
С Л У 
СОЦИЈАЛ ИСТИ 

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у 
издању на српскохрватском, односно 
хрватскосрпском, словеначком, маке-
донски , албанском и мађарском језику. 
- Огласи no тарифи. - Жиро-рачун код 
Службе друштвеног књиговодства 

60802-603-21943 

, Петак, 21. јун 1991. 

БЕОГРАД 

БРОЈ 46 ГОД. XLVII 

Цена овом броју је 24 динара. - Аконта-
ција претплате за 1991. годину износи 
1.190 динара. - Рок за рекламације 15 да-
на. - Редакција: Улица Јована Ристића 
бр. I. Пошт. фах 226. - Телефони: Цен-
трала 650-155; Уредништво 651-885; 
Служба претплате 651-732; Телекс l i 756; 

Телефакс 651 -482 

ž . 466. 
На основу члана 15. Закона о извршењу буџета феде-

рације („Службени лист СФРЈ", бр. 88/89, 84/90, 11/91 и 
20/91), a у вези са чл. 3. и 5. Закона о привременом финан-
сирању потреба федерације у 1991. години за које се сред-
ства обезбеђују у буџету федерације („Службени лист 
СФРЈ", бр. 84/90), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О РАСПОРЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА АМОРТИЗАЦИЈЕ 
САВЕЗНИХ ОРГАНА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-МАРТ И 

АПРИЛ-ЈУН 1991. ГОДИНЕ 

1. Средства утврђена Одлуком о распореду средстава 
за потребе федерације која се обезбеђују у буџету федера-
ције за период јануар-март 1991. године („Службени лист 
СФРЈ", бр. 4/91), на позицији 177 - Средства за амортиза-
цију и Одлуком о распореду средстава за потребе федера-
ције која се обезбеђују у буџету федерације за период ап-
рил—јун 1991. године („Службени лист СФРЈ", бр. 22/91), 
на позицији 180 - Средства за амортизацију, Раздео 14. 
Савезни секретаријат за правосуђе и управу, у износу од 
9,000.000 динара, користиће се за прибављање опреме ра-
ди допуне постојеће и замене физички дотрајале, односно 
технички и технолошки застареле опреме. 

2. Средства из тачке I. ове одлуке користиће следећи 
органи и организације: 

Редни 
број Корисник Динара 

Редни 
број Корисник Динара 22 

I 2 3 23 
1 Пред сед н иштво СФРЈ 

- за набавку информатичке и телекому-
никационе опреме 400.000 

2 Савезно извршно веће 
- за набавку информатичке опреме 400.000 

3 Секретаријат за законодавство 
Савезног извршног већа 
- ^а набавку електричне писаће машине 60.000 

4 Уставни суд Југославије 
- за набавку информатичке опреме 100.000 

5 Савезни суд 
- за набавку информатичке опреме 100.000 

6 Савезно јавно тужилаштво 
- за набавку електричне писаће машине и 
телефакса 70.000 

7 Савезни секретаријат за финансије 
- за набавку информатичке опреме 1,350.000 

8 Савезни девизни инспекторат 
- за набавку информатичке опреме и за 
адаптацију објеката 600.000 

9 Савезни секретаријат за економске одно-
се са иностранством 
- за набавку опреме за рад органа 200.000 

10 Савезни секретаријат за правосуђе и 
управу 
- за набавку информатичке опреме 150.000 

11 Савезни секретаријат за развој . 
- за набавку опреме за рад органа 200.000 

12 Савезни завод за друштвено планирање 
- за набавку информатичке опреме 200.000 

13 Савезни завод за информатику 
- за набавку информатичке опреме и за-
мену делова опреме 340.000 

14 Савезни секретаријат за трговину 
- за набавку информатичке опреме 200.000 

15 Савезни тржишни инспекторат 
- за набавку информатичке опреме 250.000 

16 Савезни завод за цене 
- за набавку информатичке опреме ' 200.000 

17 Савезни завод за стандардизацију 
- за набавку-информатичке опреме 250.000 

18 Савезни секрегаријат за по,љопривреду 
- за набавку информатичке опреме 500.000 

19 Савезни секретаријат за саобраћај и везе 
- за набавку информатичке рпреме 300.000 

20, Савезна управа за радио-везе 
- за набавку опреме за контролу радио-
-веза 500.000 

21 Савезни секретаријаг за рад, здравство, 
борачка питања и социјалну политику 
- за набавку информатичке опреме 550,000 
Савезни секретаријат за енергетику 
- за набавку информатичке и телекому-
никационе опреме 230.000 
Савезни завод за статистику 
- за, набавку опреме за штампарију 450.000 

24 Управа пословних зграда 
- за извођење радова на пословним згра-
дама 1,100.000 

25 Сервис за пружање услуга за потребе 
репрезентације савезних органа 
- за набавку возила 300.000 

3. Набавка, технички пријем и инсталирана информа-
тичке опреме за све савезне органе из ове одлуке врше се 
преко Савезног завода за информатику. 

4. Савезни секретаријат за правосуђе и управу прено-
сиће средства амортизације корисницима из тачке 2. ове 
одлуке на основу поднесених захтева, у складу са утврђе-
ном наменом. 

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

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 173 
6. јуна 1991. године 
Београд 

Председник, 
Анте Марковић, с. р. 
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467. 
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 

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

у 1991. години (,,Службени лист СФРЈ", бр. 83/90, 6/91, 
8/91, 9/91, 13/91, 22/91 и 38/91) у тачки 2. у одредби под 9 
после тар. броја 85.45 и Tap. ознаке 8545.119 додају се сле-
дећи тар. број и тар. ознаке Царинске тарифе: 

„87,04 Моторна возила за превоз робе: 
.8704.10 - Самоистоварна (дампери), кон-

струисана за рад ван путне 
мреже 

8704.101 преко 70 t носивости". 

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

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 181 Председник, 
19. јуна 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

468. 
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 ОДРЕЂИВА!ЊУ РОБЕ НА КО-
ЈУ СЕ ПЛАЋА ПОСЕБНА ДАЖБИНА ЗА ИЗРАВИАЊЕ 

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, 
6/91, 8/91, 9/91, 13/91, 22/91 и 38/91) у тачки 2. у одредби 
под 9 после Tap. броја 85.45 и тар. ознаке 8545Л19 додају 
се следећи Tap. број и тар. ознаке Царинске тарифе: 

„87.04 Моторна возила за превоз робе: 
8704.10 - Самоистоварна (дампери), кон-

струисана за рад ван путне 
мреже: 

8704.101 преко 70 t носивости". 

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

Савезно извршно веће 

Е, п. бр. 182 Председник, 
19. јуна 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд, 

469. 
На основу члана 60. став I. Закона о заштити биља од 

болести и штеточина које угрожавају , целу земљу 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 74/89), Савезно извршно веће 
доноси 

О Д Л У К У 
О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ЗДРАВСТВЕНИ 
ПРЕГЛЕД БИЉА У ПРОМЕТУ ПРЕКО ГРАНИЦЕ СО-

ЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЈУГОСЛАВИЈЕ 

1. Висина накнаде за обавезни здравствени преглед 
пошиљака биља које се извозе, увозе и реекспортују, завис-
но од врсте пошиљке, износи, и то: 

1) за вагонске и камионске пошиљке и за пошиљке у 
контејнерима до IO тона - ЗОО динара, a за сваку даљу то-
ку, односно започету тону у пошиљци преко IO тона још 
по 30 динара; 

2) за бродске пошиљке пет динара за једну тону, a нај-
мање 500 динара за једну пошиљку; 

3) за денчане и авионске пошиљке до три колета - 60 
динара, a за свако даље колето још по пет динара; 

4) за поштанске пошиљке до IO килограма - 30 дина-
ра, a за сваки даљи килограм још по !ри динара; 

5) за пошиљке до IO килограма које путници и особ-
ље превозних средстава носе са собом - 30 динара, a за 
сваких даље започетих IO килограма још по три динарац 

6) за пошиљке дрвета (трупце, резану грађу, јамско 
дрво, разне врсте прерађевина од дрвета и др.) - пет дина-
ра за сваки кубни метар, односно за сваки просторни ме-
тар пошиљке целулозног и огревног дрвета; 

l ) за помоћне Преграде од дасака на броду или шлепу 
које се са њих уклањају после употребе - LOGO динара по 
броду, односно шлепу; 

8) за преглед остатака товара биљног порекла после 
чишћења брода, односно шлепа - 1.000 динара по броду, 
односно шлепу. 

2. Висина накнаде за обавезни здравствени преглед 
пошиљака биља које се у провозу кроз Социјалистичку 
Федеративну Републику Југославију претоварају, зависно 
од врсте пошиљке, износи, и то: 

1) за вагонске и камионске пошиљке до IO тона, осим 
за пошиљке дрвета - 250 динара, a за сваку даљу започету 
тону још по 25 динара; 

2) за вагонске и камионске пошиљке дрвета, до IO 
кубних, односно просторних метара - 100 динара, a за сва-
ки даљи кубни, односно просторни метар дрвета још по 
пет динара; 

3) за бродске пошиљке до IO тона, осим.за пошиљке 
дрвета - 250 динара, a за сваку даљу започету тону још по 
пет динара; 

4) за бродске пошиљке дрвета до IO кубних, односно 
просторних метара - 100 динара, a за Сваки даљи кубни, 
односно просторни метар још По пет динара. 

3. Висина накнаде за обавезни здравствени преглед 
семена и садног материјала увећава се за 100% о,д висине 
накнаде одређене у одредбама под I до 5 тачке I. и одред-
бама под I и 3 тачке 2. ове одлуке. 

4. За празну амбалажу биљног порекла која се враћа у 
Социјалистичку Федеративну Републику Југославију, a 
служила је за отпремање пошиљака биља, плаћа се 50% од 
висине накнаде одређене у одредбама под I до 3 тачке 1. 
ове одлуке. 

5. Ако увозник, извозник, односно превозник захтева 
да се прегледа амбалажа за робу која не подлеже обавез-
ном здравственом прегледу, плаћа накнаду као за вагон-
ске, односно бродске пошиљке. 

6. Ако извозник блаГовремено не припреми робу за 
обавезни здравствени преглед, a позове инспектора за за-
штиту биља да прегледа робу и ако инспектор, изађе на 
место утовара у одређено време, извозник је дужан да на 
име дангубе инспектора плати 350 динара по једном часу 
чекања. 

7. Висина накнаде за обавезни здравствени преглед 
збирних пошиљака наплаћује се за сваку врсту пре гледа-
ног биља у пошиљци, осим малих поштанских пошиљака 
из тачке 3. ове одлуке. 

8. Висина накнаде за преглед пошиљака из тач. I. до 
6. ове одлуке који се врши у току ноћи и у дане државних 
празника увећава се за IQ0% од висине накнаде предвиђене 
у тач. I. до 6. ове одлуке. 
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9. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о , висини накнаде за обавезни здравствени 
преглед биља у промету преко државне границе Соција-
листичке Федеративне Републике Југославије („Службени 
лист СФРЈ", бр. 1 3 / 9 0 ^ 

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

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 183 Председник, \ 
19. јуна 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

470. 
На основу члана 56. став 3. Закона о заштити животи-

ња од заразних болести које угрожавају целу земљу 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 43/86), Савезно извршно веће 
доноси 

О Д Л У К У 
О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА ИЗВРШЕНИ ВЕТЕРИНАР-
СКО-САНИТАРНИ ПРЕГЛЕД ПОШИЉАКА ЖИВО-
ТИЊА, ПРОИЗВОДА, СИРОВИНА И ОТПАДАКА ЖИ-
ВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА, СЕМЕНА ЗА ВЕШТАЧКО 
ОСЕМЕЊАВАЊЕ, ОПЛОЂЕНИХ ЈГАЈНИХ ЋЕЛИЈА ЗА 
ОПЛОЂАВАЊЕ ЖИВОТИЊА И ДРУГИХ ПРЕДМЕТА 
КОЈИМА СЕ МОЖЕ ПРЕНОСИТИ ЗАРАЗНА БОЛЕСТ 
У ПРОМЕТУ ПРЕКО ГРАНИЦЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ , 

ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 
1. За извршени ветеринарско-санитарни преглед на 

граничном прелазу при извозу, увозу и провозу пошиљака 
животиња, производа, сировина и отпадака животињског 
порекла, семена за вештачко осемењавање, оплођених јај-
них ћелија за оплођавање животиња и других предмета 
којима се може преносити заразна болест наплаћује се на-
кнада. 

2. Висина накнаде за вагонске, камионске, бродске, 
контејнерске и авионске пошиљке износи, и то: 

1) за пошиљке животиња (копитара и папкара) у пре-
возном средству: 

- при извозу до IO тона нето-масе - 250 динара, a за 
сваку следећу започету тону још по 25 динара; 

- при увозу до IO тона нето-масе - ЗОО динара, a за 
сваку следећу започету тону још по 30 динара; 

- у провозу (транзиту) до IO тона нето-масе - 750 ди-
нара, a за сваку следећу започету тону још по 75 динара; 

2) за пошиљке животиња (живине, птица, зечева, ку-
нића и дивљачи, као и мајмуна за лабораторија^ истребе) 
у превозном средству: 

- при извозу и увозу до пет тона нето-масе - 250 дина-
ра, a за сваку следећу започету тону још по 25 динара; 

- у провозу (транзиту) до пет тона нето-масе - 700 ди-
нара, a за сваку следећу започету тону још по 70 динара; 

3) за пошиљке једнодневне пернате живине (пилића, 
ћурића, гушчића, пачића и др.) у превозном средству: 

- при извозу и увозу до 10.000 комада - 250 динара, a 
за сваких следећих започетих 1.000 комада још по 25 дина-
ра; 

- у провозу (транзиту) до 10.000 комада - 750 динара, 
a за сваких следећих започетих 1.000 комада још по 75 ди-
нара; 

4) за пошиљке меса у превозном средству: 
- при извозу и увезу до IO тона нето-масе - ЗОО дина-

ра, a за сваку следећу започету тону још по 30 динара; 
- у провозу (транзиту) до IO дона нето-масе - 700 ди-

нара, a за сваку следећу започету тону још по 70 динара; 
5) за пошиљке производа од меса, масти, млека и 

производа од млека, јаја и производа од јаја, семена за 
вештачко осемењавање, оплетених јајних ћелија за опло-
ђавање животиња, пошиљке риба, пчела и производа од 
пчела, свилених буба, жаба, пужева, шкољки, корњача и 
других гмизаваца и мекушаца и свих њихових производа, 
лоја, техничке масноће животињског порекла, брашна 

животињског порекла (месног, меснокоштаног, крвног, 
рибљег, од перја, од рожине и др.), мешавина за храну за 
животиње које садрже сировине животињског порекла, 
кожа, кости, вуне, длака, чекиња, грива, репова, рогова, ко-
пита, nanana, животињских унутрашњих органа и живо-
тињске телесне течности у превозном средству: 

- при извозу и увозу до IO тона нето-масе - 250 дина-
ра, a за сваку следећу започету тону још по 25 динара; 

- у провозу (транзиту) до IO тона нето-масе - 700 ди-
нара, a за сваку следећу започету тону још по 70 динара, 
осим за бродске и авионске пошиљке, ако је целокупно 
превозно средствс?једна пошиљка, накнада износи за сва-
ку тону по 20 динара. 

3. Висила накнаде за денчане пошиљке износи, и то: 
1) за свако грло крупних животиња, односно за сва-

ких започетих IO комада ситних животиња или 50 комада 
живине или птица: 

- при извозу и увозу - 100 динара; 
- при провозу (транзиту) - 500 динара; 
2) за пошиљке из тачке 2. одредба под 5 ове одлуке: 
- при извозу, и увозу до три колета - 150 динара, a за 

свако следеће кол ето још по 15 динара; 
- у провозу (транзиту) до три колета - 500 динара, a 

за свако следеће колето још по 50 динара. 
Укупна накнада за денчану пошиљку не може износи-

ти више од висине накнаде прописане за ту врсту пошиљ-
ке ако би се отпремала као вагонска, камионска, бродска 
или авионска. 

4. Висина накнаде за животиње (псе, мачке, мајмуне и 
друге припитомљене дивље животиње, осим животиња ко-
је припадају циркусу), по комаду, односно по пошиљци, 
износи, и то: 

- при извозу и провозу (транзиту) - 200 динара; 
- при увозу - 350 динара. 
Накнада за животиње које припадају циркусу напла-

ћује се према одредбама тач. 2. и 3. ове одлуке. 
5. Висина накнаде за остатак товара после чишћења 

брода, односно шлепа, по броду, односно шлепу износи 
500 динара. e 

6. Накнада за извршени преглед пошиљака из тач. 2. 
до 5. ове бдлуке у провозу (транзиту) плаћа се на улазном 
граничном прелазу. Изузетно, ако преглед није извршен 
на улазном граничном прелазу, пошиљка се прегледа на 
излазном граничном прелазу, а накнада за преглед повећа-
ва се за 100% од накнаде предвиђене тим тачкама. 

Накнада за извршени преглед пошиљака из тач. 2. до 
5. ове одлуке у провозу (транзиту) које се претоварују у, ју-
гословенским лукама и ваздухопловним пристаништима 
повећава се за 50%. 

7. Накнада за преглед пошиљака из тач. 2. до 5. ове 
одлуке који се врши у току ноћи (на граничним прелазима 
HS којима за i o постоје услови) повећава се за 50% од изно-
са накнаде предвиђеног у тим тачкама. 

8. Ако извозник, увозник и шпедитер који врши 
превоз (транзит) благовремено не припреме пошиљке за 
ветеринарско-санитарни преглед, a позову савезног гра-
ничног ветеринарског инспектора и инспектор изађе на 
место прегледа у заказано време, извозник, увозник и шпе-
дитер дужни су да за сваки час инспекторовог чекања пла-
те 350 динара. 

9. Висина накнаде за пошиљке пољопривредних про-
извода намењених извозу, ако се међународним уговори-
ма за те пошиљке захтева уверење да потичу из подручја 
која нису заражена заразним болестима животиња које би 
се односним производом могле пренети на друге животи-
ње, износи: 

- за вагон, камион и контејнер - ЗОО динара; 
- за брод и авион - 500 динара. 
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11. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана об-
јављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

. Савезно извршно веће 
Е. п. бр. 184 . Председник, 
13. јуна 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

471. 
На основу члана 16. Закона о спољнотрговинском по-

словању („Службени лист СФРЈ", бр. 63/89 и 11/91), по 
прибављеном мишљењу Привредне коморе Југославије, 
Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О РАЗВРСТАВА!!^ РОБЕ НА 

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

увоза („Службени лист СФРЈ", бр: 48/90, 59/90, 73/90, 
83/90, 6/91, 8/91 и 18/91) у Списку робе са облицима изво-
за и увоза врше се следеће измене: 

1) у тар. ознаци 0702.00, у колони 7 речи: „од I. јула 
до 30. септембра" замењују се речима: „од 15. јуна до 31. 
августа"; 

2) у периоду од I. октобра до 31. децембра у тар.,озна-
кама 1006.109, 1006.20, 1006.301, 1006.309 и 1006.40 у коло-
ни 7 скраћеница: „ЛБ" замењује се скраћеницом: "Кк"; 

3) у тар. ознакама 7218.1 О, 721 g.90, 7224.10 и 7224.90 у 
колони 7 скраћеница: „ЛБ" замењује се скраћеницом: 
„Кк"; 

4) у тар. ознакама 9017.301 и 9017.302 у колони 7 скра-
ћеница: „Кк" замењује се скраћеницом: „ЛБ"; 

5) у тар. ознаци 9507.30, у колони 7 скраћеница: „Кк" 
замењује се скраћеницом: „ЛБ". 

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

Савезно извршно веће 
Е. п. бр. 185 Председник^ 
19. јуна 1991. године Анте Марковић, с. р, 
Београд 

472. 
На основу члана 31: став 2. Закона о робним резерва-

ма („Службени лист СФРЈ", бр. 58/89), Савезно извршно 
веће доноси 

О Д Л У К У 
О УСЛОВИМА КРЕДИТИРАН^ ПРЕДУЗЕЋА РАДИ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА СКЛАДИШНОГ ПРОСТОРА ЗА СМЕШ-

ТАЈ И ЧУВАЊЕ САВЕЗНИХ РОБНИХ РЕЗЕРВИ 
1. Средства предвиђена за кредитирање изградње 

складишног простора, у складу са Програмом изградње и 
одржавања складишног простора за смештај и чување са-
везних робних резерви за 1991. годину, предузећа ће корис-
тити под следећим условима: 

1) каматна стопа утврђује се у висини од 50% од ес-
контне стопе Народне банке Југославије, a обрачун и на-
плата вршиће се квартално уназад од дана коришћења 
кредита до коначне отплате кредита; 

2) рок отплате кредита је 15 година, a отплата ће се 
вршити у једнаким тромесечним ратама; 

3) корисник кредита је обавезан да за смештај,и чува-
ње савезних робних резерви ,стави на располагање скла-
дишни простор док траје отплата кредита. 

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

Савезно извршно веће 
Е. п. бр. 186 Председник, 
19. јуна 1991. године Анте. Марковић, с. р. 
Београд 

473. 
На основу члана IO. став I. Закона о прелажењу 

државне границе и кретању у граничном појасу („Службе-
ни лист СФРЈ", бр. 34/79, 56/80 и 53/85), Савезно извршно 
веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОДРЕЂИВАЊУ СТАЛНОГ ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА 

ЗА МЕЂУНАРОДНИ ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ 
„ПРЕЛАЗ К А Р А В А Н А " 

1. За прелажење државне границе према Републици 
Аустрији одређује се „Прелаз Каравана" као стални тра- . 
нични прелаз за међународни друмски саобраћај. 

2. Ово решење ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном листу СФРЈ". 

Савезно извршно веђе 

Е. п. бр. 179 . Председник, 
13. јуна 1991: године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

474. 
На основу члана IO. став I. Закона о прелажењу 

државне границе и кретању у граничном појасу („Службе-
ни лист СФРЈ", бр. 34/79, 56/80 и 53/85), Савезно извршно 
веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОДРЕЂИВАЊУ СЕЗОНСКИХ ГРАНИЧНИХ ПРЕЛА-

ЗА ЗА МЕЂУНАРОДНИ ПОМОРСКИ САОБРАЋАЈ 
1. За прелажење државне границе одређују се Убли, 

Комижа и Будва као сезонски гранични прелази за међуна-
родни поморски саобраћај. 

2. Гранични прелази Убли и Комижа радиће од I. ју-
на до 30. септембра 1991. године, a гранични прелаз Будва 
од 15. јуна до 15. септембра 1991. године. 

3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном листу СФРЈ". 

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 180 Председник, 
13. јуна 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

475. 
На основу члана ,81. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), у споразуму са, 
савезним секретаром за рад, здравство, борачка питања-и 
социјалну политику, директор Савезног завода за стандар-
дизацију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О КВАЛИТЕТУ ЈЕСТИВИХ ПЕЧУРкИ И ПРОИЗВОДА 

ОД ЈЕСТИВИХ ПЕЧУРКИ 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан I. 
Овим правилником прописују се минимални услови 

које у погледу квалитета морају испуњавати јестиве печур-
ке (гљиве) и производи од јестивих печурки, као и мини-
мални услови за обезбеђење и очување њиховог квалитета. 

Услови прописани овим правилником за'јестиве пе-
чурке и производе од јестивих печурки морају бити испу-
њени у производњи и промету производа. 
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Члан 2. 
За производе од јестивих печурки за које овим пра-

вилником нису прописани услови квалитета и услови за 
обезбеђење и очување квалитета важе услови прописани 
овим правилником за групу сродних производа из овог 
правилника. 

За производе од печурки за које овим правилником 
нису прописани услови квалитета, као и за производе за 
које је то изричито прописано овим правилником, произ-
вођач је дужан да донесе произвођачу спецификацију. 

Произвођача спецификација мора да садржи подат-
ке прописане за декларацију у члану 3. овог правилника, 
кратак опис технолошког поступка производње односног 
производа, врсту и количину употребљених сировина у од-
носу на нето-масу готовог производа, као и извештај о из-
вршеном испитивању органолептичких, физичких и хемиј-
ских карактеристика. 

Произвођач води евиденцију о донесени.м произво-
ђ а ч е м спецификацијама и у њу уноси следеће податке: 

1) евиденцијски број спецификације; 
2) назив производа од печурки; 
3) датум доношења спецификације;, 
4) датум почетка производње по тој спецификацији; 
5) датум и налаз о извршеним органолептичким, фи-

зичким и хемијски.м испитивањима; 
6) групу којој производ припада према одредбама 

овог правилника. 

Члан 3. 
. Свеже јестиве печурке се стављају у промет као неу-

паковане или упаковане, a производи од јестивих печурки 
само у оригиналом паковању. 

Ако за поједине производе од јестивих печурки овим 
правилником није друкчије прописано, сви производи од 
јестивих печурки који се стављају у промет у оригиналном 
паковању морају на о.моту, суду или етикети имати декла-
рацију. t 

Декларација садржи следеће податке: 
1) за свеже печурке: 
а) назив печурки (емпиријски и стручни); 
б) фирму, седиште произвођача, односно ко је упако-

вао свеже печурке; 
в) датум паковања и рок употребе или „употребљиво 

до"; 
г) класу квалитета, ако је то овим правилником пред-

.виђено; д) нето-масу печурки; 
ђ) друге податке од интереса за потрошача. 
Декларација за печурке у расутом стању мора да 

садржи назив и класу ако је прописана овим правилни-
ком; 

2) за производе од печурки: 
а) назив производа; 
б) фирму и седиште произвођача; 
е) датум производње и рок трајања или „употребљи-

во до'^; 
г) класу квалитета, ако је то овим правилником пред-

виђено; 
д) нето-масу производа; 
ђ) податак о врсти употребљених адитива (боја, кон-

зерванс и др.), ако су дозвољени овим правилником; 
е) основне састојке производа, како је то предвиђено 

овим правилником; 
ж) врсту и количину материја од биолошке вредности 

додатих ради обогаћивања производа; 
3) податке од интереса за потрошача, ако је то пред-

виђено овим правилником. 
Текст декларације-који се односи на бојење и конзер-

висање мора се налазити непосредно испод назива произ-
вода. 

Декларација мора бити лако уочљива, јасна и читка. 
Слова којима је одштампан назив производа морају 

бити већа од слова којима су одштампани остали подаци, 
изузимајући податак о називу произвођача. 

Члан 4. 
Ако овим правилником није друкчије прописано, за-

брањено је бојење, заслађиван^ и ароматизовање произво-
да од печурки, као и конзервисање хе.мијским средстви.ма. 

Члан'5. 
Јестиве печурке и производи од јестивих печурки мо-

рају се у производњи и промету транспортовати и скла-
д и ш т и ^ на начин који обезбеђује очување квалитета до 
момента потрошње. 

II. ПЕЧУРКЕ 

Члан 6. 
Печурке се, зависно од начина производње, односно 

брања и прикупљања, стављају у промет у свежем стању 
као: 

1) јестиве гајене печурке; 
2) јестиве самоникле печурке. 

Члан 7. 
Под јестивим гајеним печуркама, у смислу овог пра-

вилника, подразумевају се свежи плодови јестивих гајених 
печурки чије су врсте прописане у ,члану 9. овог правилни-
ка, a намењене су директној потрошњи. 

Под јестивим самониклим печуркама, у смислу овог 
правилника, подразумевају се свежи плодови јестивих са-
мониклих печурки чије су врсте прописане у члану 23. 
овог правилника, a намењене су директној потрошњи, 

Члан 8. 
Јестиве печурке из члана 6. овог правилника које се 

стављају у промет морају испуњавати следеће услове: 
1) да су нормално развијене; 
2) да су облика карактеристичног за врсту; ' 
3) да су целе, ако то ови)! правилником није друкчије 

прописано за поједину врсту или класу; 
4) да су свежег изгледа; 

' 5) да су здраве, подразумевајући одсуство квара узро-
кованог болешћу, инсекти.ма или другим паразитима, ук-, 
ључујући и нападнуте трулежним микроорганизмима; 

6) да су без присуства инсеката или других паразита; 
l ) да су без страних примеса, осим остатака од лште-

ријала подлоге којом је обложена дршка, и да су без ви-
дљивих трагова средстава за третирање у току раста; 

8) да су без повећане спољашње влажности; 
9) да су без страног мириса и укуса. 

I. Јестиве гајене печурке 

Члан 9. 
У групу јестивих гајених печурки разврставају се: 
1) Agaricus bisporus - шампињон; 
2) Pleurotus ostreatus и друге врсте гајене бу коваче; 
3) Stropharia rugosoannulata - гајена сламнатица; 
4) Lentinus edodes - sshii-take; 
5) Coprinus comatus - гајена велика гнојиштарка; 
6) Pholiota (Agrocybe) aegema - гајена јаблановача. 

Члан IO. 
Под гајеним шампињоном (Agaricus bisporus), у смис-

лу овог правилника,'подразумева се плод јестиве гајене пе-
чурке, који се састоји из шешира и дршке као јестивих де-
лова. Шампињон који се ставља у промет мора да испуња-
ва следеће услове: 

l) да је шешир у оптималној зрелости затворен или 
незнатно отворен, облика полулопте пречника 1,5 до 
IO cm;, 

. 2) да је боја шешира крем-бела, односно светлосмеђа, 
зависно од соја; 

З) да је месо шешира чврсто и да на пресеку има свеж 
изглед; 
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4) да је дршка беле боје, глатка и без остатака мице-
лијума, ако то овим правилником није друкчије прописа-
но; 

5) да су листићи, ако је шешир незнатно отворен, бла-
го ружичасти; 

6) да су мирис и укус плода к а р а к т е р и с а т и за шам-
пињон. 

Члан 11. 
Шампињон се према квалитету разврстава у три кла-

се: I, U и Ш, a у промет се ставља као: 
1) шампињон са несеченом дршком, ситни, средњи 

или крупни, сходно члану 14. овог правилника; 
2) шампињон са сеченом дршком, ситни, средњи или 

крупни, сходно члану 14. овог правилника. 

Члан 12. 
Под шампињоном са несеченом дршком, у с.мислу 

овог правилника, подразумева се плод печурке, који се 
састоји из шешира и целе дршке ишчупане из подлоге на 

- којој расте. 
Шампињон са несеченом дршком који се ставља у 

промет мора да испуњава следеће услове: 
l) да садржај укупних страних примеса (остатак ми-

це ли је ишчупане из подлоге и део понесених органских и 
неорганских материја) није већи од 8% (гп/ш), рачунато на 
масу печурки; 

l) да садржај минералних материја нерастворљивих у 
10% (m/m) хлороводоничној киселини није већи од 0,5% 
(m/m), рачунато на масу печурки; 

3) да маса инсектима нападнутих плодова није већа 
од 1% (m/m). 

Члан 13. 
Под шампињоном са сеченом дршком, у смислу овог 

правилника, подразумева се плод печурке који се састоји 
из шешира и дршке која није дужа од 70% (m/m) пречника 
шешира. 

Шампињон са сеченом дршком који се Јггавља у про-
мет мора да испуњава следеће услове: 

1) да садржај укупних страних при.меса није већи од 
1% (m/m), рачунато на масу производа; 

2) да садржај минералних материја нерастворqивих у 
10% (m/m) хлороводоничној киселини није већи од 0,5% 
(m/m), рачунато на масу производа; 

3) да је рез на'дршци под правим углом у односу на 
правац дршке. 

Члан 14. 
Шампињони се, зависно од крупноће (калибраже), 

стављају у промет као: 
1) ситни - са пречником шешира од 15 до 30 mm; 
2) средњи - са пречником шешира од 30 до 50 mm; 
3) крупни - са пречником шешира изнад 50 mm. 

Члан 15. 
% У I класу разврставају се плодови шампињона одлич-

ног квалитета, који по облику, изгледу, развијености и бо-
ји морају одговарати карактеристикама варијетета. Шам-
пињони ове класе морају у јединици паковања бити потпу-
но затвореног шешира и уједначени по крупноћи. 

Дозвољава се да. највише 10% од масе печурки одсту-
па од захтева назначеног за калибражу. У јединици пако-
вања може бити до 5% плодова са незнатно отворени.м ше-
широм, рачунато на декларисану масу. 

Шампињони I класе морају бити без површинских не-
достатак који утичу на квалитет и општи изглед плодова. 

Шампињони из ст. ! .и 2. овог члана код којих одсту-
пање у погледу калибраже није веће од 3% у односу на не-
то-масу производа, a у јединици паковања имају све пло-
дове са затвореним шеширом и потпуно су без примеса 
могу се означити и ставити у промет као шампињони ек-

^ стра класе. 

Члан 16. 
У II класу разврставају се шампињони доброг квали-

тета, који по облику, изгледу, развијености и боји морају 
одговарати карактеристикама типа варијетета. Шампињо-
ни Il класе морају у јединици паковања бити потпуно, за-
твореног шешира и уједначени по крупноће Дозвољава се 
да највише 10% од масе печурки одступа од захтева назна-
ченог за калибражу. У јединици паковања може бити до 
10% плодова са незнатно отвореним шеширом, рачунато 
на декларисану масу. Шампињони II класе могу показива-

, ти следеће недостатке ако они не утичу на општи изглед, 
квалитет и очување производа: 

, l) Незнатне недостатке у облику; 
Ti незнатне недостатке у боји; 
З) незнатне површинске мане. 

Члан 17. 
У III класу разврставају се шампињони који се по 

квалитету не могу уврстити у I и II класу, али одговарају 
минималним захтевима из члана 8. овог правилника, под 
условом да су очуване основне карактеристике варијетета, 
квалитета и изгледа. 

Шампињони ове класе могу показивати следеће не-
. достатке: 

1) незнатне мане у погледу облика, боје и изгледа на 
површини шешира; 

2) незнатна нагњечења плодова. 
Шампињони lil класе не морају бити калибрисани, a 

могу да садрже и више од 10% плодова са отвореним ше-
широ.м, рачунато на масу производа. 

Члан 18. 
Под гајеном буковачом (Pleurotus sp.), у смислу овог 

правилника, подразумева се плод јестиве гајене печурке, 
који се састоји из шешира u дршке као јестивих делова. 
Буковача која се ставља у промет мора да испуњава следе-
ће услове: 

1) да је шешир у оптималној зрелости мало улегнут, 
изнад дршке пречника 3 до 15 еш, и црнкасте, смеђасте 
или жућкасте боје; 

2) да је дршка кратка, беле боје и без остатка ми цели-
јума, ако то овим правилником није друкчије прописано; 

3) да је месо шешира беле боје и чврсто; 
4) да ламеле нису јаче изражене; 
5) да су мирис и укус плода карактеристичци за гаје-

ну буковачу; 
6) да су калибрисане по крупноћи. 

Члан 19. 
Под гајеном сламиатицом (Stropharia rugosoannula-

ta), у смислу овог правилника, подразумева се плод јести-
ве гајене печурке који се састоји из 'шешира и дршке кас 
јестивих делова. Сламнатица која се ставља у промет мо-
ра да испуњава следеће услове: 

1) да је шешир меснат, конвексног облика пречника 3 
до 12 cm, жутосмеђ до сивосмећ; ' 

2) да је месо шешира беле боје, a испод кожице бде-
дожуто; 

3) да је дршка пуна, беличаста, или беличастосмеђао 
та и чврста; 

4) да су мирис и укус плода карактеристични за гаје 
ну сламнатицу. 

Члан 20. 
Под гајеном shii-take (Lentinus edodes), у смислу овог 

правилника, подразумева се плод јестиве гајене печурке, 
који се састоји из шешира и дршке као јестивих делова 
Shii-take печурка која се ставља у промет мора да испуња-
ва следеће услове: 

1) да је шешир црвенкастосмеђаст, пречника 3 дс 
15 cm; 

2) да су мирис и укус плода карактеристични за shii 
-take. 
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Члан 21. 
Под гајеном великом гнојиштарком (Coprimis coma-

tus), у смислу овог правилника, подразумева се плод јести-
ве гајене печурке, који се састоји из шешира и дршке као 
јестивих делова. Велика гнојиштарка која се ставља у Про-
мет мора да испуњава следеће услове: 

1) да је шешир сразмерно висок и цилиндричан, a то-
ком чувања мало отворен (слично издуженом звону), пре-
чника од 3 до 8 cm; 

2) да је месо шешира беле боје, танко, без мириса и 
укуса; 

3) да је дршка дуга IO дб 15 cm, уздужно шупља и при 
дну задебљала, беле боје и делимично влакнасте структу-
ре. 

Члан 25. 
Под јестивом самониклом сламнатицом (Stropharia 

rugosoannulata), у смислу овог правилника, подразумева се 
плод јестиве самоникле печурке, који се састоји из шеши-
ра и дршке као јестивих делова. Самоникла сламнатица 
која се ставља у промет мора да испуњава следеће услове: 

1) да је шешир меснат, заокружено-конвексан пречни-
ка 5 до 12 cm; 

2) да је боја шешира жутосмеђа илџ сивосмеђа; 
3) да је месо шешира светложуто; 
4) да је дршка пуна, чврста и беличаста до беличас-

тосмеђаста; 
5) да су мирис и укус плода карактеристични за само-

никлу СлаМнатицу. 

Члан 22. 
Под гајеном јаблановачом (Pholiota (Agrocybe) aegeri-

ta), у смислу овог правилника, подразумева се плод јести-
ве гајене печурке, који се састоји из шешира и дршке као 
јестивих делова. 

Јаблановача која се ставл,а у промет мора да испуња-
ва следеће услове: 

1) да је шешир пречника од 3 до IO cm, меснат и благо 
конвексан; 

2) да дршка испод шешира носи слабашан али трајан 
венчић (велум); 

3) да је месо шешира беле боје, a дршка смеђаста; 
4) да су мирис и укус плода к а р а к т е р и с а т и за гаје-

ну јаблановачу. 

2. Јестиве самоникле печурке 

Члан 23. 

се: 
У групу јестивих самониклих печурки разврставају 

l) Pleurotus ostreatus и друге врсте самониклих буко-
вача; 

2) Stropharia rugosoannulata - самоникла сламнатица; 
3) Coprinus comatus - самоникла велика гнојиштарка; 
4) Pholiota (Agrocybe) aegerita - самоникла јабланова-

ча; 
5) Agaricus campester - самоникла рудњача (ливадна 

печурка); 
6) Boletus edulis и друге врсте самониклих вргања; 
I) CanthareHus cibarius - самоникла лисичарке; 
8) Tuber melanosporum - самоникла црна гомољача 

'(црни тартуф); 
9) Morchella hortensis и друге врсте самони^лог 

смрчка (баштенског смрчка); 
10) Tubef magnatom - самоникла бела гомољача (бели 

тартуф); 
II) Maorolepiota prodera - велика сунчанице; 
12) Macrolepiota rhacodes - куштрава сунчаница; 
13) Lep!ota naucina - туркиња; 
14) Ciitocybe gibba - смеђаста грмача; 
15) Craterellun lutescess - жута трубача; 
16) Craterellus cornucopioides - мрка трубача; 
17) Amanita caesarea - благова. 

Члан 24. 
Под самониклом буковачом (Pleurotus sp.), у смислу 

овог правилника, подразумева се плод јестиве самоникле 
печурке, који се састоји из шешира и дршке као јестивих 
делова. Самоникла буковача која се ставља у промет мора 
да испуњава следеће услове: 

1) да је шешир у оптималној зрелости ексцентричан у 
односу на дршку, пречника Од 5 до 20 cm, изнад дршке ма-
ло улегнут и гладак, црнкаст, сивкаст, смеђаст или жућ-
каст; 

2) да је дршка ексцентрично постављена у односу на 
шешир, кратка, пуна, беле боје и без остатка мицелијума, 
ако то овим правилником није друкчије прописано; 

3) да је месо шешира беле боје и чврсто; 
4) да је мирис плода пријатан, a укус добар - каракте-

ристични за самониклу буковачу. 

Члан 26. 
Под самониклом великом гнојиштарком (Coprinus 

comatuš), у смислу овог правилника, подразумева се плод 
јестиве самоникле печурке, који се састоји из шешира и 
дршке као јестивих делова. Самоникла велика гнојиштар-
ка која се ставља у промет мора да испуњава следеће усло-
ве: 

1) да је шешир цилиндричног облика, пречника 3 до 
8 cm и да се у току чувања мало отвори; 

2) да је месо шешира иа пресеку танко и беле боје; 
3) да је дршка дуга IO до 15 cm, уздужно шупља и при 

дну задебљала, беле боје и делимично влакнаста; 
4) да је мирис плода пријатан, a укус добар - каракте-

ристични за самониклу велику гиојиштарку. 
Месо шешира велике самоникле гнојиштарке је нејес-

тиве када листићи добију црвену боју. 

Члан 27. 
Под самониклом јабланоаачом (Pholiota (Agrocybe) 

aegerita), у смислу овог правилника, подразумева се плод 
јестиве самоникле печурке, који се састоји из шешира и 
дршке као јестивих делова. Самоникла јаблановача која се 
ставља у промет мора да испуњава следеће услове: 

1) да је шешир меснат и благо конвексан, пречника 3 
до IO cm; 

2) да је дршка неправилно заврнута и да испод шеши-
ра носи слабашан али трајан венчић; 

3) да је месо шешира беле боје, a дршка смеђаста; 
4) да је мирис плода угодан, a укус на лешник - карак-

теристични за самониклу јабуковачу. 

Члан 28. 
Под самониклом рудњачом (Agaricus campestef), у 

смислу овог правилника, подразумева će плод јестиве са-
моникле печурке, који се састоји из шешира и дршке као 
јестивих делова. Рудњача која се ставља у промет мора да-
испуњава следеће усло,ве: 

1) да је шешир у облику полулопте, пречника 5 до 
15 cm; 

2) да је шешир беле боје, понекад покривен смеђим 
љускама; 

3) да је месо шешира чврсто, готово тврдо и да на 
ваздуху постаје ружичасто; 

4) да је дршка беле боје и да испод шешира носи сла-
башан и пролазан венчић; 

5) да су мирис и укус плода угодни - карактеристич-
ни за рудњачу. 

Члан 29. 
Под самониклим вргањем (Boleti^ sp.), у смислу овог 

правилника, подразумева се плод јестиве самоникле пе-
чурке, који се састоји из шешира и дршке као јестивих де-
лова. Вргањ који се ставља у промет мора да испуњава 
следеће услове: 

1) да је шешир пре фазе технолошке зрелости у обли-
ку полулопте, a у технолошкој зрелости отворен и боје ти-
пичне за врсту; 

2) да је месо шешира чврсто и беле или жућкасте бо-
је; 

3) да је дршка чврста и при дну мало задебљала; | 



Страна 716 - Број 46 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ Петак, 21. јун 1991. 

4) да је мирис плода пријатан, a укус карактеристи-
чан за вргањ. 

Члан 30. 
Под самониклом лисичарком (Cantharellus cibarius), у 

смислу овог правилника, подразумева се плод јестиве са-
моникле печурке, који се састоји из шешира и дршке као 
јестивих делова. Лисичарка која се ставља у промет мора 
да испуњава следеће услове: 

1) да је шешир сув, неравномерно испуњен, пречника 
3 до IO cm и златножуте боје; 

2) да је месо шешира жућкасто и мало влакнаста; 
3) да је мирис плода пријатан (мирис кајсије), a укус 

мало љут - карактеристични за лисичарку. 

Члан 31. 
Под самониклом црном гомољачом или црним тар-

туфом (Tuber melanosporum), у смислу овог правилника, 
подразумева се плод јестиве самоникле печурке, који се 
састоји од јестивог гомоља, који расте под земљом. Црна 
гомољача која се ставља у промет мора да испуњава сле-
деће услове: 

1) да је гомољ неправилно округласт и покривен мно-
гобрОЈним црним или тамносмеђим брадавицама; 

2) да је месо гомоља беле до љубичастосмеђе боје и 
мраморирано; 

3) да је мирис плода продорно пикантан, a укус ка-
рактеристичан за црни тартуф (Tuber melanosporum). 

Члан 32. . 
Под самониклим смрчком (баштенским смрчком) 

(Morchella hortensis), у смислу овог правилника, подразу-
мева се плод јестиве самоникле печурке, који се састоји из 
шешира и дршке као јестивих делова. Самоникли смрчак 
који се ставља у промет мора да испуњава следеће услове: 

1) да је шешир коничног или благо округластог обли-
ка, прекривен неправилно постављеним јамицама ^дуби-
нама) између којих се јасно истичу уздужна ребра светлија 
од преосталог дела шешира који мора бити смеђе боје; 

2) да је месо шешира беле боје; 
3) да су мирис U укус плода пријатни и карактерис-

тични за самоникли смрчак. 

Члан 33. 
Под другим врстама самониклог смрчка (Morchella), 1 

у смислу овог правилника, подразумева се: Morchella escu-
lenta, Morchella spongiola, Morchella umbrina, Morchella ča-
!lića, Morchella elata, Morchella hybrida и др. 

Под самониклим правим смрчком (Morchella esculen-
ta), у смислу овог правилника, подразумева се јестиви са-
моникли смрчак чији је шешир округласт и окер-црвенкас-
те боје. 

Под самониклим спужвастим смрчком (Morchella 
spongiola), у смислу овог правилника, подразумева се јес-
тиви самоникли смрчак чији је шешир округласта окер-бо-
је, a дршка твр!да. 

Под самониклим смеђим смрчком (Morchella umbri-
na), у смислу овог правилника, подразумева се јестиви са-
моникли смрчак чији је шешир округласт и изразито там-
носмеђе боје. 

, - Под самониклим стожастим смрчком (Morchella čoni-
ća), у смислу овог правилника, подразумева се јестиви са-
моникли смрчак чији је шешир изразито стожастог обли-
ка, маслинастосмеђе боје. 

Под самониклим високим смрчком (Morchella elata), 
у смислу овог правилника, подразумева се јестиви само-
никли смрчак чији је шешир , маслинастосмеђе боје, a 
дршка широка и као шешир окер-боје. 

Под самониклим звонастим смрчком (Morchella hyb-
rida), у смислу овог правилника, подразумева се јестиви 
самоникли смрчак чији је шешир мали, окер-смеђе боје. 

Члан 34. 
Под самониклом белом гомољачом или белим тарту-

фом (Tuber magnatom), у смислу овог правилника, подра-

зумева се плод јестиве самоникле печурке, који се састоје 
ОД јестивог гомоља и расте под земљом. Бела гомољачг 
која се ставља у промет мора да испуњава следеће услове 

1) да је гомољ неправилно округ ласт, гладак и црвен 
кастожут; ^ 

2) да је месо жућкастобеле боје и мраморирано; 
3) да је мирис плода продорно пикантан на бели лук 

a укус карактеристичан за бели тартуф. 

Члан 35. 
Под самониклом великом сунчаницом (Macrolepioti 

ргосега), у смислу овог правилника, подразумева се пло; 
јестиве самоникле печурке, који се састоји из шешира кас 
јестивог дела. Самоникла велика сунчаница која се стављј 
у промет мора да испуњава следеће услове: 

1) да је шешир јајолик или звонолик, полукуглас1 
или раван, пречника IO до 25, односно до 35 cm, са широ 
ким глатким испупчењима на врху; 

2) да је месо шешира мекано влакнасто, беле боје и да 
на ваздуху постаје ружичасто; 

3) да је мирис плода угодан (старије печурке миришу 
на супу), a укус на орахе. 

Члан 36. 
Под самониклом куштравом сунчаницом (Macrolepi 

ota rhacodes), у смислу овог правилника, подразумева С( 
плод јестиве самоникле печурке, који се састоји из шеши 
ра као јестивог дела. Самоникла куштрава сунчаница која 
се ставља у промет мора да испуњава следеће услове: 

1) да је шешир смеђе боје и јајолик, с расцепљеним 
рубом 5 до IO cm, a на врху благо испупчен; 

2) да је месо шешира мекано, беле боје и да на вазду 
ху пожути; 

3) да су мирис и укус неодређени (нису омамљиви). 

Члан 37. 
Под самониклом туркињом (Lepiota naucina), у смис 

лу овог правилника, подразумева се плод јестиве самоник 
ле печурке који се састоји из шешира и дршке као јестивих 
делова. Сам(оникла туркиња која се ставља у промет мора 
да испуњава следеће услове: 

1) да је шешир беле боје, a касније постаје благо пепе 
љастосив или жућкаст, заобљен, полуокругласт или звоно 
лик, конично раширен 4 до IO cm, a понеки је на врху ис 
пупчен или удубљен, кожица је сува, свиленкаста или плат 
ка или ситно зрнаста; 

2) д а ј е дршка прилично витка, чврста, са здепастим v 
мање закривљеним доњим де!лом, боје шешира, од кога се 
лагано одваја, влакнаста, пуна, a касније шупља; 

3) да је месо шешира густо, нежно, снежнобело, a кас 
није жућкасто; ч 

' 4) да је мирис плода неодређен, a укус добар. 

Члан 38. 

Под самониклом смеђастом грмачом (Clitocybe gib 
ba), у смислу овог правилника, подразумева се плод јестии 
ве самоникле печурке који се састоји из шешира и дршке 
као јестивих делова. Самоникла смеђаста грмача која с'е 
ставља,^ промет мора да испуњава следеће услове: 

1) да је шешир одозго левкасто удубљен 3 до 10 c.m, са 
малом грлицом на средини, свиленкасте је кожице, боја 
лешника - смеђе; 

2) да је дршка ваљкаста, витка, боје шешира и влак 
наста; 

3) д а ј е месо шешира карактеристичне боје; 
4) да је мирис плода пријатан на горке бадеме, a укус 

мало трпак. 

Члан 39. 
Под самониклом жутом трубачом (Craterellus lutes 

cens), у смислу овог правилника, подразумева се плод јес 
тиве самоникле печурке, који се састоји из шешира и 
дршке као јестивих делова. Самоникла жута трубача Koji 
се ставља у промет мора да испуњава следеће услове: 
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1) ла је-шешир левкаст 2 до 5 cm, врло равног сре-
дишта пробушеног и повезаног са шупљом дршком и да је 
одозго сив и ситно длакав, смеђ или сивосмеђ; 

2) да је дршка с вретенастим дном у целини дуга 7 до 
12 cm, жута, пуна, a затим шупља; 

3) да је месо танко, влакнасто и бледоружичасте боје; 
4) да су мирис (мирис воћа) и укус плода пријатни. 

Члан 40. 
Под самониклом мрком трубачом (Craterellus cornu-

copioides), у смислу овог правилника, подразумева се плод 
јестиве самоникле печурке, који се састоји из шешира и 
дршке као јестивих делова. Самоникла мрка трубача која 
се ставља у промет мора да испуњава следеће услове: 

1) да је шешир као трубица, одозго сивкастосмеђ и 
покривен тамнијим длачицама; 

2) да је месо шешира танко, кожасто и еластично; 
3) да су мирис и укус плода благи. 

v Члан 41. 
Под самониклом благовом (Amanita caesarea), у смис-

лу овог правилника, подразумева се плод јестиве самоник-
ле печурке, који се састоји од шешира и дршке као јести-
вих делова. Самоникла благова која се ставља у промет 
мора да испуњава следеће услове: 

1) да је шешир јајаст, понекад удубљен 8 до 18 cm, на-
ранџаст или црвенонаранцаст и да му се кожица лако гу-
ли; 

2) да је дршка ваљкаста, чврста и жуте боје; 
3) да је месо шешира чврсто и беле боје, a испод 

кожице жуто; 
4) да је мирис плода благ, a укус добар. 

III. ПРОИЗВОДИ ОД ПЕЧУРКИ 

Члан 45. 
Стерилизоване печурке које се стављају у промет мо-

рају-да испуњавају следеће услове: 
1) да имају изражен укус и мирис карактеристичан за 

свеже печурке; 
2) да не садрже стране примесе; 
3) да су целе печурке или делови печурки уједначене 

крупноће и боје и да се делови лако могу распознати у 
производу; 

4) да процент оштећења целих печурки није већи од 
10%, рачунато на нето-масу печурки без налива (Под ош-
тећеним целим печуркама подразумевају се печурке код 
којих недостаје више од 1/3 шешира.); 

5) да стерилизоване гајене печурке нису напали ин-
секти, a стерилизоване самоникле печурке не садрже више 
од 10% печурки са видљивим каналићима пореклом од ин-
секата и других паразита, рачунато на саму печурку без 
налива; 

6) да је налив бистар до слабо опалесцентан и да ко-
личина печурки у наливу износи најмање 50% по маси, 
осим код бу ковача код којих та количина мора да износи 
нај.мање 45%; 

l ) да4 садржај натријум-хлорида у готовом производу 
није већи од 2% (m/m); 

8) да садржај пепела иерастворљивог у хлороводо-
ничној киселини није већи од 0,1% у готовом производу; 

9) да стерилизоване гајене печурке не садрже орган-
ске нечистоће, a стерилизоване самоникле печурке не 
садрже више од 0,02% (m/m) органских нечистоћа. 

Члан 46. 
Ако је стерилизовани производ од печурки произве-

ден од мешавине гајених и самониклих печурки, деклара-
ције тог производа мора да садржи и податке о врсти тих 
печурки по опадајућем редоследу употребљених количи-
на. 

Члан 42. 
Под производима од печурки, у смислу овог правил-

ника, подразумевај,у се производи добијени од целих или 
делова јестивих печурки, произведени једном од утврђе-
них метода конзервисања којом се обезбеђује очување ква-
литета производа до тренутка потрошње. 

Производи од печурки разврставају се у следеће гру-
пе: ' 

1) стерилизоване печурке; 
2) пастеризоване печурке; 
3) печурке конзервисане кухињском сољу (саламурене 

печурке); 
4) ферментисане печурке; 
5) печурке у уљу; , 
6) печурке у умаку; 
l) сушене печурке; 
8) остали производи од печурки: 
а) брзо смрзнуте печурке; 
б) млевене печурке; 
в) концентрат од печурки; 
г) сушени концентрат од печурки (печурке у праху); 
д) екстракт од печурки и др. 

I. Стерилизоване печурке 

Члан 43. 
Под стерилизованим печуркама, у смислу овог пра-

вилника, подразумева, се производ добијен стерилизаци-
јом целих печурки или њихових делова (свежих, саламуре-
них или замрзнутих) у одговарајућој амбалажи херметич-
ки затвореној. 

Члан 44. 
У производњи стерилизованих печурки могу се упот-

ребљавати: природни зачини и њихови екстракти, лимун-
ске киселина, аскорбинска киселина, сумпораста киселина, 
мононатријум глутаминат, сирћетна киселина и сирће. 

, Члан 47. 
За производе из члана 46. овог правилника произво-

ђач је дужан да донесе произвођачу спецификацију пре 
почетка производње. 

Члан 48. 
Дозвољава се производња стерилизованих печурки са 

додацима, с тим да се као додаци могу користити поврће 
и други прехрамбени производи. 

Код стерилизованих печурки са додацима, печурки 
1 мора бити најмање 50% у односу на нето-масу производа. 

Члан 49. 
Декларација за стерилизоване печурке са додацима, 

поред података из члана 3. овог правилника, садржи и 
податак о количини садржаних печурки, у јединицама ма-
се, као и податак о врсти додатака по опадајућем редосле-
ду употребљених количина. 

Члан 50. 
' При производњи стерилизованих печурки ća додаци-

ма произвођач је дужан да донесе произвођачу специфи-
кацију пре почетку производње. 

2. Пастеризоване печурке 

Члан 51. 
Под пастеризованим печуркама, у смислу овог пра-

вилника, подразумева се производ добијен пастеризаци-
јом целих печурки или њихових делова (свежих, саламуре-

, них или ферментисаних) у херметички затвореној амба-
лажи. 

Члан 52. 
У технолошком процесу производње пастеризованих 

печурки могу се употребити: сирће, сирћетна киселина, 



Страна 718 - Број 46 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ Петак, 21. јун 1991. 

природни зачини и њихови екстракти, лимунска киселина, 
аскорбннска киселина. Сумпораста киселина и мононатри-
јуч глутаминаг. 

Члан 53. 
Пастеризоване печурке које се стављају у промет мо-

рају испуњавати следеће услове квалитета: 
1) да имају изражен укус и мирис карактеристичан 

за свеже печурке; 
2) да не садрже стране примесе; 
3) да су целе печурке или делови печурки уједначене 

крупноће и боје и да се делови лако могу распознати у 
производу; 

4) да процент оштећења целих печурки није већи од 
10%, рачунато на нето-масу печурки без налива (Под ош-
тећеним целим печурка.ма подразумевају се печурке код 
којих недостаје више од 1/3 шешира.); 

5) да пастеризоване гајене печурке нису напали ин-
секти, a пастеризоване са.моникле печурке не садрже више 
од 10% печурки са видљивим каналићи.ма порекло.м од ин-
секата и других паразита, рачунато на масу печурки без 
налива; 

6) да је налив бистар до слабо опалесцентан и да ко-
личина печурки у нел иву износи најмање 50% нето-
-садржаја, осим код буковача код којих количина печурки 
мора да износи најмање 45%; 

l) да садржај укупних киселина у готовом произво-
ду, рач\нато као сирћетна киселина, не прелази више од 
2% (m/m); 

8) да садржај пепела нерастворљивог у концентрова-
ној хлрроводоничној киселини не износи више од O,l % 
(ni/m) у готовом производу; 

9) да садржај натријум-хлорида није већи од 
2 b/o (m/m); 

IO) да пастеризоване гајеве печурке не садрже орган-, 
ске нечистоће, a пастеризоване са.моникле печурке не 
садрже више од 0,02 % (m/m) органских нечистоћа. 

Члан 54. 
Ако је пастеризовани производ од печурки произве-

ден од мешавине гајених и самониклих печурки, деклара-
ције мора да садржи и податак о врсти тих печурки по 
опадајуће.м редоследу употребљених количина. 

Члан 5 1 
Дозвољава се производња пастеризованих печурки са 

додацима, с тим да се као додаци користе поврће н други 
прехрамбени производи. 

Код пастеризованИх печурки са додацима, печурки 
мора би ги најмање 50% у односу на нето-масу производа. 

Члан 56. 
Декларација за пасгеризоваие печурке са додацима, 

поред података из члана 3. овог правилника, садржи и 
податак о количини садржаних пе,чурки у јединицама ма-
се, као и податак о врсти додатака по опадајућем редосле-
ду употребљена количина. 

Члан 57, 
При производњи пастеризованих печурки са додаци-

ма произвођач је дужан да донесе произвођачу специфи-
кацију пре почетка Производње. 

3. Печурке конзервисане кухињском сољу 
(саламурене печурке) 

Члан 58. 
Под саламуреним печуркама, у смислу овог правил-

ника, подразумева се производ добијен усељавањем блан-
шправих и иебланшираних гајених или самониклих печур-
ки кухињском сољу и упакован у нехерметичку амбалажу 
која обезбеђује очување квалитета производа до тренутка 
потрошње. 

Члан 59. 
У технолошком процесу Производње сала.мурених пе-

чурки могу се, поред кухињске соли, употребити: лимун-
ске киселина, аскорбинска киселина, сумпорна киселина и 
сирћетна киселина. 

Члан 60. 
Саламурене печурке које се стављају у промет морају 

испуњавати следеће услове квалитета: 
1) да имају укус, мирис набоју карактеристичне за од-

говарајућу врсту печурки; 
2) да је налив опалесцентан до благо замућен; 
3) да саламурене гајане печурке не садрже више од 

I % (m/m), a саламурене самоникле печурке не више од 
5 % (m/m) плодова са каналићима порекло.м од инсеката, с 
тим да саламурени гајени вргањи могу садржавати и до 
20 % (m/m) ових недостатак; 

4) да садржај натријум-хлорида у готовом производу 
износи најмање IO % (ги/т) и највише 18 % (m/m); 

5) да садржај пепела нерастворљивог у IO % (m/m) 
хлороводоничној киселини не износи више од 
O,l % (т/т); 

6) да саламурене гајене печурке не садрже органске 
нечистоће, a саламурене самоникле печурке не садрже ви-
ше од O,l % (m/m) органских нечистоћа; 

l ) да не садрже више од 0,15 % калијум-сорбата, од-
носно 0,15 % (т/Гп) натријум-бензоата Или одговарајућег 
процента сорбинске, односно бензоеве киселине; 

8) да рН-вредност производа износи од 4,5 до 5,5. 

Члан 61. 
Ако је саламурени производ од печурки произведен 

од ^мешавине гајених и самониклих печурки, декларација 
мора да садржи и податке о врсти употребљених печурки 
по опадајућем редоследу употребљених количина. 

Члан 62. 
При производњи мешавине саламурених печурки 

произвођач је дужан да донесе произвођачу спецификаци-
ју пре почетка производње. 

4. Ферментисане печурке 

Члан 63. 
Под ферментисаним печуркама, у смислу овог пра-

вилника, подразумева се производ добијен ферментацијом 
гајених, или самониклих печурки, односно ферментацијом 
шећера тих печурки батеријама млечно-кисеЛог врења и 
упакован у нехерметичку амбалажу која обезбеђује очува-
ње квалитета производа до тренутка потрошње. 

Члан 64. 
У технолошком процесу производње ферментисаних 

печурки могу се употребити: лимунска киселина, аскор-
бинска киселина и сирћетна киселина. 

Члан 65. 
Ферментисане печурке (гајене или самоникле) које се 

стављају у промет морају да испуњавају следеће услове 
квалитета: 

1) да имају укус, мирис и боју карактеристичне за од-
говарајућу врсту ферментисаних печурки; 

2) да је плод печурке изражено еластичне конзистен-
ције карактеристичне за врсту; 

3) да је налив мутан, али без појаве тегљивости; 
4) да ферментисане гајене печурке нису напали инсек-

ти, a ферментисане са.моникле печурке не садрже више од 
20 % плодова са каналићима пореклом од инсеката и пара-
зита; ^ 

5) да садржај натријум-хлорида у готовом производу 
износи најмање 4 % (m/in) и највише IO %; 

6) да садржај укупних киселина изражених као млеч-
на киселина износи најмање 0,5 % (mm/m), с тим да млеч-
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на киселина потиче искључиво ол биоферментације печур-
ки; 

l) да не садрже више од 0,15 % (m/m) К-сорбата Или 
ОЈ 5 % (m/m) Na-бензоата или одговарајућег процента 
сорбинске, односно бензоеве киселине; 

8) да не садрже више од O,l % (m/m) пепела нерас-
творљивог у IO % (m/m) хлороводоничној киселини (НС1); 

9) да не садрже стране примесе; 
10) да ферментисане гајене печурке не садрже орган-

ске нечистоће, a ферментисане самоникле печурке не 
садрже више од O,l % (m/m) органских нечистоћа. 

Ако је ферментисани производ од печурки произве-
ден од мешавине гајених и самониклих печурки, деклара-
ција мора да садржи it податке о врсти употребљен^ пе-
чурки по опадајућем редоследу употребљених количина. 

5. Печурке у уљу 

Члан 66. 
Под печуркама у уљу, у смислу овог правилника, под-

разумева се производ добијен усељавањем свежих гајених 
или самониклих јестивих печурки исте врсте, које могу би-
ти целе или у деловима, упакован у контејнере и наливен 
биљним уљем, a затим конзервисан термичким поступком 
v херметички затвореној амбалажи. 

Члан 67. 
При производњ,и печурки у уљу могу се употребити 

маслиново уље или друга јестива биљна уља u кухињска 
со. 

Печурке у уљу које се стављају у промет морају да ис-
пуњавај.у следеће услове квалитета: 

1) да имају укус, боју и мирис карактеристичне за 
врсту употребљених печурки; 

2) да садрже најмање 60 % (m/m) печурки или њихо-
вих делова у односу на нето-масу производа: 

3) да не садрже више од I,O 0/b (m/m) натријум-хлори-
да; 

4) да не садрже више од O,l % (m/en) минералних не-
чистоћа; 

5) да не садрже више од 0,02 % (m/m) органских не-
чистоћа; 

6) да су целе печурке или њихови делови уједначене 
крупноће, правилног облика и уједначене боје; 

l) да самоникла целе печурке не садрже више од 6 % 
(m 'm) плодова које су оштетили инсекти, од чега највише 
2 "о (m 'm) са више од четири палалића, a да гајене целе пе-
чурке не садрже више од I % (m/m) плодова које су ош !е-
тиди инсекти, од чега највише 0,5 % (m/m) са више од че-
т р и каналића. 

6. Печурке у умаку 

Члан 68. 
Под печуркама у умаку, у смислу овог правилника, 

подразумева се производ густе конзистенције са јасно рас-
познатљивим деловима употребљених печурки добијен 
одговарајућим технолошким поступком у одговарајућој 
херметички затвореној амбалажи. 

Члан 69. 
У производњи печурки у умаку могу се употребити: 

кухињска со, масти it уља биљног и животињског порекла, 
млеко if производи от мпека, месни екстракти или буљони 
од меса, сирће, зачини, екстракти зачина, брашно или 
скроб и мононатриј) MI лутампнат. 

Члан 70. ' 
У производњи печурки у умаку није дозвољена упот-

реба: вештачких ароматичних средстава, вештачких боја и 
вештачких средстава за заслађиван^. 

Члан 71. 
Печурке у умаку које се стављају у промет морају да 

испуњавају следеће услове квалитета: 

1) да имају укус, мирис и боју карактеристичне за 
врсту употребљен!^ печурки и састојака; 

2) да садрже најмање 40 % (m/m) делова од печурки у 
односу на нето-масу производа; 

3) да не садрже више од 2 % (m/m) натријум-хлорида 
у г,отовом производу, ни више од 2 % (m/m) укупних кисе-
лина рачунатих као сирћетна киселина; 

4) да су пријатног, благог укуса и без мириса; 
5) да не долази до издвајања фаза; 
6) да не садрже више од 0,05 0/о (m/m) пепела нерас-

творљивог у хлороводоничној киселини; 
l ) да не садрже органске нечистоће. 

Члан 72. 
Ако су печурке у умаку произведене од више врста 

печурки, декларација мора да садржи податке о употреб-
љеним печуркама по опадајућем редоследу употребљених 
количина. 

Члан 73. 
При производњи печурки у умаку произвођач је 

дужан да донесе произвођачу спецификацију пре почетка 
производње. 

7. Сушене печурке 

Члан 74. 
Под сушеним печуркама, у смислу овог правилника, 

подразумева се производ добијен сушењем свежих целих 
пло зова или делова плодова бланшираних гајених или са-
мониклих печурки одговарајућим технолошким поступ-
ком, до садржаја воде који обезбеђује очување квалитета 
производа до тренутка потрошње. 

Члан 75. 
Сушене печурке које се стављају у промет морају да 

испуњавају следеће услове квалитета: 
1) да се потапањем у воду лако рехидрирају: 
2) да имају укус, мирис и боју карактеристичне за од-

ређену врсту; 
3) да не садрже више од 0,02 % (m/m) органских не-

чистоћа; 
4) да не садрже више од 2 % (m/m) минералних нечис-

тоћа; 
5) да не садрже више од IO % (m/m) воде, осим код 

shii-take, код којих садржај може бити до !З % (m/m); 
6) да сушене гајене печурке не садрже више од \ % 

(m 'm), a самоникле печурке не више од 20 % (m/m) плодо-
ва са каналићима пореклом од инсеката и других парази-
та; 

7) да не садрже више од O,l % (m/m) сумпор-диокси-
да (SO:); 

8) да не садрже више од 2 % (m/m) угљенисаних дело-
ва; 

9) да целе сушене печурке не садрже више од 20 % 
(т / т ) оштећених плодова. 

Сушене печурке морају да' садрже делове плодова 
правилног облика и толике величине да се лако може ут-
врдити врста печурки. 

Члан 76. 
Декларација за сушене печурке мора, поред података 

из члана 3. под б) овог правилника, да садржи упутство за 
употребу, као u податак о ,количини свежих печурки којој 
одговара садржај сушених печурки у паковању. 

8. Остали производи од печурки 

Члан 77. 
Под осталим производима од печурки, у'смислу овог 

правилника, подразумевају се производи добијени одгова-
рајућим технолошким поступком од целих или делова Јес-
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тивих печурки и конзервисани једном од утврђених мето-
да конзервиеања којо.м се обезбеђује очување квалитета до 
тренутка потрошње, kao што су млевене печурке, брзос-
мрзнуте печурке,, концентрат од печурки, сушени концен-
трат од печурки, екстракт од печурки и др. 

Члан 78. 
При производњи производа из члана 77. овог правил-

ника произвођач је дужан да донесе произвођачу специ-
фикацију пре почетка производње. 

Члан 79. 
. Даном ступања на снагу овог правилника престају да 

важе одредбе чл. 229. до 244. Правилника о квалитету про-
извода од воћа, поврћа и, печурки и пећинских препарата 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 1/79 и 20/82). 

Члан 80. 
Овај правилник ступа на снагу по истеку шест месеци 

од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 06-01-48/12 
18. априла 1991. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода за 
стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

476. 
На основу члана 996. став 3. Закона о Служби друш-

твеног књиговодства („Службени лист СФРЈ", бр. 70/83, 
16/86, 72/86, 74/87, 37/88, 61/88, 57/89, 79/90, 84/90 и 
20/91), генерални директор Службе друштвеног књиговод-
ства прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
ВРСТИ ОБАВЕЗА, ЊИХОВОЈ ВИСИНИ, НАЧИНУ И 
РОКОВИМА СПРОВОЂЕЊА ОБАВЕЗНЕ МУЛТИЛА-

ТЕРАЛНЕ КОМПЕНЗАЦИЈЕ 

Члан I. 
У Правилнику о врсти обавеза, њиховој висини, начи-

ну и роковима спровођења обавезне мултилатералне ком-
пензације („Службени лист СФРЈ", бр. 30/91), у члану 2. 
став l, речи: ,,у области Ol до 11 и у области 12, грана 1202 
(научноистраживачка делатност) и групе 12031 (издавач-
ко-новинска делатност), 12035 (радио и телевизија) и 12041 
(организације, друштва и клубови професионалног спор-
та)", замењују се речима: ,,у области Ol до 13". 

Члан 2. 
У члану 3. тачка 2. брише се. 
Досадашње тач. 3. до 6. постају тач. 2. до 5. 

Члан 3. 
У члану 6. после става 3. додаје се став 4, који гласи: 
„Подносилац пријаве за учешће у мултилатералној 

компензацији дужан је да своје повериоце, према којима је 
измирио обавезе у ОМК, обавести о врсти и броју доку-
мента по коме су те обавезе настале, у року од 15 дана од 
дана пријема Извештаја о извршеној компензацији.". 

Члан 4. 
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана 

објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

477 . 

На основу члана 3. став 5. Закона о заштити биља од 
болести и штеточина које угрожавају целу земљу 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 74/89), савезни секретар за 
пољопривреду доноси . 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ЛИСТА 
КАР АНТЕНСКИХ И ЕКОНОМСКИ ШТЕТНИХ БИЉ-

НИХ БОЛЕСТИ И ШТЕТОЧИНА 
l,. У листама карантинских и економски штетних 

биљних болести и штеточина („Службени лист СФРЈ", бр. 
28/90) врше се следеће измене: 

1) У Листи А, Карантинске биљне болести и штеточи-
не које нису утврђене на територији СФРЈ, у поднаслову: 
„ПРОКАРИОТИ", редни број 6 и речи: ,,Erwinia amylovo-
га" бришу се. 

2) У Листу Б, Карантинске биљне болести и штеточи-
на које су утврђене на ограниченом подручју, у поднасло-
ву „ПРОКАРИОТИ", после редног броја 5 додају се редни 
број 6 и речи: ,,Envinia amylovora". 

3) У Листи економски штетних биљних болести и 
штеточина, у поднаслову: „БАКТЕРИЈЕ", редни број 6 и 
речи: „Xanthomonas catnpestris pv. phaseoli" бришу ce. 

2. Ове измене ступају на снагу осмог дана од дана об-
јављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр: 6/0-06-002/004 
21. маја 1991. године 
Београд Савезни секретар за 

. пољопривреду, 
др Стево Мирјанић с. р. 

478. 
На основу члана 20. став I. тачка 6, члана 25. и члана 

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

ОДЛУКУ^ 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ 
ДАВАЊА КРЕДИТА БАНКАМА И ДРУГИМ ФИНАН-
СИЈСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ 

ДНЕВНЕ ликвидност 
1. У Одлуци о условима и начину давања кредита 

банкама и другим финансијским организацијама за 
одржавање дневне ликвидности („Службени лист СФРЈ", 
бр. 8/91, 15/91, 20/91, 22/91, 23/91, 30/91, 32/91 и 40/91), у 
тачки 7е. став I. речи: „30. априла" замењују се речима: 
„31. маја". 

У ставу 2. речи: „одговарају процентима из" замењу-
ју се речима: , је коришћен у смислу", a речи: ,,и месечног 
обрачуна за април" замењују се речима: ,,и месечних обра-
чуна за април1 и мај". 

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

О. бр. 179 
13. јуна 1991. године 
Београд Председник 

Савета гувернера 
гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с. р. 

Број: 573/1 
, 18. јуна 1991. године 
Београд 

Генерални директор 
Службе друштвеног 

књиговодства, 
Марко Ћеранић, с. р. 

479. 
На основу члана 20. став 5. Закона о кредитним по-

словима са иностранством („Службени лист СФРЈ", бр. 
84/89), Савет гувернера доноси 
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О Д Л У К У 
О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА КОНВЕРЗИЈЕ 

ДУГА 
1. Овом одлуком Уређује се начин на који домаћа ли-

ца могу, обављањем послова конверзије дуга из члана 17. 
Закона о кредитним пословима са иностранством, превре-
меном отплатом измиривати обавезе по иностраним кре-
дитима који еу рефинансирани, односно репрограмирани. 

2. Сагласност за обављање послова конверзије дуга 
даје комисија Народне банке Југославије (у даљем тексту: 
комисија) када су: 

1) потраживање страних поверилаца предмет проме-
та на секундарном тржишту уз дисконт и пре рокова до-
спећа обавеза из закључених уговора о кредиту; 

2) обезбеђени реални извори средстава. 
Сагласност комисије садржи услове под којима се 

одобрени посао конверзије дуга може реализован. 
3. Захтев за добијање сагласности за обављање поје-

диначног посла конверзије дуга (у даљем тексту: захтев) 
домаће лице подноси, преко банке овлашћене за послове 
са иностранством (у даљем тексту: овлашћена банка), На-
родној банци Југославије. 

Захтев садржи све битне елементе посла конверзије 
дуга, a нарочито податке о: облику посла конверзије, оби-
му дуга који се превремено отплаћује, финансијској кон-
струкцији посла, висини средстава ангажованих за откуп и 
гашење дуга, делу улога страног партнера у девизним 
средствима, обезбеђењу динарских средстава, деоби дис-
конта између учесника у послу и роковима за реализацију 
посла. 

4. Зависно од облика конверзије дуга, за финансијску 
конструкцију посла потребно је навести податке из којих 
се може видети: 

1) обим улога страног партнера који се реализује кон-
верзијом дуга-зе улог у предузеће, као и начин финансира-
ња увозне компоненте улагања; 

2) да део оснивачког улога страног партнера у динар-
ским средствима који се реализује конверзијом дуга за 
улог у банку или другу финансијску организацију није ве-
ћи од 50% укупног улога; 

3) да су код овлашћене банке обезбеђена динарска 
средства у обиму који је потребан за реализацију посла 
конверзије дуга; 

4) део трансакције коју страни партнер реализује кон-
верзијом дуга за уступање права временског коришћења 
туристичког објекта; 

5) која су потраживање са отежаном наплетом пред-
мет продеје, цене по којој се посео закључује, као и облик 
нове обавезе .која се преузима према иностранству, однос-
но период (рок) на који се преузима ново задужење према 
иностранству. 

5. Пре одлучивање о поднесеном захтевима, Народна 
банка Југославије прибавља писмено мишљење Савезног 
секретаријата за финансије и Савезне^ секретаријета за 
економске односе са иностранством. 

Народна банка Југославије може тражити допуну за-
хтева и објашњења у вези с њим, као и документацију по-

.требну зе оцену или проверу подетеке у захтеву потреб-
них за одлучивање комисије. 

6. Ако комисија одбије захтев за давење сеглесности 
зе обављање послова конверзије, овлашћене бенке име 
право жалбе Савету гувернера Народне банке Југославије 
у року од осам дана од дане пријеме обавештења. 

7. Овлашћена банка је дужна да Народној баици Ју-
гославије достави документацију о реализацији посла кон-
верзије дуга зе коју је добијена сагласност (уговор о послу 
закључен се страним повериоцем, најаву и потврду стра-
ног повериоца о гашењу дуге не начин и у роковима који 
су утврђени одговарејућим уговориме о рефиненсирењу и 
ДР-)- . 

Народна банка Југославије, на основу документације 
из става I. ове тачке, прати остваривање посла конверзије 
дуга за који је дала сагласност и његове ефекте на обавезе 
по уговорима o рефинансирању, односно репрограмирању 
закључених кредитних послова са иностранством. 

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

О. бр. 180 Председник 
19. јуне 1991. године Савета гувернера 
Београд , гувернер 

Неродне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с. р. 

УСТАВНИ СУД ЈУГОСЛАВИЈЕ 

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 ЗАКОНА О 

ВОЈНОЈ ОБАВЕЗИ 
1. Уставни суд Југославије, решењем 1У-број-89/1-91 

од 29. маја 1991. године, покренуо је поступак за оцењива-
ње уставности Закона о војној обавези („Уредни лист Ре-
публике Словеније", бр. 18/91). 

Поступак за оцењивање уставности Закона Републике 
Словеније о војној обавези покренут је поводом иниција-
тиве савезног секретара на народну одбрану, који је, ис-
товремено, Уставном суду Југославије предложио да наре-
ди да се обустави извршење појединачних аката и радњи 
предузетих на основу оспореног закона, јер би њиховим 
извршењем могле наступити неотклоњиве штетне после-
дице. 

2. Одредбама Закона Републике Словеније о војној 
обавези прописано је да грађани мушког пола извршавају 
војну обавезу, у миру и у рату, под условима утврђеним 
тим законом, ако ту обавезу нису извршили по одредбама 
савезног Закона о војној обавези. 

3. Одредбом члана 379. Устава СФРЈ утврђено је да 
Уставни суд Југославије може у току поступка, до де ноше- , 
ња коначне одлуке, наредити да се обустави извршење по-
јединачног акте или радње која је предузета на основу за-
кона чија се уставност оцењује ако би њиховим изврше-
њем могле наступити неотклоњиве штетне последице. 

Уставни суд Југослевије оценио је да су испуњени ус-
лови утврђени одредбом члана 379. Устава СФРЈ да наре-
ди да се обустави извршење појединачних ахата и радњи 
предузетих на основу Законе Републике Словеније о војној 
обавези. 

4. Уставни суд Југославије, на основу одредбе члана 
379. Уставе СФРЈ, не седници одрженој 29. меја 1991. го-
дине, донео је 

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

предузетих на основу Закона о војној обавези („Урадни 
лист Републике Словеније", бр. 18/91). 

Решење објавити у „Службеном листу СФРЈ" и, 
„Уредном листу Републике Словеније". 

!У-број 89/1-91 Председник 
29. маја 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 ЧЛ. 2,3. И 4. ЗА-
КОНА О УГРАЂИВАЊУ И УСМЕРАВАЊУ ОСНОВ-
НОГ ПОРЕЗА НА ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА У 

ПРОМЕТУ 
I. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 

судом Југославије поступак за оцењивање уставности За-
кона о уплаћиван^ и усмеравању основног пореза нд про-
мет производа и услуга у промету („Службени гласник Ре-
публике Србије", бр. 23/91) и супротности тог закона са 
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Законом о финансирању федерације („Службени лист 
СФРГ, бр. 15/77, 71/85, 71/86, 10/88, 31/88, 16/89, 41/89, 
60/89 и 55/90), Законом о привременим мерама о порезу 
на промет производа и услуга („Службени лист СФРЈ", бр. 
4/91) и Законом о служби друштвеног књиговодства 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 70/83, 16/86, 72/86, 74/87, 
37/88, 61/88, 57/89 и 79/90). 

Савезно извршно веће предложило је да Уставни суд 
Југославије нареди да се обустави извршење појединачних 
аката и радњи предузетих на основу Закона о уплаћиван^ 
и усмеравању основног пореза на промет производа и ус-
луга у промету, јер сматра да би извршењем тих аката и 
радњи могле наступити неотклоњиве штетне последице 
по финансирање и функционисање федерације. 

2. Одредбама чл. 2, 3. и 4. Закона о уплаћиван^ и ус-
меравању основног пореза на промет производа и услуга 
у промету прописана је обавеза уплате средстава основног 
п(ореза на промет производа и услуга у промету који при-
пада федерацији, као и коришћење и усмеравање тих сред-
става на рачун Службе друштвеног књиговодства Репуб-
лике Србије, односно на одговарајуће рачуне служби 
друштвеног књиговодства покрајина. 

3. Одредбом члана 379. Устава СФРЈ утврђено је да 
Уставни суд Југославије може у току поступка, до 'доноше-
ња коначне одлуке, наредити да će 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 утврђени одредбом члана 379. Устава СФРЈ да наре-
ди да се обустави извршење појединачних аката и радњи 
предузетих на основу чл. 2, 3. и 4. Закона о уплаћивању и 
усмеравању основног пореза на промет производа и услу-
га у. промету. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ и члана 28. Пословника Уставног суда Југослави-
је, на седници одржаној 30. маја 1991. године, донео је 

Р е ш е њ е 
Обуставља се извршење појединачних акат? и радњи 

предузетих на основу чл. 2, 3. и 4. Закона о уплаћивању и 
усмеравању основног пореза на промет производа и услу-
га у промету („Службени гласник Републике Србије", бр. 
23/91). 

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

!У-број 83/1-91 
30. маја 1991. године 
Београд 

Председник 
Уставног суда Југославије, 

Милован Бузаџић, с. р. 

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 утврђени чланом 379. Устава СФРЈ да нареди да се 
обустави извршење појединачних аката и радњи предузе-
тих на основу Одлуке о уплаћивању и усмеравању царина, 
посебних увозних дажбина и лежарина. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ и члана 28. Пословника Уставног суда Југослави-
је, на седници одржаној 29. маја 1991. године, донео је 

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

предузетих на основу Одлуке о уплаћивању и усмеравању 
царина, посебних увозних дажбина и лежарина („Службе-
ни гласник Републике Србије", бр. 23/91). 

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

Бр. Н-У - 66/91 
29. маја 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 ОДЛУКЕ О 
УПЛАЋИВАНА И УСМЕРАВАЊУ ЦАРИНА, ПОСЕБ-

НИХ УВОЗНИХ ДАЖБИНА И ЛЕЖАРИНА 
1. Савезно извршно веће покренуло је,пред Уставним 

судом Југославије поступак за оцењивање уставности и за-
конитости Одлуке о уплаћивању и усмеравању царина, по-
себних увозних дажбина и лежарина („Службени гласник 
Републике Србије", бр. 23/91). 

Савезно извршно веће предложило је да Уставни суд 
Југославије нареди да се обустави извршење појединачних 
аката и радњи предузетих на основу наведене одлуке, јер 
сматра да би извршењем тих аката и радњи могле насту-
пити неотклоњиве штетне последице за финансирање и 
функционисање федерације. 

2. Оспореном одлуком уређује се уплаћивање и усме-
равање царина, посебних увозних дажбина li лежарина ко-
де по закону припадају федерацији, 

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 ОДЛУКЕ О 
ПОСЕБНИМ НАКНАДАМА ЗА КОРИШТЕЊЕ НА-

ФТНЕ ЛУКЕ И НАФТОВОДА 
1. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 

судом Југославије поступак за оцењивање уставности и за-
конитости Одлуке о посебним накнадама за кориштење 
нафтне луке и нафтовода („Народне новине" - службени 
лист Републике Хрватске, бр. 16/91). 

Савезно извршно веће предложило је да Уставни суд 
Југославије нареди, у смислу члана 379. Устава СФРЈ, да 
се обустави извршење појединачних аката и радњи преду-
зетих на основу оспорене одлуке јер би њиховим изврше-
њем могле наступити неотклоњиве штетне последице. 

2. Одлуком о посебним накнадама за кориштење на-
фтне луке и нафтовода прописано је да корисници нафтне 
луке и југословенског нафтовода плаћају посебну накнаду 
Републици Хрватској, упоредо са накнадом која се плаћа 
предузећу Југословенски нафтовод, a министру трговине 
Владе Републике Хрватске дато је овлашћење да својим 
актом може ослободити поједине обвезнике од плаћања 
посебних накнада. 

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 утврђени чланом 379. Устава СФРЈ да нареди обуста-
ву извршења појединачних аката и радњи предузетих на 
основу Одлуке о посебним накнадама за кориштење на-
фтне луке и нафтовода. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ и члана 28. Пословника Уставног суда Југослави-
је, на седници одржаној 29. маја 1991. године, донео је 

Р Е Ш Е Њ Е 
Обуставља се извршење појединачних аката и радњи 

предузетих на основу Одлуке о посебним накнадама за ко-

( 
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риштење нафтне луке и нафтовода (^Народне новине" -
службени лист Републике Хрватске, бр. 16/91). 

Решење објавити у „Службеном листу СФРЈ" и „На-
родним новинама" - службеном листу Републике Хрват' 
ске. 

Н-У-број 61/91 Председник 
23. маја 1991. одине Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с, р, 

С А Д Р Ж А Ј : 

Страна 

466. Одлука о распоређивању средстава амортиза-
ције савезних органа за период јануар-март и 
април-јун 1991. године 709 

467. Одлука о допуни Одлуке о плаћању посебне 
таксе на увезену робу у 1991. години 710 

468. Одлука о допуни Одлуке о одређивању робе на 
коју се плаћа посебна дажбина за изравнање 
пореског оптерећења увезене робе у 199f, годи-
ни , . 710 

469. Одлука о висини накнаде за обавезни здрав-
ствени преглед биља у промету преко границе 
Социјалистичке Федеративне Републике Југос- -
лавије — 710 

470. Одлука о висини накнаде за извршени ветери-
нарско-санитарни преглед пошиљака животи-
ња, производа, сировина и отпадака животињ-
ског порекла, семена за вештачко осемењава-
ње, оплођених јајних ћелија за оплођавање 
животиња и других предмета којима će може 
преносити заразна болест у промету преко гра-
нице Социјалистичке Федеративне Републике 
Југославије 

471. Одлука о измени Одлуке о разврставању робе 
на облике извоза и увоза — 

Страна 
472. Одлука о условима кредитиран^ предузећа par 

ди обезбеђења складишног простора за смеш-
тај и чување савезних робних резерви 712 

473. Решење о одређивању сталног граничног пре-
лаза за међународни друмски саобраћај „Пре-
лаз К а р а в а н е " ' : 712 

4?4. Решење о одређивању сезонских граничних 
прелаза за међународни по.морски саобраћај — 712 

4)5. Правилник о квалите-ту јестивих печурки и 
производа од јестивих печурки 712 

476. Правилник о изменама и допунама Правилни-
ка о врсти обавеза, њиховој висини, начину и 
роковима Спровођења обавезне мултилатерал-
не компензације — — — — 720 

4)7. Измена и допуна Листа карантинСких и еко-
но.мски штетних биљних болести и штеточина 720 

478. Одлука о изменама Одлуке о условима и начи-
ну давања кредита банкама и другим финансиј-
ским организацијама за одржавање дневне лик-
видност!! — — — — 720 

479. Одлука ć начину обављања послова конверзије 
дуга — 720 

Решење о обустави извршења појединачних аката и 
радњи предузетих на основу Закона о војној 
обавези : — 721 

Решење о обустави извршења појединачним аката и 
радњи предузетих на основу чл. 2, 3. и 4. Зако-
на о уплаћиван^ и усмеравању основно.г Поре-

г 

за на промет производа и услуга у промету — 721 
Решење о обустави извршења појединачних аката и 

радњи предузетих на основу Одлуке о уплаћи-
ван^ и усмеравању царина, посебних увозних 
дажбина и лежарина 722 

Решење о обустави извршења појединачних аката и 
радњи предузетих на основу Одлуке о посеб-
ним накнадама за кориштење нафтне луке и 

112 нафтовода - — — — 112 
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ЗБИРКА 
ЗАКОНА О ПРЕКРШАЈИМА КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ НА 

ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
Приредили: Томислав Ралчџћ 

Звонимир Бандић 
Рецензент: Душан Стаменовић 

Збирка обухвата: 
- Закон о прекрша!јима којима се повређују савезни прописи, са коментаром 
- Закон о прекршајима Србије 
- Закон о прекршајима Војводине 
- Закон о органима за прекршаје Косова 
- законе о прекршајима против јавног реда и мира Србије и покрајина 
- казнене одредбе Закона о основама безбедности саобраћаја на путевима и зако-

на о безбедности саобраћаја на путевима Србије и покрајина 
- судску праксу Савезног суда и Врховног суда Србије из области поступка и 

примене закона против јавног реда и мира и безбедности саобраћаја на путевима. 
У Збирци су дати пречишћени текстови закона са свим изменама и допунама за-

кључно са 31. Ili 1991. године. 
Овако дата Збирка неопходна је у раду органа који воде прекршајни поступак 

свих нивоа, органима управе, управама прихода, царинским и девизним службама, орга-
нима унутрашњих послова, судијама, јавним тужиоцима, јавним правобраниоцима, ад-
вокатима, службама правне помоћи, правним службама предузећа, грађанима и др. 

Цена: 600,00 дин. 

Поруџбине слати иа адресу: НИУ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ, Београд, Јована Ристића I. 
Поштански фах 226, телефон 651-840, телефакс 651-482, телекс 11756. 

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. i?. 


