примерак овог уговора даје се власнику девизног ра-
чуна, док други примерак овлашћена банка задржава у 
својој архиви. 

5. Код отварања девизног рачуна на основу судског 
решења (за( лица под старатељством, на основу извршног 
судског решења о наслеђу и сл.) документацију потписује 
лице одређено за старатеља решењем старатељског орга-
на, односно лице из судског извршног решења. Девизни 
рачун у овим случајевима гласи на име власника девизног 
рачуна, a не на име старатеља. 

Ако је власник девизног рачуна малолетно лице, за-
хтев за отварање девизног рачуна подноси и документаци-
ју потписује законити заступник, a девизни рачун гласи на 
име малолетног лица. 

6. Девизни рачун се води у оној врсти девиза која је 
уплаћена на рачун, односно на коју гласи дознака примље-
на из иностранства. Ако се на девизни рачун полажу деви-
зе или се уплата врши дознаком из иностранства на изно-
се у више различитих девиза, овлашћена банка води сваку 
врсту девиза посебно, a евидентира их у истој девизној 
књижици на посебној страници, јасно наводећи ознаку 
врсте девиза. 

Изузетно од става I. ове тачке, ради смањења броја 
рачуна, овлашћена банка може, у сагласности са власни-
ком девизног рачуна на коме се воде девизе у износима ма-
њим од 100 САД долара, односно у противвредности дру-
гих валута, конверговати девизе у једну од валута. 

Овлашћене банке издају штедне књижице према роч-
ности штедног улога и наменама штедње. Једна штедна 
књижица може да буде за исти рок, односно исту намену, a 
у оквиру истих рокова и истих намена - за сваку врсту де-
виза на посебној страници штедне књижице. 

За наменске девизне рачуне исти је поступак отвара-
ња, с тим што уговор садржи услове депоновања девиза 
које су орочене под посебним условима и са посебном на-
меном. 

Девизна штедна књижица треба да има видну ознаку 
да је девизна и да садржи текст да за девизне штедне улоге 

јемчи федерација. Такође, неопходно је на видном месту 
назначити да се ради о ороченом штедном улогу, као и 
друге битне услове. 

III. ПОЛАГАЊЕ ДЕВИЗА НА ДЕВИЗНИ РАЧУН 
7. Домаћа физичка лица полажу на девизни рачун 

ефективни страни новац, чекове који гласе на конвертит 
билну валуту, EURO-чекове који гласе на динаре издања 
иностраних банака, конвертибилне дознаке из иностран-
ства, дознаке путем Међународних поштанских и банкар-
ских упутница, ностро-кредитна писма ка конвертибилну 
валуту и наплате по основу страних вредносних папира 
(остварених по основу наслеђа и поклона), купона страних 
вредносних папира и страних уложних књижица. 

На девизни рачун се може уплаћивати чеком издања 
иностране банке који гласи на Европску обрачунску једи-
ницу и води се у тој обрачунској јединици (ХВА). 

IV. КОРИШЋЕЊЕ ДЕВИЗА СА ДЕВИЗНОГ РАЧУНА 

8. Девизе које држе на девизном рачуну код овлашће-
не банке домаћа физичка лица могу користити у складу са 
одредбама члана 71. Закона, и то: 

1) за плаћање увоза робе и услуга који се врши у скла-
ду са савезним законом којим се уређује спољнотрговин-
ско пословање, и то за сопствене потребе и потребе члано-
ва уже породице; 

2) за куповину обвезница које гласе на страну валуту; 
3) за завештање у научне и хуманитарне сврхе у Ју-

гослав иј и; 
4) за плаћање животног осигурања код организација 

за осигурање у Југославије 
Плаћања пре.ма иностранству врше се на основу пис-

меног налога власника девизног рачуна, односно овлаш-
ћеног лица према роковима и начину плаћања предвиђе-
ним Одлуком о начину вршења платног про.мета са инос-
транством („Службени лист СФРЈ", бр. 88/89, 22/90 и 
6/91). 

Уз захтев за отварање девизног рачуна за завештања 
у научне и хуманитарне сврхе у Југославен прилажу се 
статут и правила донатора из којих се виде услови под ко-
јима је завештан девизни износ и у које сврхе и др. Доку-
мента остају код банке. 

Девизни рачун отворен по основу завештања овлаш-
ћена банка води на исти начин као и девизни рачун дома-
ћег физичког лица, поштујући утврђена правила за завеш-
тање. 

На захтев власника девизног рачуна овлашћена банка 
може извршити замену девиза у којима се води девизни 
рачун у другу девизу уз примену купопродајних курсева 
који важе на дан замене, a ради плаћања у иностранству 
или исплате у ефективном страном новцу. 

Југословенски грађани на привременом раду у инос-
транству са пребивалиштем у иностранству у погледу рас-
полагања девизама са свог девизног рачуна имају исти 
третман као и страна физичка лица. 

9. Члановима уже породице домаћег физичког лица, у 
смислу Закона, с.матрају се брачни друг4 деца, родитељи, 
браћа и сестре. 

10. Домаћа физичка лица могу подизати са својих де-
визних рачуна ефективни страни новац, чекове или кре-
дитна писма за путовање у инострацство у складу са 
важећим прописима, 

Ефективни страни новац домаћа физичка лица износе 
у иностранство на основу потврде овлашћене банке код 
које се води девизни рачун, коју у смислу прописа из члана 
80. став 2. Закона дају на увид царински.м органима прили-
ком изласка из Југославије. 

Потврда се издаје на обрасцу банке који садржи по-
датке за изношење ефективног страног новца, и то: име и 
презиме домаћег физичког лица, број путне исправе, врсту 
девизе, место и назив овлашћене банке код које се води де-
визни рачун, потпис власника девизног рачуна и печат ов-
лашћене банке и потпис овлашћеног лица. Потврда важи 
до flpBor преласка границе, a најдуже 90 дана од дана изда-
вања. 

11. Малолетна лица не могу располагати средствима 
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са девизног рачуна све до свог пунолетства. Законити за-
ступник, односно старатељ може да располаже средстви-
ма са девизног рачуна у име малолетног лица. 

V. ОБРАЧУН КАМАТЕ ПО ДЕВИЗНИМ РАЧУНИМА 
12. На девизне рачуне домаћег физичког лица, у скла-

ду са одредбом члана 75. став I. Закона, овлашћена банка 
плаћа камату у динарима или, на његов захтев, у девиза-
ма. 

Камате по свим девизним рачунима овлашћене банке 
обрачунавају у девизама у складу са прописом којим се ре-
гулише методологија утврђивања каматних стопа за депо-
новану девизну штедњу према каматама у земљама доми-
цилних валута, на основу кога су утврђене висине камат-
них стопа, као и у складу са актима пословне политике 
банке. 

Овлашћена банка, у складу са уговором/који закључу-
је са власником девизног рачуна, ка.мату обрачунату у де-
визама може приписати девизном рачуну, или извршити 
пренос на други уговорени девизни рачун, или исплатити 
у валути у којој се води девизни рачун. 

Ако се власник девизног рачуна определи за плаћање 
ка.мате у динарима, у том случају овлашћена банка откуп-
љује девизне камате и исплаћује динарску противвредност 
по курсу на дан исплате. 

носа девиза на другу овлашћену банку, због исељења из 
земље и кад су девизе на девизном рачуну искоришћене у 
целости. 

Гашење - салдацију девизног рачуна овлашћена бан-
ка врши и на основу судског извршног решења, због 
смрти власника( рачуна u др. 

Ако овлашћена банка гашење - салдацију девизног 
штедног улога, у смислу одредаба ове тачке, врши на пис-
мени захтев власник? девизног рачуна или на основу из-
вршног судског решења, она том приликом преузима де-
визну штедну књижицу и податке из књижице сравњује са 
књиговодственим стањем. 

VIH. ДЕВИЗНА ШТЕДЊА СТРАНИХ ФИЗИЧКИХ 
ЛИЦА 

15. Овлашћена банка отвара девизни рачун на лични 
или писмени захтев страног физичког лица. Уз захтев за 
отварање рачуна страно физичко лице подноси као доказ 
путну исправу, односно у писменом захтеву наводи чији је 
држављанин и број путне исправе. 

16. На вођење девизних рачуна страних физичких ли-
ца примењују се одредбе ове одлуке, осим одредаба из по-
главља IV. Коришћење девиза са девизног рачуна. 

17. Страна физичка лица слободно располажу девиза-
ма са свог девизног рачуна. 

VI. ВОЂЕЊЕ ЗБИРНОГ РАЧУНА ЗА ОСИГУРАЊЕ 
ЖИВОТА 

!З. Сагласно члану 74. Закона, домаћа и страна фи-
зичка лица могу уплатити премију осигурања живота код 
домаће организације за осигурање у девизама. На писмени 
захтев организације за осигурање, овлашћена банка отва-
ра рачун и води ова средства на збирном рачуну осигура-
ња живота. 

Овлашћене банке воде збирне рачуне за сваку органи-
зацију за осигурање, a у оквиру организације по врстама 
девиза и по рочности средстава. Организација за осигура-
ње, обезбеђује и чува документацију осигураника, a о на-
сталим променама које су важне за праћење збирних рачу-
на обавештава овлашћену банку код које води рачун, у 
року од два дана од настанка промене, односно од дана 
прије.ма обавештења. 

Овлашћене банке по збирним рачунима закључују 
уговоре о плаћању камате са домаћим организацијама за 
осигурање. 

VIL ГАШЕЊЕ ДЕВИЗНОГ РАЧУНА 
14. Гашење - салдацију девизног рачуна овлашћена 

банка врши на захтев власника девизног рачуна ради пре-

IX. ИЗВЕШТАЈНА СЛУЖБА 
18. Овлашћене банке које воде девизне рачуне дома-

ћих и страних физичких лица дужне су да народној банци 
републике, односно народној банци аутономне покрајине 
достављају за домаћа физичка лица месечне извештаје на 
обрасцу бр. l, ih то до IO. у месецу за протекли месец, a за 
страна физичка лица - тромесечне извештаје на обрасцу 
бр. 2, и то до ИО. у наредном месецу за претходно троме-
сечје. 

Обрасци бр. I. и бр. 2. одштампани су уз ову одлуку и 
чине њен саставнио део. 

19. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 
важи Упутство Народне банке Југославије о начину вође-
ња девизног рачуна и девизног штедног улога грађана и 
грађанских правних лица бр. 6/11-1/1 од 24. 2.1986. године 
и бр. 7/1 I - l / i од 17. 2. 1987. године. 

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

О. бр. 9 
17. јануара 1991. године 
Београд 

Председник 
Савета гувернера, 

гувернер 
Народне банке Југославије, 

Душан Влатковић, с. р. 
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53. 
. На основу члана 160. Закона о девизном пословању 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 66/85, 71/86, 3/88, 59/88 и 
82/90) и члана 80. став I. тачка 29. Закона о Народној бан-
ци Југославије и јединственом монетарном пословању на-
родних банака република и народних банака аутономних 
покрајина („Службени лист СФРЈ", бр. 34/89, 88/89 и 
61/90), Савет гувернера доноси 

- О Д Л У К У 
О ИСПРАВАМА И ДОКУМЕНТАПИЈИ КОЈИ СЕ ДО-
СТАВЉАЈУ НАРОДНИМ БАНКАМА РЕПУБЛИКА И 
НАРОДНИМ БАНКАМА АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИ-
НА РАДИ СПРОВОЂЕЊА ДЕВИЗНЕ ДОКУМЕНТАР-

НЕ КОНТРОЛЕ И О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА 
КОНТРОЛЕ 

1. Предузећа и друга правна лица са седиштем у Ју-
гославије физичка лица са пребивалиштем у Југославији 
која самостално обављају привредну и другу делатност 
личним радом, односно личним радом и средствима у сво-
јини грађана, a сагласно закону немају статус правног ли-
ца - предузетници (у даљем тексту: предузећа), дужни су 
да народној банци републике, односно народној банци ау-
тономне покрајине (у даљем тексту : народна банка) на чи-
јој територији је седиште предузећа достављају исправе, 
документацију и податке у року прописаном овом одлу-
ком. 

2. Предузећа која врше спољнотрговински промет до-
стављају : 

1) фото-копију решења о упису у судски регистар пра-
ва за вршење спољнотрговинског промета које издаје над-
лежни суд и из.мене и допуне решења о упису и решења о 
брисању из судског регистра, у року од 30 дана од дана 
уписа, односно брисања из судског регистра; 

2) извештај о закљученим, измењеним, односно стор-
нираним уговорима са страним лицима у току месеца, и 
то до 15. текућег месеца за протекли месец, по пословима 
извоза и увоза робе и по пословима извоза и увоза услуга 
у спољнотрговинском промету, и то: 

а) извођења инвестиционих радова у иностранству; 
б) уступања инвестиционог објекта страном лицу у 

Југославије!; 
в) послова из члана 29. Закона о спољнотрговинском 

пословању („Службени лист СФРЈ", бр. 63/89); 
г) извоза и увоза опре.ме у закуп; 
д) оплемењивања робе и оправке робе; 
ђ) монтаже извезене, односно увезене робе; 
le) прибављања и уступања права индустријске своји-

не. 
У извештај се уносе подаци из евиденције која се води 

у ск!алу са прописом који се доноси на основу члана 47. 
Закона о девизном пословању (у даљем тексту: Закон): 
број под којим је уговор заведен у евиденцији, датум за-

кључења уговора, вредност уговореног посла у валути, на-
чин плаћања, односно наплате, врста посла и назив и ад-
реса страног лица. По пословима извођења инвестицио-
них радова у иностранству у извештај се уноси укупна 
вредност уговора (робе и услуга). 

Извештај се доставља посебно за извозне, a посебно 
за увозне послове, оси.м за послове по уговори.ма о бес-
платном извозу, односно увозу за случајеве наведене у 
члану 67. Закона о спољнотрговинском пословању; 

3) преглед фактура за наплату, односно плаћање по 
пословима услуга у спољнотрговинскоМ промету наведе-
них у тачки 2. одредба под 2 ове одлуке (изузев по посло-
вима оплемењивања и оправки по којима се испоставља 
царинска декларација), насталих у току месеца, и то до 115. 
у текућем месецу за протекли месец. 

У преглед се уноси редни број,"број и датум фактуре, 
износ у валути, назив и адреса страног лица и земља у ко-
јој се услуга извршава. Овај преглед се доставља посебно 
за извоз услуга, a посебно за увоз услуга. 

По пословима извођења инвестиционих радова Су 
иностранству, уместо прегледа фактура доставља се пре-
глед привремених ситуација - шестомесечно, и то до 31. 
јула текуће године за прво полугодиште и до 31. јануара 
наредне године за друго полугодиште претходне године. 

У преглед се уносе следећи подаци: назив носиоца 
посла, број под којим је уговор заведен у евиденцију пред-
узећа - носиоца посла, вредност наплаћеног аванса у валу-
ти, број ситуације и датум овере ситуације, вредност ситу-
ације у валути, датум извршене наплате, вредност напла-
те, одбици (аванс, гарантни депозит и др.). 

По завршетку инвестиционих радова предузеће је 
дужно да, на основу података из књиговодства, обрачун 
извршених радова по сваком закљученом уговору достави 
народној банци у року од 90 дана од дана завршетка радо-
ва у иностранству. ^ 

У обрачун се уносе подаци о реализацији уговора 
(вредност извршених радова, ванредни приход, ванредни 
расход и укупна наплата), подаци о трошковима (у земљи, 
у иностранству и остали трошкови) и резултат пословања 
(добит-губитак); 

4) доку.мент о насталој разлици у пословању са инос-
транством у року од 15 дана од дана правдања те разлике, 
сходно члану 51. Закона; 

5) превод уговора са страним лицем и фото-копију 
решења о упису у посебан регистар код савезног органа 
управе надлежног за послове економских односа са HHOĆ-
транством, по послови.ма дугорочне производне коопера-
ције, прибављања, односно уступања права индустријске 
својине, знања и искуства, у року од 30 дана од дана уписа 
у тај регистар. 

По послови.ма извођења инвестиционих радова "у 
иностранству, уступања изградње инвестиционог објекта 
страно.м лицу у Југославији, улагања страних лица у Ју-

Образац бр. 2 
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гославију н концесија, доставља се превод уговора или из-
вод из уговора који садржи: предмет уговора, вредност 
посла, рокове за реализацију уговора (извоза, увоза, на-
плате и плаћања), начин плаћања и фото-копија решења о 
упису у посебан регистар код надлежног савезног органа у 
року од 30 дана од дана уписа у регистар. 

По пословима заступања страних лица ради продаје 
стране робе са консигнационих складишта страних лица у 
Југославији, предузећа достављају само оне уговоре у ко-
јима је предвиђено да се страном принципалу плаћа бру-
то-вредност продате робе и да принципал накнадно плаћа 
провизију консигнатеру. По овим уговорима, предузећа 
обавезно достављају и копије налога о извршеним плаћа-
њима инопринципалу; 

6) документ о регистрованом послу, у складу са од-
редбама Закона о кредитним пословима са иностран-
ство.м, који се односи на извоз и увоз робе и услуга на кре-
дит из тачке 2. одредбе под 2 ове одлуке; 

l ) спецификацију о извршеном извозу и увоза путем 
поштанских пошиљки, књига, часописа и других публика-
ција, једанпут месечно, a најкасније до последњег дана у 
текуће.м месецу за све при.мљене, односно издате фактуре 

ч у протеклом месецу; 
8) оверен препис закљученог уговора о извозу и увозу 

електричне енергије и о увозу плина, у року од 30 дана од 
дана када је уговор закључен; 

9) фактуру коју је издало предузеће, односно страна 
фирма, ако предузеће обавља послове спољнотрговинског 
промета филмова и ако је продаја, односно куповина пра-
ва приказивања филмова уговорена у фиксном износу или 
у проценту учешћа, у року од 15 дана од дана издавања 
фактуре страном купцу, односно од дана пријема фактуре 
од страног продавца. 

Ако је у питању посао копродукције, тј. производња 
филма у којој учествују југословенски и страни фил.мски 
произвођачи, a продају филма обавља домаће предузеће, 
то предузеће подноси превод уговора са страним купцем, 
у року од 30 дана од дана закључења уговора; 

10) документ о извршеној наплати који се употребља-
ва у платном про.мету са иностранством у складу са про-
писом из члана 36. Закона ради правдања рока наплате из-
везене робе и услуга предузећа. 

Предузеће је дужно да уз документ о наплати при-
ложи преглед у коме је наплата распоређена на уговоре, 
царинске декларације, односно фактуре када се наплата 
односи на извезене услуге из тачке 2. одредбе под 2 ове од-
луке. Прегледи са налозима о извршеној наплати достав-
ллју се петнаестодневно. 

По пословима извођења инвестиционих радова у 
иностранству прилаже се документ о наплати добити; 

11) обавештење банци по ко.м спољнотрговинском 
послу из Извештаја је настало потраживање, ако предузе-
ће врши продају потраживања у складу са чланом 52a. За-
кона, наводећи назив и седиште купца потраживања, из-
нос у валути истраживања који је предмет продаје и износ 
у валути за који је продато потраживање, у року од 30 да-
на од дана закључења уговора о купопродаји потражива-
ња; 

12) извештај о стању потраживања из иностранства 
по оствареном извозу робе и услуга и по другим основи-
ма, за сваки месец до IO. у наредном месецу. 

Ако народна банка оцени да, на основу документаци-
је прописане одредбама ове тачке, не може обавити девиз-
ну документарну контролу без увида у уговор са страним 
лицем, може захтевати да јој се достави фото-копија тог 
уговора, као и друга документација неопходна за обавља-
ње те контроле. 

3. Предузећа која подлежу девизној контроли, a обав-
љају спољнотрговинске послове за потребе Југословенске 
народне ар.мије и за друге потребе народне одбране, Са-
везна дирекција за промет и резерве производа са посеб-
ном наменом и Институт безбедности подносе документа 
прописана овом одлуком у роковима из ове одлуке Народ-
ној банци Југославије - Војном сервису. 

4. На основу примљеног извештаја и документације 
из тачке 2. одредбе под 2 ове одлуке, царинских деклара-
ција које Савезна управа царина доставља народним бан-

кама република u народним банкама аутономних покраји-
на, података и докумената о наплата.ма и плаћањима, ко-
јима народне банке располажу према пропису који се до-
носи на основу члана 36. Закона, службе девизне докумен-
тарне контроле формирају евиденцију на основу које ће 
вршити контролу реализације закључених спољнотрго-
винских послова. 

5. Евиденција из тачке 4. ове одлуке обухвата следеће 
податке за спровођење контроле: 

1) број и датум спољнотрговинског уговора, назив 
страног сауговарача, земљу страног сауговарача it вред-
ност уговора у валути; 

2) број и датум царинске декларације, односно факту-
ре, вредност оцарињене робе у валути и рок за унос девиза 
код извоза, односно рок за увоз унапред плаћене робе код 
увоза; 

3) број, датум и износ извршене наплате, односно 
плаћања; 

4) број и датум одобрења за продужење рока уноса 
девиза, као и датум до кога је рок за наплату продужен; 

5) број и датум одобрења савезног органа надлежног 
за послове еконо.мских односа са иностранством у смислу 
чл. 28. и 29. Закона о спољнотрговинском пословању; 

6) број п датум докумената о правдању разлике изме-
ђу извоза и наплате, односно плаћања и увоза и износ раз-
ли ке увалу ти; 

l ) број и датум пријаве о учињеном преступу и пре-
кршају. 

6. На основу примљених исправа, докумената и пода-
така, као и евиденције из тачке 5. ове одлуке, контролише 
се законитост обављања спољнотрговинског промета, a 
нарочито: 

1), да ли је предмет спољнотрговинског уговора у 
складу с решењем о упису у судски регистар права за 
вршење спољнотрговинског промета. 

Када се установи да предузеће или друго лице врши 
извоз, односно увоз за који није уписано у судски регис-
тар, службе за послове девизне документарне контроле 
подносе надлежном органу пријаву против предузећа и 
одговорног лица према казненим одредбама Закона о 
спољнотрговинском пословању; 

2) да ли је извезена роба, односно услуга наплаћена у 
законско.м року и да ли је унапред плаћена роба, односно 
услуга увезена у законском року. 

У случајевима прекорачења законских рокова, про-
тив предузећа и одговорног лица подноси се пријава за по-
вреду прописа пре.ма казнени.м одредбама Закона; 

3) да ли је наплата, односно плаћање извршено у про-
писаној валути и ако није, подноси се пријава за повреду 
прописа према казненим одредбама Закона. 

7. По пословима посредовања у спољнотрговинском 
промету и по компензационим пословима девизна доку-
ментарна контрола се обавља на начин предвиђен у тачки 
6. ове одлуке и на начин предвиђен прописима који се до-
носе на основу чл. 28. и 29. Закона о спољнотрговинском 
пословању. 

8. По пословима дугорочне производне кооперације 
девизна документарна контрола се обавља на начин пред-
виђен у тачки 6. ове одлуке, a на основу извештаја које 
предузећа достављају у складу са прописом из члана 50. 
Закона врши се контрола дуговања и истраживања на кон-
токорентном рачуну у складу са одредба.ма члана 49a. За-
кона. 

Ако предузеће не изравна потражни салдо у текућој 
години у року од 90 дана од дана утврђивања прекорачења 
салда и не поступи по налогу банке за изравнање салда, 
народна банка подноси пријаву за привредни преступ на 
основу члана 172. став I. одредба под 8 Закона. 

9. На основу шестомесечних прегледа ситуација и ко-
начног обрачуна о извршеним инвесгиционим радовима у 
иностранству, службе девизне документарне контроле 
врше контролу рока наплате привремених ситуација у 
складу са Наредбом о одређивању дана извршења услуге у 
спољнотрговинском промету („Службени лист СФРЈ", бр. 
75/89) и контролу рока уноса дев,иза по основу остварене 
добити. 

10. На основу уговора о заступању страних лица ради 
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продаје робе са консигнационих складишта страних лица 
у Југославен и на основу копије налога о извршеном пла-
ћању инопринципалу, врши се контрола рока уноса девиза 
по основу консиг^ационе провизије у складу са законским 
роком за унос девиза. 

11. Кад се контролом установи да је уговорена вред-
ност реализована (извоз, увоз, наплата, плаћање, рокови, 
оправдана разлика и др.), спољнотрговински посао се 
правда. 

12. Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о исправама u документацији коју предузећа u 
друга правна лица достављају народним банкама репуб-
лика и народним банкама аутономних покрајина ради 
спровођења девизне документарне контроле и о начину и 
поступку обављања контроле („Службени лисгСФРЈ", бр. 
80/89). 

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

О. бр. IO Педседник 
!?.јануара 1991. године Савета гувернера, 
Београд гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с. р. 

54. 
На основу члана 13. став 6. Закона о кредитним по-

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

О Д Л У К У 
О НАЧИНУ, РОКОВИМА И ОБРАСЦИМА ЗА РЕГИС-
ТРОВАЊЕ И ЕВИДЕНТИРАЊЕ КРЕДИТНИХ ПО-

СЛОВА СА ИНОСТРАНСТВОМ 
1. Банке, предузећа, друштвено-политичке заједнице 

и друга правна лица, као и физичка лица са пребивалиш-
тем у Југославији која самостално обављају привредну и 
другу делатност личним радом, односно личним радом и 
средствима у својини грађана, a која, сагласно закону, не-
мају статус правног лица (у даљем тексту: домаћа лица) 
за регистрацију кредитног посла задужења у иностранству 
(у даљем тексту: регистрација) подносе: 

1) Пријаву о закљученом кредитном послу, на обрас-
цу КЗ-2, и потписани уговор о кредитном послу задужења 
у иностранству; 

2) Измене, односно Сторно-пријаве о закљученом 
кредитном послу u Уговор о изменама u допунама, однос-
но раскиду закљученог уговора о кредитном послу са 
иностранством, на обрасцу КЗ-5; 

3) План коришћења кредита, на обрасцу КЗ-З, и 
План отплате кредита, на обрасцу КЗ-4; 

4) Реализацију коришћења кредита, на обрасцу КЗ-З, 
и реализацију отплате кредита, на обрасцу КЗ-4; 

5) Спецификацију о појединачном учешћу страних 
кредитора у укупном кредиту, ако има више давалаца кре-
дита, на обрасцу КЗ-7. 

Обрасци из става I. ове тачке одштампани су уз ову 
одлуку и чине њен саставни део. 

Обрасци из става I. ове тачке подносе се у року од IO 
радних дана од дана закључења уговора о кредитном по-
слу, осим података о реализацији коришћења кредита 
(КЗ-З), података о реализацији отплате кредита (КЗ-4) и 
података о променама (КЗ-5), који се подносе у року од 
пет радних дана од дана реализације, односно настале 
промене. 

За регистрацију револвинг краткорочних кредитних 
линија није потребно подносити План коришћења креди-
та (КЗ-З) и План отплате кредита (КЗ-4). 

2. Обрасце из тачке I. подноси на регистрацију банка 
овлашћена за послове са иностранством - по ,пословима 

које закључује у своје име и за свој рачун или у своје име, a 
за рачун другог лица, као и у име и за рачун другог лица. 

По кредитним пословима за које је дата гаранција 
банке, домаће лице дужно је да поднесе обрасце из тачке 1. 
на регистрацију преко банке гаранта, a по кредитним по-
словима без гаранције банке - преко банке која врши плат-
ни промет са иностранством по том кредитном послу. 

3. Обрасци из тачке 1. ове одлуке подносе се на регис-
трацију: 

1) народној банци републике, односно народној бак-
ин аутономне покрајине на чијој територији је седиште ко-
рисника кредита, односно домаћег лица за чији је рачун 
закључен кредит; 

2) Народној банци Југославије за кредитне послове 
федерације и Народне банке Југославије. 

4. Домаће лице из тачке I. ове одлуке дужно је да, пре 
закључивања уговора о кредитном послу са иностран-
ством, обавештење о намери закључивања кредитног по-
сла поднесе Народној банци Југославије, преко надлежне 
народне банке републике, односно народне банке ауто-
номне покрајине, на обрасцу КЗ-1, којије саставни део ове 
одлуке. 

Народна банка републике, односно народна банка ау-
тономне покрајине евидентира примљено обавештење о 
намери закључења кредитног посла (КЗ-1), ако домаће ли-
це испуњава законом прописане услове, и доставља га На-
родној банци Југославије. 

Рок важења обавештења о намери закључивања кре-
дитног посла је 90 дана од дана пријема обавештења у На-
родној банци Југославије^ 

У обрасцу КЗ-1 у обележју „20. Напомена" обавезно 
се уноси намена коришћења кредита (увоз опреме и репро-
дукционог материјала, плаћање услуга у иностранству, 
финансијски кредити за претварање у диздаре и друге на-
мене). 

5. Домаћа лица из тачке I. ове одлуке, за регистраци-
ју кредита који се одобравају иностранству подносе: 

1) Пријаву о одобреном кредиту иностраном корис-
нику, као и пријаву о променама уговорених усло)ва на об-
расцу КО-2, у року од IO радних дана од дана закључења 
уговора, односно промене уговорених услова; 

2) уз Пријаву о одобреном кредиту (КО-2) - План да-
вања, односно коришћења, на обрасцу КО-3 (промет по 
кредиту одобреном иностранству); 

3) Реализацију коришћења и наплате главнице, кама-
те и трошкова, као и стање потраживања, на обрасцу КО-
-3, у року од пет радних дана од дана реализације, однос-
но наплате. 

Ако у кредитирању учествује више давалаца кредита, 
уз оквирну пријаву, која се подноси на обрасцу КО-2, при-
лаже се образац КО-7, уз обавезу регистрације појединач-
не, односно конкретне пријаве код народне банке републи-
ке, односно народне банке аутономне покрајине надлежне 
за даваоца кредита. 

Обрасци из става I. ове тачке одштампани су уз ову 
одлуку и чине њен саставни део. . 

6. Обрасци из тачке 5. ове одлуке подносе се на регис-
трацију: 

1) народној банци републике, односно народној бан-
ци аутономне покрајине, зависно од седишта даваоца кре-
дита иностранству; 

2) Народној банци Југославије, за кредите које одоб-
рава федерација. 

7. Податке за кредитне послове са иностранством ко-
ји се региструју у складу са тач. I. и 5. ове одлуке, народне 
банке република и народне банке аутономних покрајина 
достављају Народној банци Југославије у року од три рад-
на дана од датума приспећа података, односно регистра-
ције образаца. 

Народна банка Југославије, на основу података из 
става I. ове тачке, води јединствену евиденцију о кредит-
ним пословима са иностранством. 

Народна банка Југославије израђује месечне прегледе 
о спољном ду4гу Југославије, као и о истраживању по одоб-
реним кредитима иностранству, у року од 30 дана по исте-
ку месеца на који се преглед односи. 
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Образац бр. Г-1 

Образац бр. Г-2 
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8. Домаћа лица из тачке I. ове одлуке региструју код 
надлежне народне банке републике, односно народне бан-
ке аутономне покрајине гаранцију дату за рачун страног 
лица које користи кредит у иностранству, подношењем 
Пријаве о гаранцији, на обрасцу Г-1. 

Домаћа лица која су дала гаранције за рачун страног 
лица достављају извештај о стању регистрованих гаранци-
ја народној банци републике, односно народној банци ау-
тономне покрајине, на обрасцу Г-2, најдоцније до !О. у ме-
сецу по истеку сваког тромесечја. 

Народна банка републике, односио народна банка ау-
тономне покрајине доставља извештај о стању регистро-
ваних гаранција, на обрасцу Г-3, Народној банци Југосла-
вије, најдоцније до 20. у месецу по истеку сваког тромесеч-
ја. 

Обрасци из става I. ове тачке одштампани су уз ову 
одлуку и чине њен саставни део. 

9. Банка - дужник, односно банка - гарант, као и бан-
ка која обавља платни промет по иностраном кредиту 
дужна је да Народној банци Југославије доставља опера-
тивне месечне извештаје о коришћењима и отплатама кре-
дита узетих у иностранству, по наменама, до 5. у месецу за 
претходни месец. 

10. У обрасцу КЗ-2 у обележју „29. Врста и намена 
кредита" наводе се следеће врсте кредита: 

- комерцијални кредит (кредит који инострани про-
давац одобрава домаћем купцу кроз испоруку робе и услу-
га на кредит); 

- робни кредит (кредит који инострана банка или 
други кредитор одобрава домаћем лицу за плаћање инос-
тране робе и услуга, при чему је уговором о кредиту одре-
ђена намена коришћења средстава); 

- финансијски кредит (кредит за који уговором није 
одређена камена коришћења средстава); 

- краткорочне банкарске кредитне линије (са роком 
отплате до 12 месеци, које се користе за текућа плаћања 
према иностранству); 

- депозити, са роком враћања до 12 месеци, осим де-
позита које банка прима по одредбама закона којим се 
уређује девизно пословање. 

11. За примену ове одлуке важе упутства Народне 
банке Југославије за попуњавање КЗ и КО образаца, и то: 

- упутства бр. 5/111/5 од 14.2.1986, бр. 12/П1/8 од 
21.4.1986, бр. 16/Ш/10 од 17.3.1987 и бр. 52/111/27 од 
16.12.1987 (за кредитне послове задужења у иностранству); 

- упутство бр. 40/111-134/Il од 4.11.1988 (за рефинан-
сирање дуга код иностраних комерцијалних банака); , 

- упутства бр. 4/111/4 од 4.2.1986, бр. 46/111-25 од 
- 18.11.1987. и бр. 53/111/28 од 16.12.1987 (за кредите одобре-

не иностранству). 
12. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о начину и рокови.ма регистрована и евиден-

тирања кредитних послова са иностранство.м („Службени 
лист СФРЈ", бр. 76/85, 13/87 и 33/88). 

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

О. бр. Il Председник 
17. јануара 1991. године Савета гувернера, 
Београд гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с. р. 

55. 
На основу члана 36. став 5. и члана 62. Закона о девиз-

ном пословању („Службени лист СФРЈ", бр. 66/85, 71/86, 
3/88, 59/88 и 82/90) и члана 80. став I. тачка 5. Закона о 
Народној банцн Југославије и јединственом монетарном 
пословању народних банака република и народних банака 
аутономних покрајина („Службени лист СФРЈ", бр. 34/89, 
88/89 u 61/90), Савет гувернера доноси 

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

ВРШЕЊА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА СА 
ИНОСТРАНСТВОМ 

1. У Одлуци о начину вршења платног промета са 
иностранством („Службени лист СФРЈ", бр. 88/89 и 22/90) 
у тачки 4. став I. речи: „предузеће и друго правно лице" 
замењују се речима: „предузеће, друго правно лице и пред-
узетни^". 

2. У тачки 5. став I. речи: „предузећу и другом прав-
ном лицу" замењују се речима: „предузећу, другом прав-
ном лицу и предузетни^". 

3. У тачки 8. став 2. речи: „грађана, грађанских прав-
них лица" замењују се речима: „домаћих физичких лица". 

У ставу 3. речи: „грађана и грађанских правних лица" 
замењују се речима: „домаћих физичких лица". 

4. Тачка 9. се брише. 
5. У тачки IO. број: „9" замењује се бројем: „8". 
6. У тачки 11, ст. I. и 2. речи: „предузеће и друго прав-

но лице" замењују се речима: „предузеће, друго правно 
лице и предузети ик". 

Став 3. брише се. 
7. У тачки 12. став I. речи: „предузеће и друго правно 

лице" замењују се речима: „предузеће, друго правно лице 
и предузетник". 

8. У тачки 14. речи: „грађана и грађанских правних 
лица" замењују се речима: „домаћих физичких лица". 

9. Тачка 18. мења се и гласи: 
„18. За плаћање увоза робе и услуга у оквиру малог-
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раничног и прекоморског суседског промета до измене ме-
ђу државног уговора којим се регулишу ови послови, пред-
узеће и друго правно лице дају налог и уплаћују динарску 
противвредност тог увоза овлашћеној бан ци која обавља 
платни промет са иностранством по тим пословима у 
складу са међудржавним уговорима, по курсу из тачке 12. 
ове одлуке.". 

10. Тачка 21. мења се и гласи: 
„21. Наплате и плаћања са земљама са којима се пре-

шло са клириншког на конвертибилни начин плаћања, до 
реализације утврђеног дефинитивног салда, вршиће се 
преко лнквидационих рачуна утврђених платним споразу-
мнмаЛ 

11. У тачки 22. речи: „клириншких рачуна" замењују 
се речима: „ликвидационих рачуна". 

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

О. бр. 12 Председник 
17. јануара 1991. године Савета гувернера, 
Београд гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с. р. 

5 6 , 
На основу члана 646. Закона о девизном пословању 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 66/85, 71/86, 3/88, 59/88 и 
82/90) и члана 80. став I. тачка 5. Закона о Народној банци 
Југославије и јединственом монетарном пословању народ-
них банака република и народних банака аутономних по-
крајина („Службени лист СФРЈ", бр. 34/89, 88/89 и 61/90), 
Савет гувернера доноси 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ КУРСЕВА ЗА КУПОВИНУ VL ПРО-
ДАЈУ ЕФЕКТИВНОГ СТРАНОГ НОВЦА, СТРАНИХ 
ЧЕКОВА И СТРАНИХ КРЕДИТНИХ ПИСАМА, КАО И 

ЗА ОБРАНУ НАВ АЊЕ МЕЂУНАРОДНИХ 
ПОШТАНСКИХ УПУТНИЦА 

1. Овом одлуком утврђују се курсеви по којима ов-
лашћене банке и овлашћени мењачи из члана 64a. Закона о 
девизном пословању купују и продају ефективни страни 
новац, стране чекове и страна кредитна писма, као и кур-
севи за обрачунавање међународни^ поштанских упутни-
ца. 

2. Курсеви за куповину ефективног страног новца и за 
обрачуиавање међународних поштанских упутница могу 
да буду нижи од куповних курсева за девизе који се образу-
ју на Међубанкарском састанку јединственог девизног 
тржишта, и то: 

1) за немачку марку, аустријски шилинг, швајцарски 
франак и италијанку лиру - највише до 2,50%; 

2) за данску круну, финску марку, француски франак, 
холандски флорин, норвешку круну, шведску круну, ен-
глеску фунту, амерички долар и оелгиЈски франак - најви-
ше до 2,75%; 

3) за шпанску пезету, јапански јен, кувајтски динар, 
канадски долар, аустралијски долар, ирску фунту, порту-
галски ескудос и грчку драхму - највише до 4,50%. 

3. Курсеви за куповину страних чекова и страних кре-
дитних писама могу да буду нижи од куповних курсева за 
девизе који се образују на Међубанкарском састанку једин-
ственог девизног тржишта, и то: 

1) за немачку марку, аустријски шилинг, швајцарски 
франак, европску обрачунску јединицу и италија неку лиру 
- највише до 2,00%; 

2) за данску круну, финску марку, француски франак, 
холандски флорин, норвешку круну, шведску круну, ен-
глеску фунту, белгијски франак и амерички долар - најви-
ше до 2,25%; 

3) за португалски еркудос, грчку драхму, ирску фунту, 
шпанску пезету, јапански јен, кувајтски динар, канадски 
долар и аустралски долар - највише до 4,00%. 

4. Средњи курсеви и курсеви за продају ефективног 
страног новца, страних чекова и страних кредитних писа-
ма, као и за обрачунавање међународних поштанских 
упутница, једнаки су средњим, односно продајним курсе-
вима који се образују на Међубанкарском састанку једин-
ственог девизног тржишта. 

5. Ефективне стране валуте које нису обухваћене кур-
ском листом за ефективни страни новац која се свакоднев-
но утврђује на Међубанкарском састанку јединственог де-
визног тржишта овлашћене банке могу, преко овлашће-
них мењача, откупљивати у своје име и за свој рачун или 
преузимати на наплату у своје име и за туђ рачун, по кур-
севима који се образују на међународним финансијским 
тржиштима. 

6. Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Од-
лука о утврђивању курсева за куповину и продају ефектив-
ног страног новца, страних чекова и страних кредитних 
писама, као и за обрачунавање међународних поштанских 
упутница („Службени лист СФРЈ" - Поверљиво гласило, 
бр. 40/89, 42/89 и 7/90). 

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

О. бр. 13 Председник 
17. јануара 1991. године Савета гувернера, 
Београд гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с. р. 

57. 
На основу члана 64a. став 4. Закона о девизном по-

словању („Службени лист СФРЈ", бр. 66/85, 71/86, 3/88, 
59/88 и 82/90) и члана 80. став I. тачка ј). Закона о Народ-
ној банци Југославије и јединственом монетарном посло-
вању народних банака република и народних банака ауто-
номних покрајина („Службени лист СФРЈ", бр. 34/89, 
В8/89 и 61/90), Савет гувернера доноси 

О Д Л У К У 
О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА МЕЊАЧКИХ ПОСЛОВА И 
ВИСИНИ МЕЊАЧКЕ ПРОВИЗИЈЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ 

ТИХ ПОСЛОВА ЗА РАЧУН НАРОДНЕ БАНКЕ 
ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Опште одредбе 
1. Овом одлуком регулише се начин куповине и про-

даје ефективног страног новца, путничких и банкарских 
чекова и кредитних писама (страна средства плаћања), као 
и бензинских бонова и бонова за путарину за возила инос-
тране регистрације (бонови за путарину) од страних и до-
маћих лица (у даљем тексту: мењачки послови). 

Мењачке послове из става I. ове тачке могу обављати 
банке овлашћене за послове са иностранством и банке ов-
лашћене за девизне послове у земљи (у даљем тексту: ов-
лашћене банке), као и предузећа, друга правна лица и 
предузетници ако са овлашћеном банком закључе уговор 
о обављању мењачких послова (у даљем тексту: овлашће-
ни мењачи). 

Овлашћене банке и овлашћени мењачи, поред стра-
них средстава плаћања из става I. ове тачке, откупљују 
путничке чекове издања Народне банке Југославије који 
гласе на динаре a продају се преко банака у иностранству. 

2. За обављену куповину страних средстава плаћања 
из става I. тачке I. ове одлуке издаје се потврда о купови-
ни, у оригиналу, и две копије. 

Страна средства плаћања купују се за готов новац. 
3. Продаја страних средстава плаћања страним фи-

зичким лицима и југословенским грађанима на привреме-
ном раду у иностранству (ретрансфер) врши се искључиво 
у висини неискоришћених динара који потичу од девиза 
продатих овлашћеној банци или овлашћеном мењачу, од-
носно неутрошених бензинских бонова и бонова за пута-
рину, уз путну исправу. 

За продају из става I. ове тачке издаје се потврда о 
продаји. 

4. Мењачке послове из тачке I. ове одлуке обављају 
овлашћене банке, односно Поштанска штедионица и ов-
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лашћени мењачи који су регистровани код надлежног су-
да, односно надлежног органа управе и који: 

1) имају одговарајуће просторије за вршење мењач-
ких послова које испуњавају хигијенско-техничке услове, у 
складу са прописима; 

2) у просторијама за вршење мењачких послова имају 
касу, односно друга средства за безбедно чување ефектив-
ног домаћег и страног новца и других хартија од вреднос-
ти; 

3) имају ознаку са посебним натписом: „мењачница" 
на једном од језика народа, односно народности Југосла-
вије и најмање једном од светских језика; 

4) на видном месту имају стално истакнуту важећу 
листу курсева ефективног страног новца; 

5) су осигурани од могуће штете (крађа, пожара и 
сл.), као и штете која може настати са наплатом и откупом 
фалсификованог страног новца и чекова. 

Радници који раде на мењачким пословима морају 
бити стручно обучени за вршење мењачких послова и во-
ђење свих прописаних евиденција и обрачуна и познавати 
најмање један светски језик. 

Изузетно од одредбе става I. ове тачке, на бродовима 
и међународним возовима мењачке послове могу вршити 
и лица запослена у овлашћеној банци, односно код овлаш-
ћеног мењача, на основу посебног одобрења овлашћене 
банке, односно овлашћеног мењача. 

5. Овлашћени мењачи обављају мењачке послове на 
основу уговора о обављању мењачких послова које закљу-
чују са овлашћеном банком. 

Уговори из става I. ове тачке закључују се на неодре-
ђено време, с тим што отказни рок за раскид уговора не 
може бити краћи од 90 дана. 

6. Овлашћени мењач води дневник о куповини стра-
них средстава плаћања. Откупљена средства плаћања ов-
лашћени мењач доставља овлашћеној банци истог или на-
редног радног дана од дана извршеног откупа ако се ме-
њачки посао обавља за рачун Народне банке Југославије, 
односно у року који овлашћена банка уговори са овлашће-
ним мењачем ако се мењачки посао обавља за рачун ов-
лашћене банке. 

7. Овлашћене банке, односно Поштанска штедионица 
и овлашћени мењачи купују и продају страна средства 
плаћања која гласе на стране валуте из листе курсева ефек-
тивног страног новца утврђених и образованих на Међу-
банкарском састанку јединственог девизног тржишта. 

Страна средства плаћања купују се и продају по кур-
севима утврђеним у листи из става I. ове тачке који важе 
на дан куповине, односно продаје. 

8. Овлашћена банка исплаћује мењачку провизију ов-
лашћеном мењачу на начиџ и у роковима који су утврђени 
уговором из тачке 5. ове одлуке. 

9. Овлашћена банка, односно Поштанска штедиони-
ца дужна је да овлашћеном мерачу, односно поштанској 
јединици благовремено доставља упутства, важећу листу 
курсева, обрасце потврда о куповини, односно продаји и 
друге обрасце који се користе у вршењу мењачких посло-
ва. 

Обрасци потврда о куповини, односно продаји стра-
них средстава плаћања имају серијске бројеве, не смеју се 
цепати ни уништавати, a штампају се у блоковима у зони 
утврђених серијских бројева, као и на траци обрачунских 
машина, са потребним подацима прописаним за те обрас-
це. 

Овлашћена банка, односно Поштанска штедионица 
дужна је да обезбеди евиденцију о издатим блоковима об-
разаца потврда из става I. ове тачке. 

Посебне одредбе 
10. Овлашћена банка, односно Поштанска штедиони-

ца обавља мењачке послове у своје име и за рачун Народ-
не банке Југославије на основу уговора закљученог с На-
родном банком Југославије, који се даје у прилогу ове од-
луке. 

11. Народна банка Југославије одобрава овлашћеној 
банци, односно Поштанској штедионици аванс у динари-
ма за обављање мењачких послова на начин из тачке IO. 

ове одлуке, преко народне банке републике, односно на-
родне банке аутономне покрајине. 

Аванс из става I. ове тачке овлашћена банка, односно 
Поштанска штедионица користи сагласно одредбама Од-
луке о одобравању аванса, отпреми, полагању и преносу 
девиза на рачуне Народне банке Југославије које овлашће-
не банке остваре обављањем мењачких послова у своје 
име и за рачун Народне банке Југославије („Службени 
лист СФРЈ", бр. 6/91). 

Овлашћена банка, односно Поштанска штедионица 
из става I. ове тачке извршава обавезу полагања, односно 
преноса девиза на рачуне Народне банке Југославије на 
начин и у роковима прописаним одлуком из става 2. ове 
тачке. 

12. Ако мењачке послове из тачке IO. ове одлуке обав-
љају овлашћени мењачи, мењачка провизија коју овлаш-
ћена банка плаћа овлашћеним мењачима за обављање тих 
послова износи најмање 1%, a мењачка провизија коју ов-
лашћена банка плаћа Ауто-мото савезу Југославије за про-
дате бензинске бонове и бонове за путарину износи 2%. 

13. За покриће трошкова за обављање мењачких по-
слова из тачке IO. ове одлуке, овлашћени мењачи наплаћу-
ју од страних и домаћих лица највише 1,5% од динарске 
противвредности обрачунате по куповном курсу за ефек-
тиву, односно чекове и кредитна писма, осим за еурочеко-
ве, путничке чекове који гласе на динаре, бензинске бонове 
и бонове за путарину. 

14. За покриће трошкова за продају ефективног стра-
ног новца ради ретрансфера у иностранство, овлашћена 
банка, Поштанска штедионица, односно овлашћени ме-
њач, који обављају мењачке послове из тачке IO. ове одлу-
ке, наплаћују од страних и домаћих лица до 1% од динар-
ске противвредности обрачунате по продајном курсу за 
ефективни страни новац, који важи на дан продаје. 

15. Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о условима и начину вршења мењачких послова 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 63/82, 17/83, 53/84, 45/87, 
88/89, 14/90, 22/90 и 52/90). 

16. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу СФРЈ", a примењује се 
од I. фебруара 1991. године. 

О. бр. 14 Председник 
17. јануара 1991. године Савета гувернера, 
Београд гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковн!в, с. р. 

Народна банка Југославије, Београд, Булевар револу-
ције бр. 15, коју заступа ; вицегувернер 
и коју заступа i 
закључују 

У Г О В О Р 
О ОБАВЉАЊУ МЕЊАЧКИХ ПОСЛОВА ЗА РАЧУН 

НАРОДНЕ БАНКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Члан I. 
На основу тачке IO. Одлуке о начину обављања ме-

њачких послова и висини мењачке провизије за обављање 
тих послова за рачун Народне банке Југославије („Службе-
ни лист СФРЈ", бр. 6/91), Народна банка Југославије 

(назив и место овлашћене банке) 

(у даљем тексту: Овлашћена банка), овим уговором регу-
лишу међусобне односе, односно права и обавезе'који про-
излазе из обавллња мењачких послова кад те послове Ов-
лашћена банка обавља у своје име и за рачун Народне 
банке Југославије. 

Члан 2. 
Овлашћена банка из члана I. овог уговора обавезује 

се да ће мењачке послове обављати у складу са одредбама 
Одлуке о начину обављања мењачких послова и висини 
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мењачке провизије за обављање тих послова за рачун На-
родне банке Југославије. 

Члан 3. 
Народна банка Југославије се обавезује да ће Овлаш-

ћеној банци одобравати динарска средства на име аванса 
за обављање мењачких послова на начин и у роковима 
прописаним Одлуком о одобравању аванса, отпреми, по-
лагању и преносу девиза на рачуне Народне банке Југосла-
вије које овлашћене банке остваре обављањем мењачких 
послова у своје име и за рачун Народне банке Југославије 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 6/91). 

Члан 4. 
Овај уговор је закључен на неодређено време и свака 

уговорна страна може га писмено отказати, с тим што и 
даље остаје на снази у року од 90 дана од дана писменог 
отказа. 

Члан 5. 
За спорове који евентуално настану по овом уговору 

надлежан је суд у Београду. 

Члан 6. 
Овај уговор сачињен је у шест ^истоветних приме-

рака, и то по три (З) примерка за сваку уговорну страну. 

У 1991. године За Народну банку 
Југославије 

За Овлашћену банку 
Печат и потпис овлашћених 

Печат и потпис овлашћених лица 
лица 

58. 
На основу члана 64a. ст. 4. и 5, члана 64г. Закона о де-

визном пословању („Службени лист СФРЈ", бр. 66/85, 
71/86, 3/88, 59/83 и 82/90) и члана 80. став I. тачка 5. Зако-
на о Народној банци Југославије и јединственом монета-
р н о м пословању народних банака република и народних 
банака аутономних покрајина („Службени лист СФРЈ", бр. 
34/89, 88/89 и 61/90), Савет гувернера доноси 

О Д Л У К У 
О ОДОБРАВАЊУ АВАНСА, ОТПРЕМИ, ПОЛАГАЊУ 
И ПРЕНОСУ ДЕВИЗА НА РАЧУНЕ НАРОДНЕ БАНКЕ 
ЈУГОСЛАВИЈЕ КОЈЕ ОШ1АШЋЕНЕ БАНКЕ ОСТВАРЕ 
ОБАВЉАЊЕМ МЕЊАНИХ ПОСЛОВА У СВОЈЕ ИМЕ 

И ЗА РАЧУН НАРОДНЕ БАНКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 
1. Народна банка Југославије, преко народне банке 

републике, односно народне банке аутономне покрајине, 
одобрава овлашћеним банкама, односно Поштанској ште-
дионици авакс у динарима за куповину страних средстава 
плаћања из члана 64a. Закона о девизном пословању, које 
обављају мењачке послове у своје име и за рачун Народне 
банке Југославије, у складу с Одлуком о начину обављања 
мењачких послова и висини мењачке провизије за обавља-
ње тих послова за рачун Народне банке Југославије 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 6/91). 

Народна банка републике, односно народна банка ау-
тономне покрајине (у даљем тексту: народна банка) за-
кључује уговор са овлашћеном банком, односно Поштан-
ском штедионицом из става I. ове тачке о одобравању, 
односно коришћењу динарских средстава на име аванса. 

Уговор из става 2. ове тачке овлашћена банка закљу-
чује са народном банком на чијем је подручју седиште бан-
ке, односно са народним банкама на чијем су подручју де-
лови банке. 

Авансе из става 2. ове тачке овлашћена банка у цели-
ни одобрава овлашћеним мењачима са којима је закључи-
ла уговор о обављању мењачких послова, с тим да их ов-
лашћени мењачи користе само за намене из тачке 3. ове 
одлуке. 

2. Авансе из тачке I. ове одлуке народна банка одоб-
рава овлашћеној банци, односно Поштанској штедиони-
ци, на њихов захтев, у висини извршеног петодневног от-
купа страних средстава плаћања, односно обрачуна за по-
ловину односне декаде. 

Захтев из става I. ове тачке овлашћена банка, однос-
но Поштанска штедионица подноси уз обрачун из тачке 5. 
ове одлуке. 

У периодима кад се очекује повећани откуп страних 
средстава плаћања, народна банка може, на образложени 
писмени захтев овлашћене банке, односно Поштанске 
штедионице, одобрити и износ аванса који је већи од изно-
са из става I.,ове тачке. 

3. Овлашћена банка је дужна да, најкасније у року од 
два радна дана од дана добијања аванса из тачке 2. ове од-
луке, одобри овлашћеном мењачу аванс за куповину стра-
них средстава плаћања. 

Авансе одобрене Поштанској штедионици, поштан-
ске јединице користе издавањем налога за задужење 
жиро-рачуна Поштанске штедионице у висини динарске 
противвредности откупљених страних средстава плаћања. 

Висина аванса одобрена овлашћеном мењачу, на њи-
хов захтев, у смислу става I. ове тачке, не може бити мања 
од висине просечног дневног откупа извршеног у полови-
ни декаде за коју се подноси обрачун. 

4. Овлашћена банка, односно Поштанска штедиони-
ца дужна је да висину аванса из тачке 2. ове одлуке ускла-
ди са висином извршеног откупа најкасније наредног рад-
ног дана од дана достављања обрачуна за половину однос-
не декаде. 

На износ искоришћеног аванса овлашћена банка, од-
носно Поштанска штедионица плаћа народној банци ка-
мату по есконтној стопи Народне банке Југославије. Кама-
та се обрачунава месечно уназад, a наплаћује се до осмог у 
месецу за претходни месец. 

Ако овлашћена банка, односно Поштанска штедио-
ница не усклади коришћење аванса са извршеним откупом 
у року из става I. ове тачке, народна банка је дужна да сле-
дећег радног дана по истеку тог рока коришћење аванса 
усклади са извршеним откупом и да на износ неблаговре^ 
мено враћеног, односно више коришћеног аванса наплати 
затезну камату, сходно пропису којим Народна банка Ју-
гославије утврђује каматне стопе. 

5. Овлашћена банка, односно Поштанска штедиони-
ца је дужна да за откупљена страна средства плаћања 
(ефективни страни новац, чекови и кредитна писма) сас-
тавља петодневне обрачуне, односно обрачуне за полови-
ну односне декаде. 

Обрачуне из става 1. ове тачке, овлашћена банка, од-
носно Поштанска штедионица дужна је да, најкасније у 
року од три радна дана од истека половине односне дека-
де, достави банци која преноси девизе на рачуне Народне 
банке Југославије, надлежној народној банци и Народној 
банци Југославије. 

6. Обавезу полагања, односно преноса девиза на рачу-
не Народне банке Југославије по основу откупљених стра-
них средстава плаћања овлашћене банке извршавају нало-
гом за пренос - преко банке овлашћене за вршење платног 
промета и кредитних послова са иностранством (у даљем 
тексту : банка овлашћена за послове са иностранством). 

Изузетно од одредбе става I. ове тачке, уз сагласност 
Народне банке Југославије, банка овлашћена за послове са 
иностранством може девизе из тог става пренети и преко 
рачуна 700 који се води код Народне банке Југославије. 

Банка овлашћена за послове са иностранством, уз на-
лог за пренос девиза на рачун Народне банке Југославије, 
дужна је да сачини спецификацију износа по овлашћеним 
банкама и петодневним обрачунима и да је, у року од три 
радна дана од дана преноса, достави надлежној народној 
банци (према територији овлашћене банке за коју се врши 
пренос) и Народној банци Југославије. 

7. Откупљена страна средстава плаћања остварена и 
наплаћена у смислу Одлуке о начину обављања мењачких 
послова и висини мењачке провизије за обављање тих по-
слова за рачун Народне банке Југославије („Службени 
лист СФРЈ", бр. 6/91) и тачке 5. Одлуке о условима под ко-
јима се може дати одобрење да се наплата и плаћање из-
врше у ефективном страном новцу („Службени лист 
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СФРЈ", бр. 6/91), банка овлашћена за послове са инос-
транством преноси на рачуне Народне банке Југославије 
свакодневно, према потреби, a најкасније у року од пет да-
на од дана истека половине односне декаде. 

Изузетно од одредбе става I. ове тачке, девизе оства-
рене по основу откупа чекова и кредитних писама банка 
овлашћена за послове са иностранством преноси најкас-
није у року од 20 дана од дана истека половине односне де-
каде. 

8. Страна средства плаћања која откупе поштанске је-
динице, Поштанска штедионица отпрема преко банке ов-
лашћене за послове са иностранством на начин предвиђен 
у тачки 6. ове одлуке. 

9. Банка овлашћена за послове са иностранством 
може своју обавезу преноса девиза из тачке 6. ове одлуке 
извршити у валути коју оствари или у једној, односно две 
интервентне валуте (USD или DEM), прерачунато по 
средњем курсу који важи на дан давања налога за пренос 
девиза'. 

10. Девизе остварене по основу бензинских бонова и 
бонова за путарину за возила иностране регистрације про-
датих у иностранству уплаћују се непосредно на рачуне 
Народне банке Југославије у иностранству. Примљену до-
знаку из иностранства Народна банка Југославије изврша-
ва у складу са Одлуком о начину вршења платног промета 
са иностранством („Службени лист СФРЈ", бр. 88/89, 
22/90 и 6/91). 

Девизе остварене по основу бензинских бонова и бо-
нова за путарину за возила иностране регистрације прода-
тих у Југославији уплаћују се на рачун Народне банке Ју-
гославије у иностранству, на начин утврђен у тачки 6. ове 
одлуке. 

11. За девизе пренесене на рачуне Народне банке Ју-
гославије у смислу тач. 6. и 9. ове одлуке, Народна банка 
Југославије, у року од два радна дана, одобрава банци ов-
лашћеној за послове са иностранством која их је пренела 
динарску противвредност обрачунату по средњем курсу 
на дан преноса девиза. 

Банка овлашћена за послове са иностранством дужна 
је да овлашћеној банци, односно Поштанској штедионици 
пренесе примљену динарску противвредност из става I. 
ове тачке у року од два радна дана од дана кад је одобрена 
жиро-рачуну те банке. 

Ако је банка овлашћена за послове са иностранством 
пренела девизе на рачуне Народне банке Југославије после 
истека рока из тачке 7. ове одлуке, Народна банка Југосла-
вије одобриће тој банци динарску противвредност прене-
сених девиза по курсу који је важио последњег дана пропи-
саног рока. 

На износ динарске противвредности неблаговремено 
пренесених девиза из става 3. ове тачке Народна банка Ју-
гославије ће од банке овлашћене за послове са иностран-
ством наплатити затезну камату сходно пропису којим 
Народна банка Југославије утврђује каматне стопе. 

12. Банка овлашћена за послове са иностранством 
дужна је да откупљени ефективни страни новац који от-
према у иностранство у смислу тач. 6, 7. и 8. ове одлуке 
претходно осигура код заједнице осигурања, на основу 
уговора закљученог са заједницом осигурања. 

Уговор из става I. ове тачке закључује се на основу 
претходне сагласности Народне банке Југославије. 

Плаћене трошкове осигурања отпреме у иностран-
ство ефективног страног новца по уговору из става I. ове 
тачке Народна банка Југославије, на основу докумената о 
плаћеном осигурању, исплаћује банци овлашћеној за по-
слове са иностранством у року од три радна дана од дана 
пријема захтева за исплату. 

13: Народна банка Југославије и народна банка кон-
тролишу наменску употребу аванса и пренос девиза ца ра-
чуне Народне банке Југославије према одредбама ове од-
луке. 

14. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о начину и роковима одобравања аванса, от-
преме, полагања и преноса девиза на рачуне Народне бан-
ке Југославије остварених откупом ефективног страног 
новца, чекова, кредитних писама и бонова за путарину за 
возила иностране регистрације и продајом бензинских бо-

нова („Службени лист СФРЈ", бр. 65/88," 8/89,33/89,57/89, 
63/89, 64/89, 14/90, 59/90 и 79/90). 

15. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ", a примењива!^ 
се од I. фебруара 1991. године. 

О. бр. 15 Председник 
17. јануара 1991. године Савета гувернера, 
Београд гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с. р. 

УСТАВНИ СУД ЈУГОСЛАВИЈЕ 

О Д Л У К А 
О ОЦЕЊИВАЊУ УСТАВНОСТИ И ЗАКОНИТОСТИ 
ОДЛУКЕ О ПОВЕЋАЊУ СТАНАРИНЕ ЗА КОРИСНИ-
КЕ СТАНОВА СТАМБЕНОГ ФОНДА ЈУГОСЛСЦЕН-

СКЕ НАРОДНЕ АРМИЈЕ 
1. Председништво Међугарнизонске заједнице стано-

вања Југословенске народне армије у Скопљу покренуло 
је пред Уставним судом'Југославије поступак за оцењива-
ње уставности и законитости Одлуке о повећању станари-
не за кориснике станова стамбеног фонда Југословенске 
народне армије („Службени војни лист", бр. 35/89). 

По мишљењу предлагача, оспорена одлука није саг-
ласна са Уставом СФРЈ и у супротности је са законом због 
тога што, будући да ј е донесена 15. децембра, a примењује 
се од I. децембра 1989. године, има повратно дејство. 
Предлагач, такође, сматра да је процент повећања стана-
рине од 50%, са важношћу од I. фебруара 1990. године, ут-
врђен оспореном одлуком, у супротности са Одлуком о 
одређивању највишег нивоа цена у стамбено-комуналној 
делатности и највиших цена у градском саобраћају 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 84/89), којом је утврђен нај-
виши ниво цена у стамбено-комуналној делатности, у коју 
спада и станарина, као и могућност повећања цена за нај-
више 10%, и да су тиме, по мишљењу предлагача, корисни-
ци станова наведене заједнице становања доведени у не-
равноправан положај у односу на друге кориснике друш-
твених станова у СФРЈ. 

2. Оспореном одлуком утврђено је повећање станари-
не за 300%, са важношћу од I. децембра 1989. године и за 
50% са важношћу од I. фебруара 1990. године. 

3. Скупштина Заједнице становања Југословенске на-
родне армије у Београду, у одговору на предлог покретача 
поступка, истиче да оспорена одлука нема ретроактивно 
дејство јер је том одлуком обухваћено повећање станари-" 
не за текући месец. 

У одговору се истиче да то повећање станарине за 
50%, са применом од I. фабруара 1990. године, није оства-
рено. 

4. Одредбама члана 211: Устава СФРЈ одређено је да 
закони, други прописи и општи акти органа друштвено-
-политичких заједница не могу имати повратно дејство и 
да се само законом може одредити да поједине његове од-
редбе, ако то захтева општи интерес, могу имати поврат-
но дејство. 

Одредбама члана 5. став I. тачка 5. и ст. 2. и 3. Закона 
о Интересној заједници за стамбену изградњу и управлл-
ње становима за потребе активних војних лица и грађан-
ских лица у оружаним снагама СФРЈ прописано је да За-
једница становања Југословенске народне армије утврђује 
основе и мерила за одређивање станарине и закупнине за 
гараже, у сагласности са савезним секретаром за народну 
одбрану, и уређује наплаћивање станарине и закупнине 
сходно политици одређивања станарине и закупнине ут-
врђеној међурепубличким договором. 

По оцени Уставног суда Југославије оспорена одлука 
нема повратно дејство јер се повећање станарине односи 
на текући месец, односно утврђено повећање станарине 
доспева за наплату тек по истеку тог месеца, па због тога 
оспорена одлука није противна одредбама члана 211. Ус-
тава СФРЈ нити је у супротности са савезним законом. 
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Уставни суд Југославије, у смислу члана 375. Устава 
СФРЈ, не оцењује супротност оспорене одлуке са Одлуком 
о одређивању највишег нивоа цена у стамбено-комуналној 
делатности и највиших цена у градском саобраћају., 

5. Уставни суд Југославије, на основу чл. 35. и 36. став 
3. Пословника Уставног суда Југославије, на седници 
одржаној 31. октобра 1990. године, донео је 

О д л у к у 
Одбија се предлог да се утврди да Одлука о повећању 

станарине за кориснике станова стамбеног фонда Југосло-
венске народне армије („Службени војни лист", бр. 35/89) 
није сагласна са Уставом СФРЈ и да је у супротности са 

.савезним законом. 
.. Одлуку објавити у „Службеном листу СФРЈ" и 

„Службеном војном листу". 
Ову одлуку донео је Уставни суд Југославије у саста-

ву: председник Милован Бузаџић и Судије - Хрвоје Бачић, 
Божидар Булатовић, мр Крсте Чаловски, др Омер Ибра-
химагић, др Бранислав Ивановић, Пјетер Коља, Димче 
Козарев, др Иван Кристан, Вељко Марковић, Радко Мо-
чивник, Душан Ружић и Милосав Стијовић. 

,II/У број 4/90 Председник 
31. октобра 1990. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

О Д Л У К А 
О ОДБИЈАЊУ ЗАХТЕВА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ УСТАВ-
НОСТИ И ЗАКОНИТОСТИ ОДЛУКЕ О ПРЕДУЗИМА-
ЊУ ПРИВРЕМЕНИХ МЕРА ДРУШТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
САМОУПРАВНИХ ПРАВА И ДРУШТВЕНЕ СВОЈИНЕ 
У СЛОЖЕНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ УДРУЖЕНОГ РАДА 
РАДИО-ТЕ ЛЕВИЦИ ЈА ПРИШТИНА И РАДНИМ ОР-
ГАНИЗАЦИЈАМА РАДИО-ПРИШТИНА, ТЕЛЕВИЗИЈА 
ПРИШТИНА И ПРЕДАЈНИЦИ И ВЕЗЕ И ОДЛУКЕ О 
ПРЕДУЗИМАН^ ПРИВРЕМЕНИХ МЕРА ДРУШТВЕ-
НЕ ЗАШТИТЕ САМОУПРАВНИХ ПРАВА И ДРУШТВЕ-
НЕ СВОЈИНЕ У СЛОЖЕНОМ ДРУШТВЕНОМ ПРЕДУ-
ЗЕЋУ „РИЛИНДЈА" И ЛИСТОВИМА „РИЛИНДЈА" И 

„ЗЕРИ И РИНИС", У ПРИШТИНИ 
1. Скупштина општине Ђаковица покренула је пред 

Уставним судом Југославије поступак за оцењивање ус-
тавности и законитости Одлуке о предузиман^ привреме-
них мера друштвене заштите самоуправних права и друш-
твене својине у Сложеној организацији удруженог рада Ра-
дио-телевизија Приштина и радним организацијама Ра-
дио-Приштина, Телевизија Приштина и Предајници и ве-
зе („Службени гласник СР Србије", бр. 34/90) и Одлуке о 
предузиман^ привремених мера друштвене заштите само-
управних права и друштвене својине у Сложеном друш-
твеном предузећу „Рилиндја" и листовима „Рилиндја" и 
„Зери и Ринис" („Службени гласник СР Србије", бр. 
34/90). 

2. Одлуком Скупштине Социјалистичке Републике 
Србије ,о предузиман^ привремених мера друштвене за-
штите самоуправних права и друштвене својине у 
Сложеној организацији удруженог рада Радио-телевизија 
Приштина и споменутим радним организацијама у њеном 
саставу, Смењени су с дужности генерални директор 
Сложене организације удруженог рада Радио-телевизија 
Приштина, вршилац дужности директора Радне организа-
ције Телевизија Приштина, директор Предајника и Beta 
Радио-телевизије Приштина, главни и одговорни уредник 
Радио-Приштине, вршилац дужности главног и одговор-
ног уредника Телевизије Приштина; именован генерални 
директор Сложене организације удруженог рада Радио-те-
левизија Приштина, директор Телевизије Приштина, глав-
ни и одговорни уредници Радио-Приштине и Телевизије 
Приштина; у Сложеној организацији удруженог рада Ра-
дио-телевизија Приштина и у радним организацијама Ра-

дио и телевизија, распуштени су раднички савети, дисцип-
лниске комисије, самоуправни одбори радничке контроле 
н програмски савети, a уместо тих органа именовани при-
времени органи у Сложеној организацији и у Радио-При-
штини и Телевизији Приштина; привремено ограничена 
самоуправна права радних људи: право на одлучивање о 
статусним променама, право на одлучивање о пријему у 
радни однос и престанку радног односа, право на одлучи-
вање о расподели личних доходака, право на одлучивање 
о расподели станова и стамбених кредита и право на до-
ношење статута. 

Одлуком Скупштине Социјалистичке Републике Ср-
бије о предузиман^ привремених мера друштвене зашти-
те самоуправних права и друштвене својине у Сложеном 
друштвеном предузећу „Рилиндја" и листовима „Рилин-
дја" и „Зери и Ринис", смењени су с дужности генерални 
директор и главни и одговорни уредници наведених лис-
това, и.менован генерални директор Сложеног друштвеног 
предузећа „Рилиндја", распуштени су раднички савет, дис-
циплинска комисија, одбор самоуправне радничке контро-
ле и издавачки савет и уместо тих органа именован при-
времени орган; привремено ограничена самоуправна пра-
ва радних људи: право на одлучивање о статусним проме-
нама, право на одлучивање о пријему у радни однос и о 
престанку радног односа, право на одлучивање о расподе-
ли личних доходака, право на одлучивање о расподели 
станова и стамбених кредита и право на доношење стату-
та. 

3. Одредба.ма члана 375. Устава СФРЈ утврђено је да 
Уставни суд Југославије одлучује о сагласности закона с 
Уставом СФРЈ, о супротности републичког закона, однос-
но покрајинског закона са савезним законом, о сагласнос-
ти прописа и других општих аката органа друштвено-по-
литичких заједница и самоуправних општих аката с Уста-
вом СФРЈ, односно о супротности самоуправних општих 
аката са савезним законом, за чије су извршавање одговор-
ни савезни органи. Уставни суд Југославије не оцењује, 
према томе, да ли су појединачни акти државних органа, 
односно органа друштвено-политичких заједница у саг-
ласности с Уставом СФРЈ, односно са савезним законом. 

Оспорене одлуке Скупштине Социјалистичке Репуб-
лике Србије о предузимању привремених мера друштвене 
заштите самоуправних права и друштвене својине нису, 
по мишљењу Уставног суда Југославије, општи већ поје-
диначни акти, донесени у смислу одредаба члана 130. Ус-
тава СФРЈ, чију уставност и законитост Уставни суд Ју-
гославије не оцењује. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 375. став 
I. тачка 4. Устава СФРЈ, на седници одржаној 5. децембра 
1990. године, донео је, већином гласова 

О д л у к у 
Одбија се захтев Скупштине општине Ђаковица за 

оцењивање уставности и законитости Одлуке о предузи-
ман^ привре.мених мера друштвене заштите самоуправ-
них права и друштвене својине у Сложеној организацији 
удруженог рада Радир-телевизија Приштина и радним ор-
ганизацијама Радио-Приштина, Телевизија Приштина и 
Предајници и везе и Одлуке о предузиман^ привремених 
мера друштвене заштите самоуправних права и друштве-
не својине у Сложеном друштвеном предузећу „Рилиндја" 
и листовима „Рилиндја" и „Зери и Ринис" („Службени 
гласник СР Србије", бр. 34/90). 

Одлуку објавити у „Службеном листу СФРЈ" и у 
„Службеном гласнику Републике Србије". 

Уставни суд Југославије донео је ову одлуку у саста-
ву: председник Милован Бузаџић и судије - Хрвоје Бачић, 
Божидар Булатовић, мр Крсте Чаловски, др О.мер Ибра-
химагић, др Бранислав Ивановић, Пјетер Коља, Димне 
Козаров, др Иван Кристан, Вељко Марковић, Радко Мо-
чивник, Душан Ружић и Милосав Стијовић. 

II. У-број 65/90 Председник 
5. децембра 1990. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 
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На основу члана 396. Устава СФРЈ и члана 75. По-
словника Уставног суда Југославије („Службени лирт 
СФРЈ", бр. 15/85 и 61/90), Уставни суд Југославије, на сед-
ници одржаној 17. јануара 1991. године, донео је 

пословник 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА УС-

ТАВНОГ СУДА ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Члан I. 
У Пословнику Уставног суда Југославије („Службени 

лист СФРЈ", бр. 15/85 и 61/90) после члана IS. додају се 
одел^к 6. и чл. 15a. и 156, који гласе: 

„6. Поступак за утврђивање мишљења о томе Да ли је 
републички устав, односно покрајином устав у супротнос-
ти са Уставом СФРЈ 

Члан 15a. 
Поступак за утврђивање мишљења о томе да ли је ре-

публички устав, односно покрајински устав у супротности 
са Уставом СФРЈ покреће се предлогом Скупштине СФРЈ, 
Председништва СФРЈ, скупштине републике, односно 
скупштине аутономне покрајине и Савезног извршног ве-
ћа. 

Предлог којим се покреће поступак за утврђивање 
мишљења о томе да ли је републички устав, односио по-
крајином устав у супротности са Уставом СФРЈ садржи: 
одредбе републичког устава, односно покрајинског устава 
за које се тврди да су у супротности са Уставом СФРЈ, на-
зив и број службеног гласила у коме је објављен републич-
ки устав, односно покрајином устав и разлоге због којих 
подносилац предлога сматра да је републички устав, од-
носно покрајински устав у супротности са Уставом СФРЈ. 

Поступак за утврђивање мишљења о томе да ли је ре-
публички устав, односио покрајином устав у супротности 
са Уставом СФРЈ покреће се и решењем Уставног суда ко-
је, Уставни суд доноси поводом дате иницијативе или по 
сопственој иницијатива 

Члан 156. 
На поступак за утврђивање мишљења о томе да ли је 

републички устав, односно покра јине^ устав у супротнос-
ти са Уставом СФРЈ сходно се примењују одредбе овог по-
словника које се односе на поступак за оцењивање устав-
ности и законитости, ако одредбама овог одељка није 
друкчије одређено.". 

Члан 2. 
Члан 40. брише се. 

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

јављиван^ у {,Службеном листу СФРЈ". 

. Уставни суд Југославије 

Су. број 43/91 -- , ' . ' . 4 Председник 
17. јануара 1991. године , Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИМ АКАТА 
и РАДЊИ ПРЕДУЗЕТИХ HA ОСНОВУ ОДЛУКЕ О 
ПОСЕБНИМ РЕПУБЛИЧКИ^! ТАКСАМА KOJE ПЛА-
ЋАЈУ ПРАВНЕ И ФИЗИЧКЕ ОСОБЕ ЗА ИСТИЦАЊЕ 

ТВРТКЕ И КОРИШТЕЊЕ НЕКРЕТНИНА 
I. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 

судом Југославије поступак за оцењивање уставности Од-
луке о посебним републички^ таксама које плаћају правне 
и физичке особе за истицање твртке и кориштење некрет-
нина („Народне новине", службено гласило Републике 

\ 

Хрватске, бр. 55/90) и супротности те одлуке са одредба-
ма чл. 2. и i . Закона о трговини („Службени лист СФРЈ", 
бр. 46/90). 

- Савезно извршно веће поднело је и захтев да Уставни 
суд Југославије нареди да се обустави извршење поједи-
начних ахата и радњи предузетих на основу оспорене од-
луке, с обзиром на тр да би њиховим извршењем могле на-
ступити неогклоњиве штетне последице. 

2. Оспореном одлуком прописани су услови, висина и 
начин плаћања посебне републичке таксе коју плаћају 
правне и физичке особе за истицање твртке и кориштење 
некретнина. 

3. Одредбом члана 379. Устава СФРЈ утврђено je да 
Уставни суд Југославије може у току поступка, до доноше-
ња коначне одлуке, Наредити да се обустави извршење по-
јединачног акта или радње која је предузета на основу за-
кона, другог прописа или општег акта органа друштвено-
-политичке заједнице или самоуправног општег акта чија 
се уставност, односно законитост оцењује ако би њиховим 
извршењем могле наступити неотклоњиве штетне после-
дице. 

Уставни суд Југославије оценио је да су испуњени ус-
лови из члана 379. Устава СФРЈ да нареди да се обустави 
извршење појединачна аката и радњи предузетих на ос-
нову Одлуке о посебним р е п у б л и ч к а таксама које плаћа-
ју правне и физичке особе за истицање твртке и кориште-
ње некретнина. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ и члана 28. Пословника Уставног суда Југослави-
је, на седници одржаној 16. јануара 1991. године, донео је 

Р е ш е њ е 
1. Обуставља се извршење појединачних аката и рад-

њи предузетих на основу Одлуке о посебним републичка! 
таксама које плаћају правне и физичке особе за истицање 
твртке и кориштење некретнина („Народне новине", 
службено гласило Републике Хрватске, бр. 55/90). 

2. Решење објавити у „Службеном листу СФРЈ" и у 
„Народним новинама", служоенрм гласилу Републике 
Хрватске. 

П.У. број 3/91 Председник 
16. јануара 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бу зам ић, с. р. 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА П О Ј Е Д И Н А Ч Н А АКАТА 
И Р А Д Њ И ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ О 
ОСЛОБАЂАЊУ О Д Н О С Н О Д Ј Е Л О М И Ч Н О М ОСЛО-

Б А Ј А Њ У , ТЕ ПОВРАТУ ПОРЕЗА ULA ПРОМЕТ l i 
ДРУГИХ ДАВАЊА 

1. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 
судом Југославије поступак за оцењивање уставности Од-
луке о ослобађању односно дјеломичном ослобађању, те 
поврату пореза на промет и других давања (,,Народне но-
вине", службено гласило Републике Хрватске, бр. 55/90) и 
супротности те одлуке са чл. 17. и 36. Закона о опорезива-
њу Производа и услуга у промету („Службени лист СФРЈ", 
бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 
5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 66/83, 71/84, 39/85, 11/86, 
21/87, 10/88, 27/88, 31/88, 41/89, 46/89; 60/89 и 13/90). 

Савезно извршно веће поднело је и захтев да Уставни 
суд Југославије нареди да се обустави извршење поједи-
начних аката и радњи предузетих на основу оспорене од-
луке, с обзиром на то Да би њиховим извршењем могле на-
ступити иеотхлоњиве штетне последице 

2. Оспореном одлуком Сабора Хрватске правна лица 
са седиштем у Републици Хрватској, регистрована за увоз 
и промет путничких аутомобила, и грађани са пребива-
лиштем на територији Републике Хрватске ослобађају се, 
односно делимично се ослобађају плаћања пореза на про-
мет и имају право На повраћај, у целини или делимично, 
пореза на промет и других давања, под условима и на на-
чин утврђен том одлуком. 
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3. Одредбом члана 379. Устава СФРЈ утврђено је да 
Уставни суд Југославије може у току поступка, до доноше-
ња коначне одлуке, наредити да се обустави извршење по-
јединачног акта или радње која је предузета на основу за-
кона, другог прописа или општег акта органа друштвено-
-политичке заједнице или самоуправног општег акта чија 
се уставност, односно законитост оцењује ако би њиховим 
извршењем могле наступити неотклоњиве штетне после-
дице. 

Уставни суд Југославије оценио је да су испуњени ус-
лови из члана 379. Устава СФРЈ да нареди да се обустави 
извршење појединачних аката и радњи предузетих на ос-
нову Одлуке о ослобађању односно дјеломичном ослоба-
ђању, те поврату пореза на промет и других давања. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ и члана 28. Пословника Уставног суда Југослави-
је, на седници одржаној 23. јануара 1991. године, донео је 

Р е ш е њ е 
1. Обуставља се извршење појединачних аката и рад-

њи предузетих на основу Одлуке о ослобађању односно 
дјеломичном ослобађању, те поврату пореза на промет и 
других давања („Народне новине", службено гласило Ре-
публике Хрватске, бр. 55/90). 

2. Решење објавити у „Службеном листу СФРЈ" и у 
„Народним новинама", службено гласило Републике 
Хрватске. 

II. У. број 4/91 Председник 
23. јануара 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ АКАТА 
И РАДЊИ, ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ О 
ОДОБРАВАЊУ КРЕДИТА ЗА ЛИКВИДНОСТ БАНАКА 

1. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 
судом Југославије поступак за оцењивање уставности Од-
луке о одобравању кредита за ликвидност банака 
(„Службени гласник Републике Србије" - Посебно гласи-
ло, бр. 14/90). 

Савезно извршно веће предложило је Уставном суду 
Југославије да, у смислу члана 379. Устава СФРЈ, нареди 
да се обустави извршење појединачних аката и радњи 
предузетих на основу оспорене одлуке, с обзиром на то да 
би њиховим извршењем могле наступити неотклоњиве 
штетне последице. 

2. Оспореном одлуком прописано је да ће Народна 
банка Србије одобрити банкама кредите за ликвидност из 
примарне емисије. 

3. Одредбом члана 379. Устава СФРЈ утврђено је да 
Уставни суд Југославије може у току поступка, до доноше-
ња коначне одлуке, наредити да се обустави извршење по-
јединачног акта или радње која је предузета на основу за-
кона, другог прописа или општег акта органа друштвено-
-политичке заједнице или самоуправног општег акта чија 
се уставност, односно законитост оцењује ако би њиховим 
извршењем могле наступити неотклоњиве штетне после-
дице. 

i Уставни суд Југославије оценио је да су испуњени ус-
лови из члана 379. Устава СФРЈ да нареди обуставу из-
вршења појединачних аката и радњи предузетих на основу 
оспорене одлуке којима се одобравају и дају кредити из 
примарне емисије. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ и члана 28. Пословника Уставног суда Југослави-
је, ка седници одржаној 23. јануара 1991. године, донео је 

Р е ш е њ е 
Обуставља се извршење појединачних аката и радњи 

предузетих на основу Одлуке о одобравању кредита за 
ликвидност банака („Службени гласник Републике Срби-
је" - Посебно гласило, бр. 14/90) којима се одобравају и 
дају кредити из примарне емисије. 

Решење објавити у „Службеном листу СФРЈ" и 
„Службеном гласнику Републике Србије". 

II. У. број 9/91 Председник 
23. јануара 1991. године Уставног суда Jyi ославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИМ АКАТА 
И РАДЊИ ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ ЗАКОНА О ЗА-

ДУЖЕЊУ РЕПУБЛИКЕ КОД НАРОДНЕ БАНКЕ 
СРБИЈЕ 

1. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 
судом Југославије поступак за оцењивање уставности За-
кона о задужењу Републике код Народне банке Србије 
(„Службени гласник Републике Србије" - Посебно гласи-
ло, бр. 14/90) и супротности тог закона са Законом о На-
родној банци Југославије и јединственом монетарном по-
словању народних банака република и народних банака 
аутономних покрајина („Службени лист СФРЈ", бр. 34/89, 
88/89 и 61/90) и са Законом о привременим мерама о ци-
љевима и задацима заједничке монетарне политике у 1991. 
години („Службени лист СФРЈ", бр. 84/90). 

Савезно извршно веће предложило је Уставном суду 
Југославије да, у смислу члана 379. Устава СФРЈ, нареди 
да се обустави извршење појединачних аката и радњи 
предузетих на основу оспореног закона, с обзиром на то 
да би њиховим извршењем могле наступити неотклоњиве 
штетне последице. 

2. Оспореним законом прописано је да Народна бан-
ка Србије одобри Републици Србији кредит из примарне 
емисије. ' 

3. Одредбом члана 379. Устава СФРЈ утврђено је да 
Уставни суд Југославије може у току поступка, до доноше-
ња коначне одлуке, наредити да се обустави извршење по-
јединачног акта или радње која је предузета на основу за-
кона, другог прописа или општег акта органа друштвено-
-политичке заједнице или самоуправног општег акта чија 
се уставност, односно законитост оцењује ако би њиховим 
извршењем могле наступити неотклоњиве штетне после-
дице. 

Уставни суд Југославије оценио је да су испуњени ус-
лови из члана 379. Устава СФРЈ да нареди обуставу из-
вршења појединачних аката и радњи предузетих на основу 
оспореног закона којима се одобравају и дају кредити из 
примарне емисије. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ и члана 28. Пословника Уставног суда Југослави-
је, на седници одржаној 23. јануара 1991. године, донео је 

Р е ш ен, е 
Обуставља се извршење појединачних аката и радњи, 

предузетих на основу Закона о задужењу Републике код 
Народне банке Србије („Службени гласник Републике Ср-
бије" - Посебно гласило, бр. 14/90) којима се одобравају и 
дају кредити из примарне емисије. 

Решење објавити у „Службеном листу СФРЈ" и 
„Службеном гласнику Републике Србије". 

I. У. број 11/1-91 ^ Председник 
23. јануара 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА П О Ј Е Д И Н А Ч Н А АКАТА 
И РАДЊИ ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ УРЕДБЕ О УС-
ЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ УТВРЂИВАЊА И 

ЗАВОЂЕЊА АНТИДАМПИНШКИХ МЕРА 
I. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 

судом Југославије поступак за оцењивање уставности и за-
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конитости Уредбе о условима, начину и поступку утврђи-
вања i! завођења антидампиншкнх мера („Службени глас-
ник Републике Србије", бр. 8/90). 

Савезно извршно веће предложило је да Уставни суд 
Југославије, у с.мислу члана 379. Устава СФРЈ, нареди да 
се обустави извршење појединачних аката и радњи преду-
зетих на основу оспорене уредбе, због тога што сматра да 
би њиховим извршењем могле наступити неотклоњиве 
штетне последице по спољнотрговински промет и функци-
онисање јединственог југословенског тржишта. 

2. Оспореном уредбом прописани су услови, начин и 
поступак утврђивања и завођења антидампиншких мера 
за робу из увоза. 

3. Одредбом члана 379. Устава СФРЈ утврђено је да 
Уставни суд Југославије може у току поступка, до доноше-
ња коначне одлуке, наредити да се обустави извршење по-
јединачног акта или радње која је предузета на основу за-
кона, другог прописа или општег акта органа друштвено-
-политичке заједнице или самоуправног општег акта чија 
се уставност, односно законитост оцењује ако би њихови.м 
извршење.м могле наступити неотклоњиве штетне после-
дице. 

Уставни суд Југославије оценио је да су испуњени ус-
лови из члана 379. Устава СФРЈ да нареди да се обустави 
извршење појединачних аката и радњи предузетих на ос-
нову Уредбе о условима, начину и поступку утврђивања и 
завођења антида.мпиншких мера. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ и члана 28. Пословника Уставног суда Југослави-
је („Службени лист СФРЈ", бр. 15/85 и 61/90), на седници 
од IO. јануара 1991. године, донео је 

Р е ш е њ е 
1. Обуставља се извршење појединачних аката и рад-

њи предузетих на основу Уредбе о услови.ма, начину и по-
ступку утврђивања и завођења антида.мпиншких мера 
(„Службени гласник Републике Србије", бр. 8/90). 

2. Решење објавити у „Службено.м листу СФРЈ" и у 
„Службеном гласнику Републике Србије"., 

II. У. број 101/90 Председник 
IO. јануара 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ АКАТА 
И РАДЊИ ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ УРЕДБЕ О 
ОБАВЕЗНОМ ПРИБАВЉАЊУ АТЕСТА И ДРУГИХ 
ДОКАЗА КВАЛИТЕТА И ОБЕЗБЕЋИВАЊУ СЕРВИСИ-

РАЊА РОБЕ ИЗ УВОЗА 
1. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 

судом Југославије поступак за оцењивање уставности и за-
конитости Уредбе о обавезно.м прибављању атеста и дру-
гих доказа квалитета и обезбеђивању сервисирања робе из 
увоза („Службени гласник Републике Србије", бр. 8/90). 

Савезно извршно веће предложило је да Уставни суд 
Југославије, у смислу члана 379. Устава СФРЈ, нареди да 
се обустави извршење појединачних аката и радњи преду-
зетих на основу оспорене уредбе, због тога што сматра да 
би њихови.м извршење.м могле наступити неотклоњиве 
штетне последице за функционисање јединственог југо-
словенског тржишта и испуњење обавеза по међународ-
ни.м уговорима и финансирање функција федерације. 

2. Оспореном уредбом прописано је да се производи 
из увоза могу стављати у промет ако имају атест који је 
издала организација са седиштем на територији Републи-
ке Србије овлашћена за издавање атеста у складу са Зако-
ном о стандардизацији („Службени лист СФРЈ", бр. 
37/88), ако имају обезбеђене резервне делове за трајна по-
трошна добра и друге индустријске производе за период 
од IO година од дана продаје производа и ако имају обез-
беђено сервисирање у периоду од нај.мање IO година од да-
на продаје производа. 

3. Одредбом члана 379. Устава СФРЈ утврђено је да 
Уставни суд Југославије може у току поступка, до доноше-

ња коначне одлуке, наредити ,да се обустави извршење по-
јединачног акта или радње која је предузета на основу за-
кона, другог прописа или општег акта органа друштвено-
-политичке заједнице или самоуправног општег акта чија 
се уставност, односно законитост оцењује ако би њиховим 
извршењем могле наступити неотклоњиве штетне после-
дице. 

Уставни суд Југославије оценио је да су испуњени ус-
лови из члана 379. Устава СФРЈ да нареди да се обустави 
извршење појединачна аката и радњи предузетих на ос-
нову Уредбе о обавезном прибављању атеста и других до-
каза квалитета и обезбеђивања сервисирања робе из увоза. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ и члана 28. Пословника Уставног суда Југослави-
је („Службени лист СФРЈ", бр. 15/85 и 61/90), на седници 
од IO. јануара 1991. године, донео је 

Р е ш е њ е 
1. Обуставља се извршење појединачних аката и рад-

њи предузетих на основу Уредбе о обавезном прибављању 
атеста и других доказа квалитета и обезбеђивању сервиси-
р а ! ^ робе из увоза („Службени гласник Републике Срби-
је", бр. 8/90). 

2. Решење објавити у „Службеном листу СФРЈ" и у 
„Службено.м гласнику Републике Србије". 

I. У. број 102/90 Председник 
IO. јануара 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ АКАТА 
И РАДЊИ ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ О 
ПЛАЋАЊУ ПОСЕБНИХ Р Е П У Б Л И Ч К А ТАКСА ЗА 
ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНОГ 

ПРОСТОРА И ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
1. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 

судом Југославије поступак за оцењивање уставности Од-
луке о плаћању посебних републичких такса за истицање 
фирме и коришћење пословног простора и грађевинског 
земљишта („Службени гласник Републике Србије", бр. 
8/90) и супротности те одлуке са Законо.м о опорезивању 
производа и услуга у промету („Службени лист СФРЈ", бр. 
33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 
63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 66/83, 71/84, 39/85, 11/86, 21/87, 
10/88, 27/88, 31/88, 46/89, 60/89 и 13/90). 

Савезно извршно веће поднело је и захтев да Уставни 
суд Југославије нареди да се обустави извршење поједи-
начних аката и радњи предузетих на основу оспорене од-
луке, с обзиром на то да би њиховим извршењем могле на-
ступити неотклоњиве штетне последице. 

2. Оспорено.м одлуком прописани су услови, висина и 
начин плаћања посебних републичких такса за истицање 
фирме и коришћење пословног простора и грађевинског 
земљишта. 

3. Одредбом члана 379. Устава СФРЈ утврђено је да 
Уставни суд Југославије може у току поступка, до доноше-
ња коначне одлуке, наредити да се обустави извршење по-
јединачног акта или радње која је предузета на основу за-
кона, другог прописа или општег акта органа друштвено-
-политичке заједнице или самоуправног општег акта чија 
се уставност, односно законитост оцењује ако би њихови.м 
извршењем могле наступити неотклоњиве штетне после-
дице. 

Уставни суд Југославије оценио је да су испуњени ус-
лови из члана 379. Устава СФРЈ да нареди да се обустави 
извршење појединачних аката и радњи предузетих на ос-
нову Одлуке о плаћању посебних републнчких такса за ис-
тицање фирме и коришћење пословног простора и грађе-
винског земљишта. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ и члана 28. Пословника Уставног суда Југослави-
је, на седници одржаној 16. јануара 1991. године, донео је 
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Р е ш е њ е 
1. Обуставља се извршење појединачна аката и рад-

њи предузетих на основу Одлуке о плаћању посебних ре-
публичких такса за истицање фирме и коришћење послов-
ног простора и грађевинског земљишта („Службени глас-
ник Републике Србије", бр. 8/90). 

2. Решење објавити у „Службеном листу СФРЈ" и у 
„Службеном гласнику СР Србије". 

П.У. број 103/90 Председник 
16. јануара 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

Р Е Ш Е Њ Е 
О О)БУСТАВИ ИЗВРШЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ АКАТА 
И РАДЊИ ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ ИЛ. I. И 2. 
УРЕДБЕ О УСЛОВИМА ЗА ДАВАЊЕ ПОТРОШАЧКИХ 

КРЕДИТА ГРАЂАНИМА 
1. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 

судом Југославије поступак за оцењивање уставности од-
.редаба чл. I. и 2. Уредбе о условима за давање потрошач-
ких кредита грађанима („Службени гласник Републике Ср-
бије", бр. 8/90) и супротности тих одредаба са Законом о 
финансијском пословању („Службени лист СФРЈ", бр. 
10/89, 26/89, 35/89, 58/89, 79/89 и 61/90). 

Савезно извршно веће предложило је Уставном суду 
Југославије да, у смислу члана 379. Устава СФРЈ, нареди 
да се обустави извршење појединачних аката или радњи 
предузетих на основу оспорених одредаба наведене уред-
бе, с обзиром на то да би њиховим извршење.м могле на-
ступити неотклоњиве штетне последице. 

2. Оспореним одредбама прописано је да предузећа, 
банке il друге финансијске организације it друга правна ли-
ца могу давати потрошачке кредите грађанима за купови-
ну робе пронзведене у Републици Србији, са претежним 
учешћем репродукционог материјала из те републике u са 
роком отплате који не може бити дужи од 36 месеци. 

3 . Одредбом члана 379. Устава СФРЈ утврђено је да 
Уставни суд Југославије може у току поступка, до доноше-
ња коначне одлуке, наредити да се обустави извршење по-
једи на чи их аката или радњи предузетих на основу закона, 
другог прописа или општег акта органа друштвено-поли-
шчке заједнице или самоуправног општег акта ч^ја се ус-
тавност, односно законитост оцењује ако би њиховим из-
вршењем могле наступити неотклоњиве штетне последи-
це. 

Уставни суд Југославије оценио је да су испуњени ус-
лови из члана 379. Устава СФРЈ да нареди да се обустави 
извршење појединачних аката и радњи предузетих на ос-
нову чл. ! . и ! Уредбе о условима за давање потрошачких 
кредита грађанима. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ и члана 28. Пословника Уставног суда Југослави-
је, на седници одржаној 23. јануара 1991. године, донео је 

Р е ш е њ е 
1. Обуставља се извршење појединачних аката и рад-

њи предузетих на основу одредаба чл. К и 2. Уредбе о ус-
ловима за давање потрошачких кредита грађанима 
(„Службени гласник Републике Србије", бр. 8/90). 

2. Ово решење објавиће се у „Службеном листу 
СФРЈ" и у „Службеном гласнику Републике Србије". 

II. У. број 104/90 
23. јануара 1991. године 
Београд Председник 

Уставног суда Југославије, 
Милован Бузаџић, с. р. 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ АКАТА 
И РАДЊИ ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ УРЕДБЕ О 
ОБАВЕЗНОМ ПЛАЋАЊУ ДЕПОЗИТА ЗА КУПОВИНУ 

ОДРЕЂЕНЕ РОБЕ 
1. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 

судом Југославије поступак за оцењивање уставности u за-
конитости Уредбе о обавезном плаћању депозита за купо-
вину одређене робе („Службени гласник СР Србије", бр. 
14/90 - Пречишћен текст). 

Савезно извршно веће предложило је да Уставни суд 
Југославије, у смислу члана 379. Устава СФРЈ нареди да се 
обустави извршење радњи у вези са уплатом депозита за 
куповину робе одређене наведеном уредбом, због тога 
што сматра да би извршењем тих радњи могле наступити 
неотклоњиве штетне последице за функционисање једин-
ственог југословенског тржишта. 

2. Оспореном уредбом прописана је обавеза уплате 
депозита у висини од 50% од вредности набављене робе за 
одређене врсте робе, a обвезници уплате депозита су пред-
узећа и друга правна лица и радни људи са седиштем, од-
носно пребивалиштем на територији Републике Србије ко-
ји, ради даље продаје у малопродаји на територији Репуб-
лике Србије, купују робу произведену у Републици Хрват-
ској и Републици Словенији. 

3. Одредбо.м члана 379. Устава СФРЈ утврђено је да 
Уставни суд Југославије може у току поступка, до доноше-
ња коначне одлуке, наредити да се обустави извршење по-
јединачног акта или радње која је предузета на основу за-
кона, другог прописа или општег акта органа друштвено-
-политичке заједнице или самоуправног општег акта чија 
се уставност, односно законитост оцењује, ако би њихо-
вим извршењем могле наступити неотклоњиве штетне по-
следице. 

Уставни суд Југославије оценио је да су испуњени ус-
лови из члана 379. Устава СФРЈ да нареди да се обустави 
извршење појединачних аката и радњи предузетих на ос-
нову Уредбе о обавезном плаћању депозита за куповину 
одређене робе. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ и члана 28. Пословника Уставног суда Југослави-
је („Службени лист СФРЈ", бр. 15/85 u 61/90), на седници 
од IO. јануара 1991. године, донео је 

Р е ш е њ е 
1. Обуставља се извршење појединачних аката u рад-

њи предузетих на основу Уредбе о обавезном плаћању де-
позига за куповину одређене робе („Службени гласник СР 
Србије", бр. 14/90 - Пречишћен текст). 

2. Решење објавити у „Службеном листу СФРЈ" и у 
„Службеном гласнику Републике Србије". 

Н.У. број 121/90 Председник 
IO. јануара 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ АКАТА 
И РАДЊИ ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ ЗАКОНА О ДО-

ПУНИ ЗАКОНА О ПРОМЕТУ РОБЕ 
I. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 

судом Југославије поступак за оцењивање уставности За-
кона о допуни Закона о промету робе („Службени гласник 
Републике Србије", бр. 6/90) и супротности тог закона са 
Законом о финансијском пословању („Службени лист 
СФРЈ", бр. 10/89, 26/89, 35/89, 58/89, 79/89 и 61/90). 

Савезно извршно веће предложило је Уставном суду 
Југославије да, у смислу члана 379. Устава СФРЈ, нареди 
да се обустави извршење појединачних аката или радњи 
предузетих на основу оспореног закона, с обзиром на то 
да би њиховим извршењем могле наступити неотклоњиве 
штетне последице. 
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2. Оспореним законом прописано је да ће предузеће и 
друга правна лица одобравати потрошачке кредите грађа-
нима за робу произведену на територији Републике Срби-
је, a Извршно веће може прописати ближе услове за одоб-
равање потрошачких кредита, нарочито у погледу врсте 
робе и рокова отплате. 

3. Одредбом члана 379. Устава СФРЈ утврђено је да 
Уставни суд Југославије може у току поступка, до доноше-
ња коначне одлуке, наредити да се обустави извршење по-
јединачних аката или радњи предузетих на основу закона, 
другог прописа или општег акта органа друштвено-поли-
тичке заједнице или самоуправног општег акта чија се ус-
тавност, односно законитост оцењује ако би њихови.м из-
вршење.м могле наступити неотклоњиве штетне последи-
це. 

Уставни суд Југославије оценио је да су испуњени ус-
лови из члана 379. Устава СФРЈ да нареди да се обустави 
извршење појединачних аката и радњи предузетих на ос-
нову Закона о допуни Закона о промету робе. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ и члана 28. Пословника Уставног суда Југослави-
је, на седници одржаној 23. јануара 1991. године, донео је 

Р е ш е њ е 
1. Обуставља се извршење појединачних аката и рад-

њи предузетих на основу Закона о допуни Закона о проме-
ту робе („Службени гласник Републике Србије", бр. 6/90). 

2. Ово решење објавиће се у „Службено.м листу 
СФРЈ" и у „Службеном гласнику Републике Србије". 

I. У. број 126/1-90 Председник 
23. јануара 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

извршење појединачних аката и радњи, предузетих на ос-
нову одредбе члана 18. Закона о колективном уговорима, 
којима се обрачунава и врши исплата средстава за личне 
дохотке !!реко износа који се могу исплатити по Закону о 
исплати личних доходака, средстава за непосредну зајед-
ничку потрошњу и средстава за исхрану радника у току 
рада. Уставни суд Југославије сматра да би исплатом 
средстава за личне дохотке у износима преко нивоа ут-
врђеног наведеним савезним законом наступиле неоткло-
њиве штетне последице. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ и члана 28. Пословника Уставног суда Југослави-
је, на седници одржаној 26. децембра 1990. године, донео је 

Р е ш е њ е 
Обуставља се извршење појединачних аката и радњи, 

предузетих на основу одредбе члана 18. Закона о колектив-
ним уговорима („Службени гласник Републике Срб(ије", 
бр. 6/90), којима се обрачунава и врши исплата средстава 
за личне дохотке радника преко нивоа утврђеног Законом 
о исплати личних доходака, средстава за непосредну зајед-
ничку потрошњу и средстава за исхрану радника у току 
рада („Службени лист СФРЈ", бр. 37/90 и 84/90). 

Решење објавити у „Службеном листу СФРЈ" и у 
„Службеном гласнику Републике Србије". 

1.У. број 130/1-90 Председник 
26. децембра 1990. године Уставног суда Југославије; 
Београд Милован Бузаџић, s. г. 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ АКАТА 
И РАДЊИ ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ ОДРЕДБЕ 
ЧЛАНА 18. ЗАКОНА О КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРИМА 

1. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 
судом Југославије поступак за оцењивање супротности од-
редбе члана 18. Закона о колективна! уговорима 
(„Службени гласник Републике Србије", бр. 6/90) са Зако-
ном о исплати личних доходака, средстава за непосредну 
заједничку потрошњу и средстава за исхрану радника у 
току рада („Службени лист СФРЈ", бр. 37/90 и 84/90). 

Савезно извршно веће предложило је да Уставни суд 
Југославије нареди да се обустави извршење појединачних 
аката и радњи предузетих на основу одредбе члана 18. За-
кона о колективним уговорима, пошто сматра да ће из-
вршење тих аката и радњи довести до исплате средстава 
за личне дохотке радника у износима већим од износа који 
се могу исплатити на основу Закона о исплати личних до-
ходака, средстава за непосредну заједничку потрошњу и 
средстава за исхрану радника у току рада за преко 20%, па 
се тиме спречава остваривање Програма привредне ре-
форме, услед чега ће настати неотклоњиве штетне после-
дице по привреду целе земље. 

2. Одредбом члана 18. Закона о колективним уговори-
ма прописано је да предузећа и други послодавци из члана 
I. тог закона, који од дана ступања на снагу општег колек-
тивног уговора обезбеде исплату зарада у складу са тим 
уговором, нису обавезни да примењују прописе којима је 
ограничена исплата личних доходака ако републичким за-
коном није друкчије одређено. 

3. Одредбом члана 379. Устава СФРЈ утврђено је да 
Уставни суд Југославије може, у току поступка, до доно-
шења коначне одлуке, наредити да се обустави извршење 
појединачног акта или радње која је предузета на основу 
закона, другог прописа или општег акта органа друштве-
но-политичке заједнице, или самоуправног општег акта, 
чија се уставност, односно законитост оцењује, ако би њи-
ховим извршењем могле наступити неотклоњиве штетне 
последице. t 

Уставни суд Југославије оценио је да су испуњени ус-
лови из члана 379. Устава СФРЈ да нареди да се обустави 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА П О Ј Е Д И Н А Ч Н А A КАТА 
И Р А Д Њ И ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ ОДРЕДАБА 
ЧЛАНА 8А. И ЧЛ. 8Ц. ДО 8Х. ЗАКОНА О АГЕНЦИЈИ 
РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ ЗА РЕСТРУКТУРНРАЊЕ И 

РАЗВОЈ 
1. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 

судом Југославије поступак за оцењивање уставности од-
редаба Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији 
Републике Хрватске за реструктурирање и развој („Народ-
не новине Републике Хрватске", бр. 47/90) и супротности 
тог закона са Законом о промету и располагању друштве-
ним капиталом („Службени лист СФРЈ", бр. 84/89 и 
46/90) и Законом о предузећима („Службени лист СФРЈ", 
бр. 77/88, 40/89, 46/90 и 61/90). 

Савезно извршно веће предложило је Уставном суду 
Југославије да, у смислу члана 379. Устава СФРЈ, нареди 
обустављање извршења појединачних аката и радњи пре-
дузетих на основу Закона о изменама и допунама Закона о 
Агенцији Републике Хрватске за реструктурирање и раз-
вој, с обзиром на то да би њиховим извршењем могле на-
ступити неотклоњиве штетне последице. 

2. Чланом 6. Закона о изменама и допунама Закона о 
Агенцији Републике Хрватске за реструктурирање и раз-
вој прописано је да се иза члана 8. додају чл. 8а-8х, којима 
су прописани услови под којима се друштвено власниш-
тво може претворити у друге облике власништва. 

3. Одредбом члана 379. Устава СФРЈ утврђено је да 
Уставни суд Југославије може у току поступка, до доноше-
ња коначне одлуке, наредити да се обустави извршење по-
јединачних ахата и радњи предузетих на основу закона, 
другог прописа или општег акта органа друштвено-поли-
тичке заједнице или самоуправног општег акта чија се ус-
тавност, односно законитост оцењује ако би њиховим из-
вршењем могле наступити неотклоњиве штетне последи-
це. 

Уставни суд Југославије оценио је да су испуњени ус-
л о в у из члана 379. Устава СФРЈ и члана 28. Пословника 
Уставног суда Југославије да нареди да се обустави из-
вршење појединачних аката и радњи предузетих на основу 
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одредаба члана 8а. и чл. 8ц. др Закона о Агенцији Ре-
публике Хрватске ?a реструктурирање и развој („Народне 
првине", службено гласило Републике Хрватске, бр. 18/90 
И 47/90). 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ и члана 28. Пословника Уставног суда Југослави-
је, на седници одржаној 23. јануара 1991. годину, донео је 

Р е ш е њ е 
Обуставља се извршење појединачних аката и радњи 

предузетих на основу одредаба члана Sa. и чл. Вц. до бх. 
Закона о Агенцији Републике Хрватске за реструктурира-
ње И развој („Народне новине", службено гласило Репуб-
лике Хрватске, бр. 18/9Q и 47/90). 

Решење објавити у „Службеном листу СФРЈ" и у 
„Народним новинама", службено гласило Републике 
Хрватске. 

I. У. број 143/1-90 Председник 
23. јануара 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд ЈШлсшан Бузамив, с. р, 

Скупштине Републике Словеније на основу члана 2. овог 
закона. 

2. Решење објавити у „Службеном листу СФРЈ" и у 
„Уредном листу Републике Словеније". 

I. У. број 144/1-90 Председник 
IO. јануара 1991. године ^ Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом ут-
врђено је да се у тексту Одлуке о плаћању посебне таксе на 
)везену рору у 1991. години („Службени лист СФРЈ", бр. 
83 90) поткрала грешка, па се даје 

И С П Р А В К А 
ОДЛУКЕ Oi ПЛАЋАЊУ ПОСЕБНЕ ТАКСЕ НА УВЕЗЕ-

НУ РОБУ У 1991. ГОДИНИ 
У тачки 2. у одредби под 9 треба брисати омашком 

унесен тар. број „72,02 Феролегуре". 
Из Савезног секретаријата за законодавство Савезног1 

извршног већа, Београд, 18. јануара 1991. године. 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА РАДЊИ НАПЛАТЕ ДАЖ-
БИНЕ ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ МЛ. l, 3. И 4. ЗАКО-
НА РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ О ДАЖБИНАМА ПРИ 
КУПОВИНИ СТОКЕ, МЕСА, МЕСНИХ ПРОИЗВОДА, 
МЛЕКА И МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА, У ВИСИНИ И ЗА 
ПРОИЗВОДЕ КОЈЕ ОДРЕДИ ИЗВРШНО ВЕЋЕ СКУП-
ШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ HA ОСНОВУ ЧЛА-

НА 2. ОВОГ ЗАКОНА 
1. Уставни суд Југославије, по сопственој иницијати-

ву покренуо је поступак за оцењивање уставности Закона 
о дажбинама при куповини стоке, меса, месних производа, 
млека и млечних производа („Урадни лист Републике 
Словеније", бр. 40/90) и супротности тог закона са одред-
бама ил. 2. и 3. Закона о трговини („Службени Лист СФРЈ", 
бр. 46/90) и чл. l, 4, и 5, Закона о опорезивању производа и 
услуга у промету („Службени лист СФРЈ", бр. 33/72, 
55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 
3/81, 23/82, 15/83, 66/83, 71/84, 39/85, И/86, 21/87, 10/88, 
27/88, 31/88, 41/89, 46/89, 60/89 и 13/90). 

2. Оспореним законом прописани су обавеза, услови 
и начин плаћања дажбине при куповини стоке, меса, мес-
них производа, млека и млечних производа, 

3. Одредбом члана 379. Устава СФРЈ утврђено је да 
Уставни суд Југославије може у току поступка, до доноше-
ња коначне одлуке, наредити да се обустави извршење по-
јединачног акта или радње која је предузета на основу зам-
кова, других прописа или општег акта органа друштвено-
-полигичке заједнице или самоуправног општег акта чија 
се уставност, односно законитост оцењује ако би њиховим: 
извршењем могле наступити неотклоњив^ штетне после-
дице. 

Уставни суд Југославије оценио је да су испуњени ус-
лови из члана 379. Устава СФРЈ да нареди да се обустави 
извршење радњи наплате дажбине предузетих на основу 
нд. l, 3. и 4. Закона Републике Словеније о дажбинама при 
куповини стоке, меса, месних производа, млека и млечних 
производа, у висини и за производе које одреди Извршно 
веће Скупштине Републике Словеније на основу члана 2. 
овог закона. 

4 Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ и члана 28. Пословника Уставног суда Југослави-
је, на седници одржаној 16. јануара 1991. године, донео је 

Р е ш е њ е 
I. Обустав/!?а се извршење радњи наплате дажбине 

предузетих на основу чл. l, 3. и 4, Закона о дажбинама при 
куповини стоке, меса, месних производа, млека и млечних 
производа („Урадии лист Републике Словеније", бр. 
40/90), у висини и за производе које одреди Извршно веће 

По извршеном сра в ње њу са изворним текстом ут-
врђено је да се у тексту Одлуке о одређивању робе на коју 
се плаћа посебна дажбина за пзравнање пореског оптере-
ћења увезене робе у 1991. години („Службени лист СФРЈ", 
бр. 83 , 90) поткрала грешка, па се даје 

И С П Р А В К А 
ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ РОБЕ НА КОЈУ СЕ ПЛА-
ЋА ПОСЕБНА ДАЖБИНА ЗА ИЗРАВНАЈТЕ ПОРЕС-
КОГ рПТЕРЕЋЕЊА УВЕЗЕНЕ РОБЕ У 1991. ГОДИНИ 

У тачки 2, у одредби под 9 треба брисати омашком 
унесен тар. број „72.02 Феролегуре", 

Из Секретаријата за законодавство Савезног из-
вршно^ већа, Београд, 18. јануара 1991. годи не. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

27. Одлука о измени и допуни Одлуке о разврстава-
њу робе на облике извоза и увоза . 73 

28. Одлука о измени Одлуке о ослобађању од пла-
ћања посебне дажбине при увозу одређених про-
извода 74 

29. Одлука о измени Одлуке о ослобађању од пла-
ћања посебне дажбине при увозу одређених про-
извода - , 74 

30. Одлука о измени Одлуке о ослобађању од пла-
ћања посебне дажбине при увозу одређених про-
извода — 74 

31. Одлука о измени Одлуке о ослобађању од пла-
ћања посебне дажбине при увозу одређених про-
извода 74 

32. Одлука о измени Одлуке о ослобађању од пла-
ћања посебне дажбине при увозу кукуруза 74 

33. Одлука о измени Одлуке о ослобађању од пла-
ћања посебне дажбине при увозу одређених ко-
личина свињског и пилећег меса, маслаца, уља и 
шећера 74 

34. Одлука о износима и условима под којима ов-
лашћене банке могу продавати девизе домаћим 
физичким лицима — 75 
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35. Одлука о начину стицања динарских ис-

траживања страних лица у Југославен 75 

36. Одлука о допуни Одлуке о висини дажбине за 
царинско евидентирање у 1991. години 76 

37. Одлука о,допуни Одлуке о плаћању посебне так-
се на увезену робу у 1991. години 76 

38. Одлука о допуни Одлуке о одређивању робе на 
коју се плаћа посебна дажбина за изравнање по-
реског оптерећења увезене робе у 1991. години 76 

39. Решење о изменама Решења о највишим износи-
ма дневница за службено путовање у инострац-
ство и о издацима за селидбене трошкове који 
се савезним органима управе и савезним орга-
низацијама признају у материјала трошкове — 76 

40. Правилник о престанку важења Правилника о 
техничким нормативима за пумпе и компресоре 81 

41. Наредба о престанку важења наредби о одређи-
вању текстилних производа за које је обавезно 
доношење произвођача спецификације 81 

42. Наредба о утврђивању месечних новчаних изно-
са личне инвалидним, породичне инвалиднине 
и увећане породичне инвалиднине, додатка за 
негу и помоћ од стране другог лица и ортопед-
ског додатка од I. новембра 1990. године 81 

43. Наредба о утврђивању основа за одређивање 
борачког додатка од I. новембра 1990. године — 82 

44. Наредба о утврђивању основа за одређивање 
сталног месечног новчаног примања од I. но-
вембра 1990. године 82 

45. Наредба о утврђивању висине сталног месечног 
новчаног примања од I. новембра 1990. године 82 

46. Подаци о износу просечног месечног чистог 
личног дохотка по раднику исплаћеног за пери-
од септембар-новембар 1990. године у републи-
ци, односно аутономној покрајини, укупно, и за 
период јул-новембар 1990. године у привреди 
републике, аутономне покрајине' и Социјалис-
тичке Федеративне Републике Југославије и из-
носу просечног месечног чистог личног дохотка 
по раднику исплаћеног за претходна три месеца 
у привреди републике и аутономне покрајине и 
привреди Социјалистичке Федеративне Репуб-
лике Југославије 82 

47. Одлука о пуштању у оптицај новчанице од 1000 
динара 83 

48. Одлука о престанку важења Одлуке о начину 
пословања и о условима и начину руковања че-
ковима које издаје Народна банка Југославије a 
који гласе на динаре 83 

49. Одлука о престанку важења Одлуке о начину 
стицања динарских потраживања страних лица 
у Југославији 83 

50. Одлука о престанку важења Одлуке о условима 
под којима грађани и грађанска правна лица 
могу динарима плаћати одређене услуге у инос-
транству 83 

Страна 
51. Одлука о условима под којима се може дати 

одобрење да се наплата и плаћање изврше у 
ефективном страном новцу — 83 

52. Одлука о начину вођења девизног рачуна и де-
визног штедног улога домаћег и страног физич-
ког лица 84 

53. Одлука о исправама и документацији који се до-
стављају народним банкама република и народ-
ним банкама аутономних покрајина ради спро-
вођења девизне документарне контроле и о на-
чину обављања контроле 87 

54. Одлука о начину, роковима и обрасцима за ре-
гистровање и евидентирање кредитних послова 
са иностранством —1 89 

55. Одлука о изменама и допунама Одлуке о начи-
ну вршења платног промета са иностранством !Ol 

56. Одлука о утврђивању курсева за куповину и 
продају ефективног страног новца, страних че-
кова и страних кредитних писама, као и за обра-
чунава!^ међу народних поштанских упутница 1027 

57. Одлука о начину обављања мењачких послова и 
висини мењачке провизије за обављање тих по-
слова за рачун Народне банке Југославије 102 

58. Одлука о одобравању аванса, отпреми, полага-
њу и преносу девиза на рачуне Народне банке 
Југославије које овлашћене банке остваре обав-
љањем мењачких послова у своје име и за рачун 
Народне банке Југославије 104 

Одлука о оцењивању уставности и законитости Од-
луке о повећању станарине за кориснике стано-
ва стамбеног фонда Југословенске народне ар-
мије 105 

Одлука о одбијању захтева за оцењивање уставнос-
ти и законитости Одлуке о предузимању при-
времених мера друштвене заштите самоупраз-
них права и друштвене својине у Сложеној ор-
ганизацији удруженог рада Радио-телевизија 
Приштина и радним организацијама Радио-
-Приштина, Телевизија Приштина и Предајни-
ци и везе и Одлуке о предузиман^ привремених 
мера друштвене заштите самоуправних права и 
друштвене својине у Сложеном друштвеном 
предузећу „Рилиндја" и листовима „Рилиндја" 
и „Зери и Ринис", у Приштини 106 

Пословник о изменама и допунама Пословника Ус-
тавног суда Југославије 107 

Решење о обустави извршења појединачних аката и 
радњи предузетих на основу Одлуке о посеб-
ним републичким таксама које плаћају правне 
и физичке особе за истицање твртке и кориште-
ње некретнина 107 

Решење о обустави извршења појединачних аката и 
радњи предузетих на основу Одлуке о ослоба-
ђању односно дјеломичном ослобађању, те по-
врату пореза на промет и других давања 107 

Решење о обустави извршења појединачних ахата и 
радњи, предузетих на О)снову Одлуке о одобра-
вању кредита за ликвидност банака 108 
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Решење о обустави извршења појединачних ахата и 

радњи предузетих на основу Закона о задужењу 
Републике код Народне банке Србије 108 

Решење о обустави извршења појединачних ахата и 
радњи предузетих на основу Уредбе о услови-
ма, начину и поступку утврђивања и завођења 
антидампиншких мера 108 

Решење о обустави извршења појединачних аката и 
радњи предузетих на основу Уредбе о обавез-
ном прибављању атеста и других доказа квали-
тета и обезбеђивању сервисирања робе из увоза 109 

Решење о обустави извршења појединачних ахата и 
радњи предузетих на основу Одлуке о плаћању 
посебних републичка такса за истицање фир-
ме и коришћење пословног простора и грађе-
винског земљишта 109 

Решење о обустави извршења појединачних аката и 
радњи предузетих на основу чл. I . h 2. Уредбе о 
условима за давање потрошачких кредита гра-
ђанима 110 

Решење о обустави извршења појединачних аката и 
радњи предузетих на основу Уредбе о обавез-
ном плаћању депозита за куповину одређене 
робе ПО 

Стран 
Решење о обустави извршења појединачних аката и 

радњи предузетих на основу Закона о допуни 
Закона о промету робе - l i 

Решење о обустави извршења појединачних аката и 
радњи предузетих на основу одредбе члана 18. 
Закона о колективним уговорима l i 

Решење о обустави извршења појединачних ахата и 
радњи предузетих на основу одредаба члана 8а. 
и чл. 8ц. до 8х. Закона о Агенцији Републихе 
Хрватсхе за реструхтурирање и развој — l i l 

Решење о обустави извршења радњи наплате 
дажбине предузетих на основу чл. l, 3. и 4. Зако-
на Републихе Словеније о дажбинама при купо-
вини стохе, меса, месних производа, млеха и 
млечних производа, у висини и за производе ко-
је одреди Извршно веће Скупштине Републике 
Словеније на основу члана 2. овог закона 112 

Исправка Одлуке о плаћању посебне таксе на увезе-
ну робу у 1991. години l i : 

Исправка Одлуке о одређивању робе на коју се пла-
ћа посебна дажбина за изравнање пореског оп-
терећења увезене робе у 1991. години 112 
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ПРЕПОРУЧУЈЕМО НАША АКТУЕЛНА ИЗДАЊА 

,ЗБИРКА САВЕЗНИХ ПРОПИСА" 
ЗАКОН О ОБЛИГАДИОНИМ ОДНОСИМА 
Предговор: Перовић, проф. др Слободан 
Година 1990. Формат 14 х 20. Страна 424. Повез: броширано. 
Латиница. (Ознака за поруџбину 600045) Цена 230,00 

КРИВИЧНИ ЗАКОН СФРЈ 
Приредила: Јекић, проф. др Загорка 
Година 1991. Формат 14 х 17. Страна 208. Повез: броширано. 
Латиница. (Ознака за поруџбину 600601) . . - Цена 250,09 

ЗАКОН О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ 
Приредили: Познић, др Боривоје и Вражалић, Михаило 
Година 1990. Формат 12 х 17. Страна 264. Повез: броширано. 
Латиница. (Ознака за поруџбину 600096) : Цена 270,00 

КОМЕНТАР ЗАКОНА О ИЗВРШНОМ ПОСТУПКУ 
Аутори: Ристић, Вукашин и Поповић, Богољуб 
Година 1990. Формат 17 х 24. Страна 388. Повез: броширано. 
Латиница. (Ознака за поруџбину 600393) Цена 400,00 

КОМЕНТАР ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ 
Аутори: Томић, др Зоран и Бачић, Вера 
Година 1989. Формат 17 х 24. Страна 460. Повез: броширано. 
Латиница: (Ознака за поруџбину 600472) Цена 450,00 
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О НАЧИНУ ПЛАЋАЊА ОГЛАСА КОЈИ СЕ 
ОБЈАВЉУЈУ, У „СЛУЖБЕНОМ ЛИСТУ СФРЈ" 

Органи, организације и појединци који Новинско-издавачкој установи Службе-
ни лист СФРЈ достављају огласе ради објављивање у „Службеног! листу СФРЈ" ис-
товремено са достављање^ огласа треба да уплате на жиро-рачун код Службе друш-
твеног књиговодства 60802-603-21943 трошкове за оглас, придржавају^! се тарифе 
која важи од I. фебруара 1991. године, a према којој се плаћа: 

I. За изгубљене исправе: Динара 
- пасош 150,00.-
- чековну карту и чекове . 100,00.-
- чековну карту 70,00.-
- чекове . 70,00.-
- уверење о одликовању 70,00.-
- војну легитимацију 70,00.-
- војну књижицу 50,00.-
- за пасош из иностранства ; 50 DM 

2. За изгубљене исправе органа и организа-
ција 75,00 дин. 

3. За конкурсе, санације, редовне ликвидације, 
принудне ликвидације и лицитације 75,00 дин. 

4. За јавно надметање, понуде и објављивање 
продаје основних средстава 75,00 дин. 

односно на страним језицима 90,00 дин. 

5. За упис у судски регистар si упис у спољно-
тргозинскн регистар u остали судски 
огласи 75,00 дин. 

по I реду куцаном на 
машини 

по I реду куцаном на 
машини 

по I реду куцаном на 
машини 
по I реду куцаном на 
машини 

по I реду куцаном на 
машини 

Са текстом огласа треба доставити и потврду о уплати трошкова огласа. Без ове 
потврде огласи се неће објављивати. 

Огласи се могу предати и уплата извршити ki непосредно на шалтеру Службе ог-
ласа Новинско-издавачке установе Службени лист СФРЈ. 

НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКА УСТАНОВА 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ 

СЛУЖБА ОГЛАСА 
БЕОГРАД 

Јована Ристића I 
Телефон 650-155, локали 46 и 33 

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

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

ОБАВЕШТЕЊЕ 


