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722. 
На основу члана 76. ст. 4. и 5. Закона о спољнотрго-

винском пословању („Службени лист СФРЈ", бр. 63/89 и 
11/91), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОВРАЋАЈУ ЦАРИНСКИХ, 
ПОРЕСКИХ И ДРУГИХ ДАЖБИНА И О ДРУГИМ МЕ-

РАМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ИЗВОЗА 
1. У Одлуци о повраћају царинских, пореских и дру-

гих дажбина и о другим мерама за подстицање извоза 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 74/89, 88/89, 3/90, 17/90, 
28/90,41/90, 63/90, 15/91, 53/91, 57/91 и 59/91) у тачки 13. 
став 4. број: „1.500.000" замењује се бројем: „1.800.000", a 

број: „160,000" - бројем: „260.000". 
2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Савезно извршно веће 

Е.п. бр. 290 
2. октобра 1991. године 
београд 

Председник 
Анте Марковић, с. р. 

723. 
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 ОСЛОБАЂАЊУ ОД ПЛАЋАЊА ПОСЕБНЕ ДАЖБИ-

НЕ ПРИ УВОЗУ ЈЕСТИВОГ УЉА 
I. Посебна дажбина при увозу пољопривредних и 

лрехрамбених производа не плаћа се на увоз до 5.000 тона 
.јестивог уља из следећих тарифних бројева и тарифних оз-
нака Царинске тарифе: 

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

15,12. Уље од семена сунцокрета, шафрани-
ке и памуковог семена и њихове фрак-
ције, пречишћени или ^пречишћени, 
али хемијски немодификовани:1 

1512.19 - - остало 

2. Право из тачке I. ове одлуке на увоз јестивог уља 
остварује се на основу решења о извршеној расподели 
контингенатакоје издаје Савезиисекретаријат за економске 
односе са иностранством у сарадњи са Савезним секрета-
ријатом за трговину и Савезним секретаријатом за пољоп-
ривреду који ће реализовати Савезна дирекција за робне 
резерве. 

3. Ова одлука ступа на снагу наредног д а н д а н а 
објављивања у „Службеном листу СФРЈ", a примењиваће 
се до 31. децембра 1991. године. 

Савезно извршно веће 

Е.п. бр. 291 
2. октобра 1991. године 
Београд 

Председник, 
Анте Марковић, с. р. 

724. 
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 ОСЛОБАЂАЊУ ОД ПЛАЋАЊА ПОСЕБНЕ ДАЖБИ-
НЕ ПРИ УВОЗУ ВИНА И ЦИГАРЕТА НАМЕЊЕНИХ 

ПРОДАЈИ У ПОСЕБНИМ ЦАРИНСКИМ 
ПРОДАВНИЦАМА 

I. Посебна дажбина при увозу пољопривредних и 
прехрамбених производа не плаћа се на увоз цигарета ти-
па ,,Kent", „Dunhill", „Marlboro" и ,,Rothmans" и на увоз 
вина, намењених продаји у посебним царинским продав-
ницама, из следећих тарифних бројева и тарифних ознака 
Царинске тарифе: 

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

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

2204.10 - Вина пенушава: 
2204.101 у судовима до 2 I 
2204.2 - Остала вина; шира од грожђа са за-

устављеном ферментацијом додава-
N њем алкохола: 

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

24.02 Цигаре, цигарилоси и цигарете од ду-
вана и замене дувана: 

2402.10 - Цигаре и цигарилоси, који садрже 
дуван 

2402.20 ̂  - Цигарете које садрже дуван 
Ех. 
Kent, Dunhill, Marlboro, Rothmans 

2. Право из тачке I. ове одлуке на увоз вина остварује 
се на основу решења о извршеној расподели контингената 
које издаје Савезни секретаријат за економске односе са 
иностранством у сарадњи са Савезним секретаријатом за 
трговину и Савезним секретаријатом за пољопривреду. 
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3. Ова одлука сту!де на снагу наредног дана од дана 
објављиван^ у ,,Службеном листу СФРЈ". 

Са,везно извршно веће 

Е. п, бр. 293 Председник, 
2, октобра 1991. године- Анте Марковић, с. р.. 
Београд 

725. 
На одводу члана U. Закона о систему друштвене кон-

троле цена („Службени лист СФРЈ", бр. 34/19), Савезно 
извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ЗАШТИТНОЈ ЦЕНИ ПШЕНИЦЕ РОДА 

1992. ГОДИНЕ 
1. Предузећима и другим правним лицима који про-

изводе пшеницу еами или у кооперацији са индивидуал-
ним пољопривредним произвођачима, као и индивидуал-
н е пољопривредним произвођачима који пшеницу про-
изводе и продају сами (у даљем тексту: произвођачи) обез-
беђују се за пшеницу рода 1992. године заштитне цене, и 
то за : 

Дин/kg 
П пшеницу I класе и I технолошке групе 4,5 
2) пшеницу II класе и II технолошке групе 4,0 
3) пшеницу IH класе и III технолошке групе 3,5 
2. Под ценама из тачке I. ове одлуке подразумевају 

се: франко-вагон утоварна станица произвођача и франко-
-магацин железничка станица произвођача и франко-мага-
цин млина у месту произвођача - по избору купца. 

3. Цене из тачке I. еве одлуке важе за пшеницу зрелу, 
својстценог изгледа, мириса и укуса, здраву, без знакова 
плесни, етраног укуса И мириса, упдтребљиву за људску 
исхрану, незаражену пшеничним болестима и штеточина-
ма, са 2% примеса, са 13% влаге и са 76 килограма хекто-
литарске масе, сагласно одредбама тач, 3. и 14. југослоеен-
ш т етандарда JUS Е,В I Ј(Н), утврђеног Правилником о 
југословенским стандардима за пољопривредне производе 
намењене индустрија^ преради („Службени лист СФРЈ", 
бр. 36/78), и то за пшеницу: 

1) I класе и I технолошке групе - ако садржи најмање 
13% сирових протеина и седиментациону вредност најма-
ње 40, сагласно одредбама тачке 9. југословеиског стан-
дарда JUS !LB 1.2Q0, И најмање: принос брашна 65%, при-

сног хлеба 139 ?/l00 џ брашна, принос запремине 450 ml-
- /100 f брашна и вредносни број средине хлеба најмање 

5,5; 
2) Il класе и II технолошке групе - ако садржи најма-

ње 11,5% сирових протеина и еедиментациону вредност 
најмање 30, сагласно одредбама тачке 9, југословенског 
стандарда JUS Е,В1.200, и најмање: принос брашна 62%, 
приное хлеба 138 g/l00 g брашна, принос запремине 450 
ml/100 g брашна и вредносни број средине хлеба најмање 
4,0; 

3) III класе и III технолошке групе - ако садржи нај-
мање 10,0% сирових протеина и седиментациону вредност 
најмање 18%, сагласно одредбама тачке 9, југословенског 
стандарда JUS Е.В 1.200, и најмање: принос брашна 58%, 
принос хлеба 136 g/l00 g брашна, принос запремине 400 
пц/100 g брашна и вредносни број средине хлеба најмање 
2,0. 

4. Пшеница по класама и технолошким групама ут-
врђена је у Списку сорти пшенице према класама и техно-
лошким групама, који је саставни део ове одлуке. 

За пшеницу која није обухваћена Списком из става I. 
ове тачне класа и технолошка група утврђују се применом 
елемената из тачке 3. ове одлуке. 

5. Ако пшеница има ређи или мањи процент примесе 
или влаге од процента који је предвиђен у танки 3. ове од-
луке, заштитна цена ђе се за процент примесе или влаге 
смањити, односне повећати за ноти привит, Ломљена зр-
на, мања од половине, рачунају fe као примесе. 

Ако пшеница има већу или мању хектолитарску масу 
од хектолитарске масе која је предвиђена у тачки 3. ове од? 
луке, заштитна цена се повећава, односно смањује за 0,5% 
за сваки килограм изнад или испод предвиђене хектоли-
т а р ^ масе- Разломци се узимају у обзир.. Ако пшеница 
има хектолитарску масу већу од 80 килограма, сматраће 
се да има хектолитарску масу од 80 килограма. 

За пшеницу која има процент влаге већи од процента 
који је предвиђен у тачки 3. ове одлуке, заштитна цена ће 
се смањити за 1% за сваки процент изнад предвиђене вла-
ге. 

За пшеницу која има покварених зрна услед трулежи, 
напада плесни и еамозагревања и пшеничних зрна, се-
менки корова штетних за кравље људи и семенки корова, 
које утичу на боју, мирис и укус пшенице, до нивоа утврђе-
них одредбама тачке 15. југословенског стандарда JUS 
Е.В 1.200, заштитна цена ће се умањити до 5%. 

6, Ова одлука ступа на снагу наредног дана о4 дана 
објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 292 Председник, 
2, октобра 1991. године Анте Марковић, е, р, 
београд 

СПИСАК СОРТИ 
ПШЕНИЦЕ ПРЕМА КЛАСАМА И Т!ЕХНОЛОШКИМ 

ГРУПАМА 
На основу трогодишњих испитивања квалитета при-

знатих сорти пшенице у Југославији, сорте пшенице раз-
вретавају се по класама и технолошким групама на: 

- сорте пшенице I класе и I технолошке групе, и то: 
Партизанка, Балкан, Крагујевачка 56, Сремица, Родна, Ко-
совка, Рана ниска, Протеина, Победа и Даница; 

- сорте пшенице II класе и II технолошке групе, и то: 
Низија, Новосадска рана 2, Југославија, Новосадска рана 
4, Партизанка ниска, Сомборска, Стапарка, Панчевка, 
Једнота, Дуга, Банатска ниска, Панонка, Житница, Звезда, 
Викторија, Ласта, Искра, Козара, Пољана, Нова Посавка, 
Суботичанка, Мачванка 2, Посавка 2, Посавка l, Зеленго-
ра, Колубара, Уна, Кошава, Славонија, Личанка, Орашан-
ка, Поморавка, Крагујевачка 5Š, Крагујевачка 78, Лепени-
ца, Љубичевка, Србијанка, Мирна, Јадранка, НС-3183, 
НС-6001, НС-7000, Тањуговка, Ђердана, Подарка, Жи-
тарка, Нада, Синка, Осијечанка 2, Краљевица, Марија, 
Дванаеста, Зора, Заги 87 и Зринка; / 

- сорте пшенице IH класе и III технолошке групе, и 
то: Супер златна, Златна долина, Лоња, Барањка, Ђаков-
чанка, Загрепчанка, Миљенка, Корана, Подравка, Дика, 
Дукат, Загребачка 2, Скопљанка, Босанка, Осијечка 20, Са-
ва, Бисерка, Сања, Загорка, Нова Маријана, Добра. Бис-
тра, Златокласа, Нова златна, Моравка, Биљана, Ирена, 
Ива, Опленца, ПКБ крупна и КБ U I. 

m . 
На основу члана 12. ст. I. и 5. и члана !З. став 4. Зако^ 

на о заштити животиња од заразних болести које уг-
рожавају целу земљу („Службени лист СФРЈ", бр. 43/86 и 
53/91), савезни секретар за пољопривреду прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О НАЧИНУ ВРШЕЊА ВЕТЕРИНАРСКО-САНИТАРНЕ 
КОНТРОЛЕ СТОЧНЕ ХРАНЕ И ОБЈЕКАТА У КОЈИ-
МА СЕ ПРОИЗВОДИ СТОЧНА ХРАНА И УСЛОВИМА 
KOJE МОРАЈУ ИСПУЊАВАТИ ЛАБОРАТОРИЈЕ КО-
J i ВРШЕ СУПЕР АНАЛИЗЕ УЗОРАКА СТОЧНЕ ХРАНЕ 

Члан I. 
Под сточном храном, у смислу овог правилника, под-

разумева оф све што животиње перорално уносе у органи-
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зам за подмирење енергије и протеинског и минералног 
биланса. 

Сточном храном, у смислу овог правилника, сматра-
ју се и сировине и адитиви који се користе за припрему 
сточне хране. 

Члан 2. 
Ветеринарско-санитарна контрола сточне хране је 

збир стручних поступака којима се утврђују: органолеп-
тичка својства, врсте и количине хранљивих састојака које 
сточна храна садржи, хигијенска исправност и количине 
штетних материја у сточној храни. 

Ветеринарско-санитарном контролом обухватају се 
и објекти у којима се производи сточна храна, са стано-
вишта услова који обезбеђују хигијенску исправност сточ-
не хране. 

Члан 3. 
Сточна храна органолептички мора бити таква да 

њена природна својства (боја, мирис и укус) нису проме-
њена, a количине хранљивих састојака, уграђених у сточну 
храну, укључујући и адитиве, морају одговарати потреба-
ма појединих врста и категорија животиња, односно пода-
цима садржаним у спецификацији произвођача. 

Количине хранљивих састојака у сточној храни, 
садржај адитива, количине штетних материја и хигијенска 
исправност сточне хране утврђују се у специјалистичкој 
лабораторији. 

Члан 4. 
Објекти у којима се сточна храна производи на индус-

тријски начин (у даљем тексту: фабрике сточне хране) мо-
рају бити изграђени тако да производне јединице буду ме-
ђусобно функционално повезане, a круг фабрике ограђен. 

Улаз у фабрику сточне хране мора бити санитарно за-
штићен дезинфекционим местима за обућу упослених рад-
ника и превозних средстава којима се допремају сировине 
за производњу. 

Путеви у кругу фабрике сточне хране морају бити из-
грађени од бетона или асфалта, a остала површина фаб-
ричког круга мора бити под зеленилом. 

Фабрика сточне хране мора се снабдевати водом из 
јавне водоводне мреже или из извора који обезбеђују по-
требне количине хигијенски исправне воде, односно воде 
која по свом квалитету одговара технолошком процесу 
производње. 

Члан 5. 
Отпадне воде из фабрике сточне хране могу се испуш-

тати искључиво у канализациону мрежу или санитарно 
безбедан таложник. 

Члан 6. 
Хигијенски неисправна храна и неисправни отпаци 

настали у процесу производње морају се сакупљати у за то 
подесној амбалажи и за то посебно обезбеђено^ простору. 

Члан 7. 
Просторије које чине фабрику сточне хране морају 

бити изграђене од чврстог материјала, изоловане од влаге, 
погодне за чишћење, дезинфекцију и дезинеекцију и за-
штићене од уласка птица. 

Дезннфекција, дезинсекција и дератизација простори-
ја у фабрици сточне хране врше се најмање два пута го-
дишње. 

Члан 8. 
Опрема за производњу сточне хране у фабрици сточ-

не хране мора бити израђена тако да онемогућава загађи-
вање хране штетним материјама и да се лако може чисти-
ти и дезинфиковати. 

Члан 9. 
Свака фабрика сточне хране мора имати изграђен по-

себан санитарни чвор који се састоји од: просторије за 

пресвлачење радника ea одговарајућим ормарима, купати-
ла са тушевима и тоалетног простора за прање руку и WC 
кабинама на испирање. 

Члан IO. 
Лабораторије за вршење суперанализа сточне хране 

морају испуњавати посебне услове у погледу: 
1) стручности и спецнјализације кадрова; 
2) поседовања одговарајуће лабораторијске опреме; 
3) лабораторијских и других просторија. 

Ч л а н и . 
Лабораторија за вршење супераналнза сточне хране 

морају имати потребан број стручњака из области хемиј-
ских анализа и микробиолошке дијагностике сточне хра-
не. 

Лабораторије за вршење суперанализа сточне хране 
морају располагао довољним бројем просторија за при-
јем, обраду и испитивање узорака сточне хране, као и оп-
ремом за примену најсавременијих лабораторијских мето-
да испитивања хемијских и микробиолошких карактерис-
тика сточне хране. 

Радне површине и просторије лабораторија које 
врше суперанализу сточне хране морају бити изграђене од 
материјала који се лако одржава, чисти и дезинфикује. a 
отпадне воде из лабораторије пре изливања у ^ан^и|апи-
ону мрежу морају се на погодан начин учинити неШкод-
љивим. 

Члан 12. 
Лабораторије овлашћене за вршење суперанализа 

сточне хране, у складу са одредбом члана 13. Закона, до-
стављају годишњи извештај савезном органу управе над-
лежном за послове заштите животиња од заразних болес-
ти које угрожавају целу земљу о резултатима извршених 
суперанализа. 

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

јављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Број: 5/0-06-043/005 Заменик савезног секретара 
2. септембра 1991. године за пољопривреду, 
Београд Антун !!!еда, с. р. 

727. 
На основу члана 16. став 5. Закона о заштити животи-

ња од заразних болести које угрожавају целук земљу 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 43/S6 и 53/91), савезни3се|фе-
тар за пољопривреду прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О МЕРАМА ЗА СУЗБИЈАЊЕ И ИСКОРЕЊИВАЊЕ 

ФУРУНКУЛОЗЕ ПАСТРМКИ 

Члан I. 
Ради сузбијања и искорењивања фурункулозе пас-

трмки (Furanculosis salmonis) примењују се мере предвиђе-
не овим правилником. 

Члан 2. 
Пастрмке се сматрају сумњивим на обољење од фу-

рункулозе ако ее на основу епизоотолошких података оп-
равдано посумња на ту заразну болест, односно ако се 
клиничким прегледом установе знаци те болести, a патса-
натомски утврде промене карактеристичне за фурункуло-
зу пастрмки на органима или ткивима. 

Члан 3. 
Пастрмке ее сматрају оболелим од фурункулозе пас-

трмкиакоЈзе основано посумња нафуруикулјр зу, a узроч-
ник болести Aeiuuiuiias saimonicida докаже лаоораториј-
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ским испитивање!^. Лабароторијско испитивање ради изо-
лације узрочника врши се: на стандардним подлогама 
(триптоза-соја arap, мозак, срце, инфузиони arap, трипто-
за-крвни arap са 10% серума), на температури од 20-25 eC. 
Идентификација узрочника врши се цитохром-оксидаза-
-тестом, парафенил-диаминским тестом и тестом аглути-
нацијс на микроскопској плочи. 

Члан 4. 
Одгајивалишта пастрмки најмање два пута годишње 

подлежу дијагиостичком испитивању на фурункулозу пас-
трмки. Узорци за лабораторијска испитивања узимају ce 
тако да се једно прикупљање узорака изврши лети, када је 
температура воде највиша, a друго - у време мрешћења 
пастрмки. 

У летњем периоду, од сваке категорије пастрмки 
(изузев матица) у одгајивалишту узима се узорак од 30 
живих пастрмки слабије кондиције, ухваћених поред ис-
пуста базена, a у сезони мреста узорак чини l i измреиће-
них матица. 

Члан 5. 
Дијагностичка лабораторија испитивања пастрмки 

на фурункулозу пастрмки врше се у за то овлашћеној спе-
цијалистичкој ветеринарској организацији. 

У одгајивалишту пастрмки у коме је утврђена фурун-
кулоза пастрмки или се сумња на фурункулозу пастрмки 
наредиће се следеће мере: 

1) забрана излова пастрмки и њиховог пребацивања 
из тог одгајивалишта у друго одгајивалиштс, односне у 
друге водотокове; 

2) забрана пуштања или излажења пастрмки из одга-
јивалишта, односно других објеката у отворене воде; 

3) забрана издавања уверења о здравственом стању 
животиња; 

4) нешкодљиво уклањање теже оболелих и угинулих 
пастрмки; 

5) забрана или ограничење приступа страних лица и 
посетилаца одгајивалицдту пастрмки; 

6) лечење одговарајућим леком; 
l ) дезинфекција икре после оплодње одговарајућим 

дезинфицијенсом; 
8) механичко чишћење одгајивалишта пастрмки, ис-

пуста, канала и предмета који служе за рад у одгајивалиш-
ту и њихова дезинфекција. 

Члан 7. 
Сматра се да фурункулозе пастрмки нема у за-

раженом одгајивалишту ако су извршене све наређене ме-
ре и ако је од тада протекло најмање три н,едеље. 

Члан S. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана ед дана об-

јављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 5/0-04-001/076 Савезни секретар за 
9. септембра 1991. године пољопривреду, 
Београд др Стеве Мирјанић, с.р. 

728. 
На основу члана lf . ста! 5. Закона о заштити животи-

ња од заразних болести које угрожавају целу земљу 
(,,Службени лист СФРЈ", бр. 43/Н и 53/tl), савезни секре-
тар за пољопривреду прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О МЕРАМА ЗА СУЗБИЈАЊЕ И ИСКОРЕЊИВАЊЕ 

!РТИЧАВОСТИ ПАСТРМКИ 

трмки (Mehomatosis salmonis) примењују се мере предви-
ђене евим правилником. 

Члан 2. 
Пастрмке се сматрају сумњивим на вртичавост пас-; 

трмки ако се на основу епизоотолошких података оправ-
дано посумња на ту заразну болест, односно ако се кли-
ничким прегледом код њих установе знаци те болести. 

Члан 3. 
Пастрмке до три месеца старости сматрају се оболе-

лим од вртичавости пастрмки ако се вегетативни облици 
(трофозоити или амебоидни стадијуми развоја) узрочника 
вртичавости М. cerebralis у хрскавичавом ткиву главе до-
кажу патохистолошким прегледом. 

Пастрмке старије од три месеца сматрају се оболе-
лим од вртичавости ако се паразитолошким прегледом 
скелетних струготина пастрмки или хомогенизованог кос-
тура главе пастрмки докажу споре М. cerebralis. 

Пастрмке се сматрају оболелим од вртичавости пас-
трмки и ако се методом дигестије утврди присуство узроч-
ника вртичавости пастрмки. 

Члан 4. 
Дијагностичка лабораторија испитивања пастрмки 

из од гај и вал ишта врше се у за то овлашћеној специјалис-
тичкој ветеринаре^ организацији, a обавезно се предузи-
мљу у случајевима када на то упућују епизоотолОшки раз-
лози, односно када се на основу клиничких знакова болес-
ти пастрмки посумња на вртичавост пастрмки. 

Члан 5. 
У одгајивалишту пастрмки у коме је утврђена врти-

чавост Пастрмки наредиће се следеће мере: 
1) забрана излова пастрмки и њихово пребацивање из 

једног одгајивалишта у друго одгајивалиште, односно у 
друге водотокове; 

2) забрана испуштања пастрмки из одгајивалишта 
пастрмки, односно других објеката у отворене воде; 

3) забрана издавања уверења о здравственом стању 
животиња; 

4) нешкодљиво уклањање теже оболелих и угинулих 
пастрмки; 

5) забрана или ограничење приступа страних лица и 
посетилаца одгајивалишту пастрмки; 

6) дијагностичко испитивање пастрмки у водотоку, 
узводно и низводно од одгајивалишта; 

7) механичко чишћење одгајивалишта пастрмки, ус-
тава, канала и других предмета за рад и дезинфекција од-
говарајућим дезинфицијенсом. 

Члан 6. 
Сматра се да вртичавости пастрмки нема у за-

раженом одгајивапишту ако су у њему. извршене све наре-
чене мере, чишћење и дезинфекција и ако код новонасеље-

них младих пастрмки, на основу клиничке слике и лабора-
торијских испитивања, нема вртичавости пастрмки. 

Члан 7. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивање у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр,: 5/0-04-0^1/075 Савезни секретар за 
9. септембра 1991. године -Пољопривреду, 
Београд др Стево Мирјанић, с.р. 

729. 
На основу члана 2S. став 4. Закона о заштити животи-

ња од заразних болести које угрожавају целу земљу 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 43/S6 и 53/91), еавезни секре-
тар за шољопривреду прописује 
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П Р А В И Л Н И К 
О ВРСТАМА ПОШИЉАКА ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊ-
СКОГ ПОРЕКЛА ЗА КОЈЕ НИЈЕ ПОТРЕБНО РЕШЕ-
ЊЕ О ВЕТЕРИНАРСКО-САНИТАРНИМ УСЛОВИМА 
КОЈЕ ТЕ ПОШИЉКЕ МОРАЈУ ИСПУЊАВАТИ ПРИ-

ЛИКОМ УВОЗА ИЛИ ПРОВОЗА 

Члан I. 
Решење о ветеринарско-санитарним условима за 

увоз или провоз пошиљака производа животињског порек-
ла које подлежу ветеринарској контроли на граничним 
прелазима није потребно за пошиљке: 

I) термички или ферментативним зрењем обрађених 
производа животињског порекла, без обзира на њихову на-
мену, под условом да овлашћени ветеринар земље извоз-
нице у међународном санитарном цертификату, који мора' 
пратити пошиљку, потврди: 

- да је производ добијен од здравих животиња под 
контролом надлежне ветеринару инспекције, да је при-
ликом производње подвргнут одређеном термичком, од-
носно ферментативном поступку који искључује могућ-
ност преношења заразних болести и штетног деловања на 
кориснике тих производа укључујући и ниво штетних ос-
татака (резидуа) пестицида, антибиотика, сулфонамида, 
хормона, тешких метала и др.; 

- да производ потиче из погона регистрованих за из-
воз и да су ти погони под сталним ветеринарским надзо-
ром; 

- да ниво радиолошку контаминације производа у по-
шиљци није већи од дозвољеног у Социјалистичкој Феде-
ративној Републици Југославији. 

Под термички обрађеним производима, у смислу ове 
тачке, подразумевају се: конзерве свих врста, стерилисано 
и пастеризовано млеко, млеко у праху, месни екстракт, 
трајни сувомеснати производи, сладолед, шлаг, бутер, 
трајни сиреви и др.; 

l) меса, рибе и конзумне рибе, ракова, шкољки, жаба 
и мекушаца, под условом да овлашћени ветеринар земље 
извознице Леђународним зоосанитарним цертификатом 
потврди да је пошиљка здрава и да се њом не може прене-
ти заразна болест животиња која подлеже обавези пријав-
љивања. 

За месо рибе цертификатом се мора потврдити и да у 
њему нема паразита из рода anisakis и čudo, као и да ниво 
радијације у пошиљци и садржај штетних материја није 
већи од дозвољеног у Социјалистичкој Федеративној Ре-
публици Југославији; 

3) сирове вуне, сирових кожа, сировог крзна животи-
ња, длаке и репова, ако је међународним зоосанитарним 
цертификатом овлашћени ветеринар земље извознице по-
тврдио да ти производи потичу од здравих животиња и да 
се том пошиљком не може пренети ни једна заразна бо-
лест која подлеже обавези пријављивања. Из земаља у ко-
јима влада слинавка и шап и куга говеда ти производи се 
могу увозити ако овлашћени ветеринар земље извознице 
цертификатом потврди: 

- да је од момента клања животиња, односно скида-
ња вуне протекло најмање 100 дана од дана отпреме; 

- да су коже сушене ваздухом или у сувосланом ста-
њу, или обрађене двопостотном калцинисаном содом у 
трајању од најмање 60 дана; 

4) штављених или полуЈитављених (пиклованих, хро-
мираних и сл.) кожа, фабрички прерађене вуне (пране, 
чешљане, бељене, топе, мохер и сл.), длаке и перја ако су 
фабрички прани и сортирани, кућица пужева, топљеног 
воска, конзумних јаја и производа од јаја, меда, воска, сви-
лених буба и црева у затвореној амбалажи, под условом да 
ове пошиљке прати цертификат овлашћеног ветеринара 
земље извознице којим се потврђује степен обраде и њихо-
ва исправност; 

5) сточне хране, рибљег брашна, месно-коштаног 
брашна, хране за рибе, млека у праху, хране за псе и мачке 
и друге кућне љубимце, с тим да овлашћени ветеринар 
земље извознице у цертификат/ који џратн пошиљку по-
тврди: 

- да храна, односно састојци сточне хране потичу из 
места у којима не владају заразне болести животиња и да 
је производни процес под сталном ветеринарском контро-
лом, чиме се обезбеђује да се том пошиљком не могу пре-
нети заразне болести животиња; 

- да храна,, односно састојци сточне хране у овој по-
шиљци не садрже штетне материје (пестициде, антибиоти-
ке, хормоне, сулфонамиде и др.) у количинама већим од 
дозвољених у Социјалистичкој Федеративној Републици 
Југославен; 

- да је ниво радиоактивности пошиљке испод дозво-i 
љеног у Социјалистичкој Федеративној Републици Јутро 
лавији; 

- да је храна, односно састојци сточне хране микро-
биолошки исправна, a када су у питању рибље брашно, 
месногкоштано брашно и млеко у праху, да су ти произво-
ди пре утовара испитани на салмонелозу, са негативним 
резултатима. 

Ако у место крајњег корисника приспе неисправна 
пошиљка, општински ветеринаре^ инспектор ће за-
држати повратницу, a граничној ветеринаре^ инспекцији 
и Савезном секретаријату за пољопривреду доставити 
свој записник и друга документа о утврђеној неисправнос-
ти пошиљке. 

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

јављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Број: 5/0-06-053/Ф06 
12. септембра 1991. године Београд Заменик савезног секретара 

за пољопривреду, 
Антун Шеда, с. р. 

730. 
На основу члана 34'. став 2. Закона о здравственој ис-

правност животних намирница и предмета опште упот-
ребе („Службени лист СФРЈ", бр. 53/91), члана 42. став 2. 
Закона о промету отрова („Службени лист СФРЈ", бр. 
13/91) и члана 47. став 2. Закона о заштити становништва 
од заразних болести које угрожавају целу земљу („Службе-
ни лист СФРЈ", бр. 51/84 и 63/90), савезни секретар за рад, 
здравство, борачка питања и социјалну политику пропису-
је 

П Р А В И Л Н И К 
О ЛЕГИТИМАЦИЈИ И ЗНАКУ САВЕЗНОГ САНИТАР-

НОГ ИНСПЕКТОРА 

Члан I. 
Легитимација савезног санитарног инспектора (у да-

љем тексту: легитимација) садржи: 
1) на првој страни корица - утиснути грб СФРЈ, a ис-

под грба назив: „ЕГИТИМАЦИЈА савезног санитарног 
инспектора11; 

2) на првој унутрашњој страни корица - место за фо-
тографију величине 3 х 4 cm и место за потпис имаоца ле-
гитимације; 

3) на првој унутрашшој"страни - грб и натпис Соција-
листичке Федеративна Република Југославије, a испод на-
тписа назив: Савезни секретаријат за рад, здравство, бо-
рачка питања и социјалну политику, Београд, место за 
уписивање регистарског броја, место за уписивање прези-
мена, очевог и личног имена радника коме се издаје леги-
тимација, место за уписивање датума издавања легнтима-
ције, место за стављање отисака службеног печата и место 
за потпис лица овлашћеног за издавање легитимације; 

4) на другој унутрашњој страни - одштампани текст 
следеће садржине; 

„Ималац легитимације овлашћен је, на основу члана 
21. став I. Закона о здравственој исправност животних 
намирница и предмета опште употребе, члана 4t. став l, 
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Закона о промету отрова, члана 37. Закона о заштити ста-
новништва од заразних болести које угрожавају целу зем-
љу, члана-69. став 2. Закона о заштити од јонизујућих зра-
чења и о нуклеарној сигурности и члана 109. став 3. Закона 
о превозу опасних материја, да врши непосредан инспек-
цијски надзор над намирницама, предметима опште упот-
ребе и отровима који се увозе, над путницима и њиховим 
стварима и над средствима у међународном саобраћају, 
као и при увозу, извозу н транѕиту радиоактииних матери-
ја преко СФРЈ " 

Члан 2. 
Легитимација је у кожном певееу, тамнецрвеие боје, 

величине 100 х 70мм 

Члан 4. 
Образац легитимације одштамваи је уз овај правил-

ник и чини његов саставни део. 

Члан 5. 
Знак савезног санитарног инспектора има облик рав-

ностраног петоугаони^ са странама дужине 30 mm. Осно-
ва знака је златножуте боје. У врху петоугаоника утиснут 
је грб СФРЈ, a испод грба - ознака: „СФРЈ" црвене боје. 
Испод ознаке је натпис Савезна санитарна инспекција. Ис-
под натписа преко целог доњег дела петоугаоника налази 
се застава Социјалистичке Федеративне Републике Југос-
лавије. На полеђини знака утиснут је регистарски број. 

Члан 6. 
Евиденцију о издатим легитимацијама и знаковима 

води Савезни секретаријат за рад, здравство, борачка пи-
тања и социјалну политику. Евиденција садржи: име н 
презиме лица коме је лег!нтимација, односио знак издат, 
регистарски број, датум издавања u рубрику за напомене. 

Члан 7. 
Савезни санитарни инспектор коме престане радни 

однос дужан је да легитимацију и знак преда приликом 
пријема решења о престанку рада. 

Члан 8. 
Ако савезни санитарни инспектор изгуби легитиман 

цију, односно знак или на други начин остане без њих, 
дужан је да о томе одмах, a најдоције у року од седам дана 
писмено обавести непосредног старешину, да нестанак об-
разложи и да легитимацију огласи неважећом у „Службе-
ном листу СФРЈ", о свом трошку. 

На основу потврде о оглашавању легитимације не-
важећом савезни секретар за^рад, здравство, борачка пита-
ња и социјалну политику издаје нову легитимадију. 

Члан 9. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дала об-

јављивање у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 4/1-02-008/91-001 Савезни секретар зе род, 
5. септембра 1991. године здравство, борачка питања и 
Београд социјалну политику, 

Радиша Гачић, ес р. 

Прва спољна страна корина 

Прва унутрашња страна 
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Прва унутрашња страна кораца Друга унутрашња страна 

731. 
На основу члана 2. Закона о посебним дажбинама при увозу пољопривредних И прехрамбених производа 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 70/89), у споразуму са савезним секретаром за пољопривреду, савезни секретар за трговину 
издаје 

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

ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА 
1. Посебна дажбина представља разлику између увозне цене увећане за износ царине и других увозних дажбина 

и просечне цене на домаћем тржишту. 
2. Просечне цене на домаћем тржишту, у смислу тачке l, ове наредбе, јесу; 

Редни 
број 

Тарифни број 
Царинске 

тарифе 

Тарифна 
ознака 

! 

Наименован^ робе 
Просечна цена 

на домаћем 
тржишту 

I 2 3 4 5 

I 01.02 Живе животиње, врста говеда: Дин/kg 
0102.90 - Остало: 
0102.901 бикови 34,90 
0102.904 јунад за тов (од 200 до 280 kg) 45,10 
0102.905 јунад, утовљене преко 230 до 450 kg 41,00 
0102.906 јунад, остала 36,90 

Свиње, живе: 
0103.9 - Остало: 
0103.91 - - масе мање од 50 kg? 
0103.913 масне за клање 38,30 
0103.919 остало 38,30 
0103.92 - - масе 50 kg или веће: 
0103.922 меснате за клање 37,50 
0103.923 масне за клање 31,90 
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I 2 3 4 5 

Дии/kf 
0103.929 остало 31,90 

3 01.04 Овце и козе, живе: 
0104.10 - Овце: 
0104.102 за клање 37,50 
0104.109 јагњад, остала 58,10 

I 01.05 Живина домаћа, жива (кокошке, патке, гуске, ћурке и бисерке): 
0105.9 - Остало: 
0105.91 - - кокошке: 
0105.919 остале 

5 02.01 Месо говеђе, свеже или расхлађено: 
0201.10 - Трупови и полутке: 
0201.101 телећи !З ,60 
0201.102 јунећи 69,70 
0201.103 говеђи 52,30 
0201Л09 остали 52,3t 
0201.20 - Остали комади са костима: 
0201.201 телећи t ? , i t 
0201.202 јунећи: 
0201.2021 компензиране четврти 73 ,Ot 
0201.2022 предње четврти 58,40 
0201.2023 задње четврти t7 f6t 
0201.2029 остало 51,40 
0201.203 говеђи: 
0201.2031 Ј компензиране четврти 54,70 
0201.2032 предње четврти 43,SO 
0201.2033 - - - - задње четврти 65,70 
0201.2039 остало 43,80 
0201.30 - Без костију: 
0201.301 телећи 117,60 
0201.302 јунеће: 
0201.3021 компензиране четврти 97,10 
0201.3022 . предње четврти 77,70 
0201.3023 задње четврти 116,50 
0201.3029 остало 77,70 
0201.303 говеђе: 
0201.3031 компензиране четврти 72,80 
0201.3032 предње четврти 58,20 
0201.3033 задње четврти 87,40 
0201.3039 остало 58,20 
0201.309 остало 77,70 

6 02.02 Месо говеђе, смрзнуто: 
0202.10 - Трупови и полутке: 
0202.101 телећи 66,90 
0202.102 јунећи 55,80 
0202.103 говеђи 41,80 
0202.109 остало 41,80 
0202.20 - Остали комади са костима: 
0202.201 телећи 69,70 
0202.202 јунећи: 
0202.2021 компензиране четврти 58,40 
0202.2022 предње четврти 46,70 
0202.2023 задње четврти 70,10 
0202.2029 остало 46,70 
0202.203 говеђи: 

46,70 

0202.2031 компензиране четврти 43,80 
0202.2032 предње четврти 35,00 
0202.2033 задње четврти 52,50 
0202.2039 остало 35,00 
0202.209 остало 46,70 
0202.30 - Без костију: 

46,70 

0202.301 телећи 94,10 
0202.302 јунеће: 

94,10 

0202.3021 компензиране четврти 77,70 
0202.3022 предње четврти 62,10 
0202.3023 задње четврти 93,20 
0202.3029 остало 62,10 
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I 2 3 4 5 

Дин/kg 
0202.303 говеђе: 
0202.3031 компензира^ четврти 58,20 
0202.3032 предње четврти , 46,60 
0202.3033 задње четврти 69,90 
0202.3039 остало 46,60 
0202.309 остало 62,10 

7 02ЈЗ Месо свињско, свеже, расхлађено или смрзнуто: 
0203.1 - Свеже или расхлађено: 
о т и - - трупови и полутке: 

Ех. 
- трупови и полутке са кожом и поткожним масним ткивом, 

главом, предњим и задњим ногама 45,00 
- трупови и полутке са кожом и поткожним масним ткивом, 

без главе, предњих и задњих ногу 52,50 
- трупови и полутке без коже, поткожног масног ткива, главе, 

предњих и задњих ногу (гуљена полутка) 80,60 
- трупови и полутке без коже, поткожног масног ткива, главе, 

предњих и задњих ногу, груди, ребара и трбу!!шне (францус-
ка обрада) 86,30 

0203.12 - - бутови, плећке и комади од њих, са костима: 
Ех. 
- бутови и комади од њих, са костима 108,80 
- плећке и комади од њих, са костима 86,30 

0203.19 - - остало: 
Ех. 
- бутови и комади од њих, без костију 128,30 
- плећке и комади од њих, без костију 101,80 
- леђа 101,30 
- слабина са филеом 108,80 
- слабина без филеа 103,10 
- врат 78,80 
- груди 43,10 
- ребра, трбушина, коленица и подлактица 31,90 

0203.2 - Смрзнуто: 
0203.21 - - трупови и полутке: 

Ех. 
- трупови и полутке са кожом и поткожним масним ткивом, 

главом, предњим и задњим ногама 31,50 
- трупови и полутке са кожом и поткожним масним ткивом, 

без главе, предњих и задњих ногу 36,80 
- трупови и полутке без коже, поткожног масног ткива, главе, 

предњих и задњих ногу (гуљена полутка) 56,40 
- трупови и полутке без коже, поткожног масног ткива, главе, 

предњих и задњих ногу, груди, ребара и трбушине (францус-
ка обрада) 60,40 

0203.22 - - бутови, плећке и комади од њих, са костима: 
Ех. 
- бутови и комади од њих, са костима 76,10 
- плећке и комади од њих, са костима 60,40 0203,29 
- - остало: 
Ех. 
- бутови и комади од њих, без костију 89,80 
- плећке и комади од њих, без костију 71,20 
- леђа 70,90 ; 
- слабина са филеом 76,10 
- слабина без филеа 72,20 
- врат 55,10 
- груди 30,20 
- ребра, трбушина, коленица и подлактица 22,30 

8 02.04 Месо овчије или козије, свеже, расхлађено или смрзнуто: 
0204.10 - Трупови и полутке, јагњећи, свежи или расхлађени 104,60 
0204.2 - Остало месо овчије, свеже или расхлађено: 
0204.21 - - трупови и полутке 75,00 
0204.22 - - остали комади са костима 75,00 
0204.23 - - баз костију 93,80 
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I 2 3 4 5 

Дин/kg 
0204.4 - Остало месо овчије, смрзнуто: 
0204.41 - - трупови и полутке 60,00 
0204.42 - - остали комади са костима 60,00 
0204.43 - - без костију 75,00 

9 02.07 Месо и јестиви отпаци, од живине из тар. броја 01.05, свежи, 
расхлађени или смрзнути: 

0207.10 - Живина, неисечена у комаде, свежа или расхлађена 50,00 
0207.2 - Живина, неисечена у комаде, смрзнута: 
0207.21 - - кокошке, домаће 40,00 
0207.3 - Живина исечена у комаде и отпаци, укључујући џигерице, 

свежи или расхлађени: 
0207.39 - - остало 42,50 
0207.4 - Живина исечена и отпаци, осим џигерице, смрзнути: 
0207.41 - - од кокошака, домаћих 34,00 

10 04.01 Млеко и павлака, неконцентровани и без додатог шећера или Дин/1 
других материја за заслађиван^: 

0401.20 - Са садржајем масноће преко 1% до 6% по маси 6,00 
11 04.02 Млеко н павлака, концентровани или са садржајем додатог ше-

ћера или других материја за заслађивање: 
Дин/kg 

0402.2 - У праху, гранулама или другим чврстим облицима, са 
садржајем масноће преко 1,5% по маси: 

0402.21 - - без додатог шећера или других материја за заслађивање 73,50 
0402.9 - Остало: Дин/1 
0402.91 - - без додатог шећера и других материја за заслађиван^ 21,00 

12 04.05 0405.00 Маслац и остале масноће и уља, добијени од млека: Дин/kg 
0405.001 маслац свеж 99,40 

13 04.09 0409.00 Мед, природни: 
0409.001 у паковањима до 25 kg 66,00 
0409.009 у осталим паковањима 60,00 

14 10.01 Пшеница и напол ица: 
1001.10 - Тврда пшеница: 
1001.102 остала 3,50 
1001.90 - Остало: 
1001.902 остала пшеница 3,50 

15 10.03 1003.00 Јечам: 
1003.002 пиварски 3,20 

16 10.05 Кукуруз: 
1005.90 - Остали: 
1005.901 бели 3,20 
1005.902 жути 3,20 
1005.909 остали 3,20 

17 10.06 Пиринач: 
1006.10 - Пиринач у љусци (арпа или сиров): 
1006.109 остали 7,00 
1006.20 - Пиринач ољуштени (смеђи) 20,00 
1006.30 - Пиринач полубланширан или бланширан, па и полиран или 

глазиран: 
1006.301 полубели и бели 20,80 
1006.309 полиран и глазиран 21,00 
1006.40 - Ломљени пиринач 7,00 

18 11.07 Слад, пржен или непржен: 
1107.10 - Непржен 7,70 
1107.20 - Пржен 8,50 

19 12.01 1201.00 Соја у зрну, укључујући и ломљену или дробљену -

20 12.05 1205.00 Семе уљане репице, укључујући ломљено или дробљено 8,00 
21 12.06 1206.00 Семе сунцокрета, укључујући ломљено или дробљено 8,20 
22 12.10 Хмељ, свеж или сушен, укључујући дробљен или млевен шш у 

облику пелета; лупулин: 
1210.10 - Хмељ, недробљен нити млевен нити у облику пелета 140,00 
1210.20 - Хмељ, дробљен или млевен или у облику полета; лупулин: 
1210.201 хмељ, дробљен или млевен или у облику пелете 150,00 
1210.299 лупулин -

23 12.12 Рошчићи, морске и остале алге, шећерна репа, шећерна трска, 
свежи или суви, укључујући млевене; коштице и језгра из кош-
тица већа и остали биљни производи (укључујући корен цико-
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рије, непржен, врсте Cichorium intybus sativum) врста која се 
првенствено употребљава за људску исхрану, на другом месту 
непоменути нити укључени: 

1212.9 - Остало: 
1212.91 - - шећерна репа 

24 15.07 Сојино уље и његове фракције, пречишћени или непречишћени, 
али хемијски немодификовани: 

1507.10 - Сирово уље, укључујући дегумирано (без смоле) 

1507.90 - Остало 
25 15.12 Уље од семена сунцокрета, шафранике и пам^овог семена и 

њихове фракције, пречишћени или ^пречишћени, али хемијски 
немодификовани: 

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

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

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

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

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

1701.11 - - шећер од шећерне трске 
1701.12 - - шећер од шећерне репе 
1701.9 - Остало: 
1701.99 - - о с т а л о : 
1701.991 шећер од шећерне трске, рафинисан 
1701.992 шећер од шећерне репе, рафинисан 

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

2204.2 - Остала вина; шира од грожђа са заустављеном ферментаци-
јом додавањем алкохола: 

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

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

2304.001 од соје 
2304.009 остало 

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

Ех. 
- оријентални тип дувана 
- тип Вирџинија 
- тип Берлеј 
- остали 

2401.20 - Дуван, делимично или потпуно ижиљен: 
Ех. 
Делимично ижиљен: 
- оријентални тип дувана 
- тип Вирџинија 
- тип Берлеј 
- остали 
Потпуно ижиљен: 
- оријентални тип дувана 
- тип Вирџинија 

Дин/kg 

Аво 

23,30 
Дин/1 
31,90 

Дин/kg 

25,60 
Дин/1 
35,00 

Дин/kg 

23,30 
Дин/1 
31,90 

Дин/kg 

ТО,50 
10,50 

12,00 
12,00 

Дин/1 

17,20 

22,00 
22,00 
39,00 

Дин/kg 

111,00 
74,00 
50,60 
35,70 

111,00 
81,4 

55,70 
39,30 

111,00 
90,30 
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- тип Берлеј 
2401.3t - Отпаци од дувана 

31 24.02 Цигаре, цигарилоеи и цигарете од дувана и замене дувана: 
2402.10 - Цигаре и цигарилоси, који садрже дуван 
24Ф2.2Ф - Цигарете које садрже дуван: 

Ех. 
- цигарете које одговарају квалитету групе лиценцних цигаре-

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

гарета произведених према JUS-y Е.Р2.010 
- цигарете које одговарају по квалитету I квалитетној групи из 

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

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

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

из Домаће производње произведем према JUS-y Е.Р2.М0 
2402.90 - Остало 

Дин/kg 
68,00 
23,10 

Дин/паклица 

5,60 

5,50 

3,70 

3,7t 

3,70 

3,70 
5,60 

3. Даном ступања на снагу ове наредбе престаје да важи Наредба е висини посебне дажбине при увозу пољо-
привредних и прехрамбених производа („Службени лист СФРЈ", бр. 64/91). 

4. Ова наредба ступа на снагу наредног дана ед дана објављивање у „Службеним листу СФРЈ", a примењиваће 
се од 7. октобра 1991. године. 

Бр. 73/6-89 
4. октобра m i . године Савезни секретар за трговину, 
Београд МР Назми Мустафа, с. р. 

732. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

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

П Р А В И Л Н И К 
О СЛУЖБЕНОЈ ЛЕГИТИМАЦИЈИ РАДНИКА И ЧЛА-
НОВА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ САВЕЗНОГ ЗАВОДА ЗА 
СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И РАДНИКА ОВЛАШЋЕНЕ ОР-

ГАНИЗАЦИЈЕ КОЈИ ВРШЕ НАДЗОР 

Члан I. 
Овим правилником прописује се садржина, образац, 

издавање, вођење евиденције и коришћење службене лети-
тимације радника и чланова стручне комисије Савезног за-
вода за стандардизацију и радника овлашћене организа-
ције који врше надзор из мл. 47, 41, 49, 52a, 525, 53, 53a, 55. 
и 56. Закона о стандардизације. 

Члан 2. 
Образац службене легитимације из члана I. овог пра-

вилника садржи: 
1) на првој страни корица - утиснути грб Социјалис-

тичке Федеративне Републике Југославије; 
2) на првој унутрашњој страни корица - место за фо-

то графију величине 3 x 4 cm и место за потпис имаоца 
службене легитимације; 

3) на првој унутрашњој страни - натпис: „Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославије", натпис: „Са-
везни секретаријат за трговину", натпис: „Савезни завод 
за стандардизацију", назив: „Службена легитимација рад-
ника и чланова стручне комисије Савезног завода за стан-
дардизацију и радника овлашћене организације који врше 
надзор" и место за уписивање регисгарског броја; 

4) на другој унутрашњој страни - место за уписивање 
презимена и очевог и личног имена имаоца службене леги-
тимације, место за уписивање датума и место издавања 
службене легитимације, меете за стављање отиска службе-

ног печата и место за потпис лица овлашћеног за издава-
ње службене легитимације; 

5) на трећој и четвртој унутрашњој страни - извод из 
Закона о стандардизацији („Службени лист СФРЈ", бр. 
37/88 и 23/91) чл. 47, 48, 49, 52a, 526, 53, 53a, 55. и 56. Зако-
на о стандардизације 

Члан 3. 
Образац службене легитимације је у полутврдом по-

везу, Селе leje, величине 11 х I cm. 

Члан 4. 
Службена легитимација се штампа на једном ед јези-

ка и писама народа и народности Југославије. 

Члан 5. 
Савезни завод за стандардизацију издаје службену ле-

гитимацију и води евиденцију о издатим службеним леги-
тимацијама. 

Евиденција е издатим службеним легитимадијама 
садржи; презиме и очево и лично име имаоца службене ле-
гитимације, у ком својству врши надзор, назив стручне ко-
мисије, односно назив овлашћене организације у којој је 
ималац службене легитимације члан, односно запослен, 
регистарски ipej, датум и месте издавања и рубрику за на-
помене. 

Члан 6. 
Ако ималац службене легитимације изгуби службену 

легитимацију или на други начин остане без ње, дужан је 
да о томе одмах, a најдоцније у року од осам дана од дана 
нестанка службене легитимације, обавести Савезни завод 
за стандардизацију и да нестанак службене легитимације 
писмене е!равлежи. 

Члан 7. 
Ималац службене легитимације дужан је да врати 

службену легитимацију када му престане радни однос у 
Савезном заведу за стандардизацију, односне чланство у 
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стручној комисији или радни однос у овлашћеној органи-
зацији, даном пријема решења о престанку радног односа, 
односно чланства у стручној комисији. 

Члан 8. 
Образац службене легитимације одштампан је уз овај 

правилник и чини његов саставни део. 

Члан 9. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обг 

јављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 15/01-149/57 Директор Савезног завода 
24. маја 1991. године за стандардизацију, 
Београд Верољуб Танасковић, с. р. 

ОБРАЗАЦ СЛУЖБЕНЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ 
РАДНИКА И ЧЛАНОВА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ САВЕЗНОГ ЗАВОДА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И РАДНИКА ОВ-

ЛАШЋЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОЈИ ВРШЕ НАДЗОР 

Прва спољна страна корица Прва унутрашња страна корица 

Прва унутрашња страна Друга унутрашња страна 
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Трећа унутрашња страна 

Четврта унутрашња страна 

733. 
Ha основу члана 80. Закона o стандардизацији 

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

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

МЕ ОЗНАЧАВАЊА 

Члан I. 
Овим правилником прописују се југословенски стан-

дарди за системе означавања, који имају следеће називе и 
ознаке: 

1) Обрада података. Системи знакова 
за проверу : JUS ISO 7064 

2) Елементи података и формати за 
размену. Размена информација. Представ-
љан^ датума и времена JUS ISO 8601 

Члан 2. 
Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 

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

Члан 3. 
Примењивање југословенских стандарда из члана I. 

овог правилника није обавезно. 

Члан 4. f 

Даном ступања на снагу овог правилника престају да 
важе југословенски стандарди који имају следеће називе и 
ознаке: 

1) Писање датума у нумеричком об-
лику JUS A.DO. 105 

2) Размена информација. Представ-
љање ординалних датума JUS A.D0.106 
донесени Решењем о југословенским стандардима за ос-
новне и опште стандарде („Службени лист СФРЈ", бр. 
53/73); 

3) Размена информација. Представ-
љан^ часовног времена JUSA. DO. 109 
прописан Правилником о југословенским стандардима из 
области информација и документација („Службени лист 
СФРЈ", бр. 46/81). 

Члан 5. 
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да 

важи Правилник о југословенском стандарду за нумераци-
ју седмица у години („Службени лист СФРЈ", бр. 37/83). 

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

од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 15/01-149/96 Директор 
6. августа 1991. године Савезног завода за 
Београд стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

734. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

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

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

ХИДРАУЛИКУ 

Члан I. 
Овим правилником прописују се југословенски стан-

дарди за хидраулику, који имају следеће називе и ознаке: 
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- JUSL.LN1.110 

JUS L.N.111 

1) Хидраулика. Спојнице, брзосастав 
ливе. Мере и технички захтеви -

2) Хидраулике. Спојнице, брзосастав-
љиве. Методе испитивања 

Члан 2. 
Југословенски стандарди из члана l, овог правилника 

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

Члан 3. 
Југословенски стандар JUS L.N1.110 из члана l, овог 

правилника обавезан је у целини, a примењиваће се на 
хидраулику која се произведе, односно увезе од дана сту-
пања на снагу овог правилника. 

Примењивана југословенског стандарда JUS 
L-.N 1.111 из члана I. овог правилника није обавезно. 

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

од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

736. 

Бр. 15/01-149/97 
6. августа 1991. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода за 
стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

Бр. 15/01-149/9Д 
6. августа 1991. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода за 
стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

основу члана 80. Закона о стамдардизасији 
СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Са-

на 
(„Службени лист 
везног завода за стандардизацију прописује 

735. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

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

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

ИСПИТИВАЊА УТИЦАЈА ОКОЛИНЕ 

Члан I. 
Овим правилником прописује се југословенски стан-

дард за основна испитивања утицаја околине, који има 
следећи назив и ознаку: 

Поступци основних испитивања утицаја околине. 
Део 2: Испитивања. Испитивање Ј и смер-
нице. Плесан JUS !ЕС 68-2-10 

Члан 2. 
Југословенски стандард из члана I. овог правилника 

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

Члан 3. 
Примењивање југословенског стандарда из члана I. 

овог правилника није обавезно. 

Члан 4, 
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да 

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

Основна испитивања утицаја околи-
не. Поступак Ј. Плесан JUS N.A5.745 
донесен Решењем о југословенским стандардима из облас-
ти утицаја околине („Службени лист СФРЈ", бр. 55/71). 

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

од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

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

ПЛАМЕНА ПЛИНСКИХ ТРОШИЛА 

Члан I. 
Овим правилником прописује се југословенеки стан-

дард за контролу пламена плинских трошила, који има 
следећи назив и ознаку: 

Контрола пламена плинских троши-
ла. Осигурачи паљења — JUS М.Ш.584 

Члан 2. 
Југословенски стандард из члана I. овог правилника 

чини саставни део овог правилника, a објављује се у neeei-
ном издању Савезног завода за стандардизацију. 

Члан 3. 
Југословенски стандард из члана I. овог правилника 

.обавезан је у целини, a примењива^ се на контролу пла-
мена плинских трошила од дана ступања на снагу овог 
правилника. 

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

на од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 15/01-149/99 
6. августа 1991, године 
Београд 

Директор 
Савезног завода за 
стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

737. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

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

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

Члан l, 
Овим правилником прописује се југословснски етаи-

дард за мазива, који има следећи назив и ознаку: 
Мазива. Мазива за плинске армату-

ре. Захтеви, испитивања, обележавање — J U S В.Н3.720 

Члан 2. 
Југословенски стандард из члана I. овог правилника 

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

Члан 3. 
i Југословенски стандард из члана I. овог правилника 

обавезан је у целини, a примењиваће се на мазива која се 
произведу, односно увезу од дана ступања на снагу овог 
правилника. 

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

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

Бр. 15/01-149/100 
6. августа 1991. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода за 
стандардизацнју, 

Верољуб Танасковић, с. р. 
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Бр. 15/01-149/101 
6. августа 1991. године 
Београд 

Бр. 15/01-149/102 
6. августа 1991. годило 
Београд 

Директор 
Савезног завода 

за стандардизацију, 
Верољуб Танасковић, о. р, 
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Члан 6. 
Под сјредствима за стручну обуку подразумевају се 

нарочито: 
1) одговарајући ваздухопловм, односно падобрани, 

зависно од врсте ваздухопловног особља које се обучава; 
2) на прописан начин уређен аеродром, полигон или 

други простор, зависно од врсте ваздухопловног особља 
које се обучава, који омогућава успешно извођење наставе 
са практичном обуком; 

3) телефонска и радио-средства (телефон, телекс, ра-
дио-станицу и сл.); 

4) затворен хангар са прописаном инсталацијом и за-
штитом; 

5) складиште за авионско гориво и мазиво са уређе-
ним простором за претакање горива и пумпом за гориво; 

fe 6) контролни торањ или друга просторија из које се 
руководи летењем; 

l) прописана амбуланта; 
8) приручна радионица са магацинским простором за 

резервне делове. 

Члан 7. 
Под училима за стручну обуку подразумевају се наро-

чито: 
1) навигациона карта СФРЈ у размери 1:500000 са уц-

ртаним ваздушним путевима и забрањеним зонама; 
2) географска карта СФРЈ у размери 1:500000; 
3) карта аеродромске зоне у размери 1:50000. \ 
Поред учила из става I. овог члана центар за обуку 

мора обезбедити и друга учила (макете, пресеци и др) 
предвиђена програмима обуке. 

Члан 8. 
Просторија за извођење теоријског дела обуке пред-

ставља посебну грађевинску целину која је првенствено 
намењена за рад центра за обуку или има посебан улаз и 
није део угоститељског или стамбеног простора. 

У просторијама из става I. овог члана врши се струч-
на обука најмање три, a највише 30 кандидата. 

Члан 9. 
За извођење практичног дела обуке ваздухоплови се 

морају користити у складу са категоријом и наменом за 
коју су хомологовани. 

Ваздухоплови којима се врши обука морају да имају 
уграђен дупли командни систем и да буду опремљени од-
говарајућим радио-уређајима (ваздухопловне радио-ста^ 
нице, радио-навигациона средства и др). 

Сва опрема, уређаји и инструменти уграђени у вазду-
хоплов којим се врши обука морају бити исправни у време 
извођења обуке. 

Члан IO. 
Центар за обуку мора имати онолико наставника или 

инструктора са колико се обезбеђује уредна обука у складу 
са бројем ученика, односно приправника који се налазе на 
обуци, као и у складу са програмом за одговарајуће кате-
горије ученика, односно приправника. 

Члан l i . 
Центру за обуку који поднесе захтев за издавање уве-

рења о оспособљености за вршење обуке ваздухопловног 
особља, Савезни секретаријат за саобраћај и везе издаје 
уверење о испуњењу тих услова. 

Члан 12. 
Уз захтев из члана 11. овог правилника подноси се 

ел ед eh a документација: 
1) акт о оснивању и унутрашњој организацији; 
2) списак стручног особља које ће изводити теоријску 

и практичну обуку, са навођењем њихове стручне спреме и 
врсте дозвола и овлашћења које поседују; 

3) наставни план који је усаглашен са прописаним 
програмима за обучавање ваздухопловног особља; 

4) попис и скица просторија за извођење теоријске 
обуке, са подацима о опреми из члана 8. овог правилника; 

5) списак ваздухоплова (тип, модел ж опрема) ка који-
ма ће се кандидати обучавати; 

6) списак осталих средстава и учила за извођење тео-
ријског и практичног дела стручне обуке ваздухопловиог 
особља. 

У захтеву из става I. овог члана наводе се, уз потпис 
овлашћеног лица: назив центра за обуку, подаци о седиш-
ту и адреса центра и подаци о ваздухопловном особљу ко-
је центар обучава (за коју врсту дозвола и овлашћења). 

Члан 13. 
Новчаном казном од 750 до 4.500 динара казниће се 

за прекршај центар за обуку: 
1) ако не води прописан регистар ученика, односне 

приправника (члан З); 
2) ако не обезбеди: вођење дневних планова обуке, во-

ђење дневника летења, односно падобранских скокова, во-
ђење налога за летове изван зоне аеродрома и навигацио-
них планова, утврђивање личних досијеа ученика и при-
правник, вођење дневника наставе и вођење евиденције о 
удесима и незгодама који су се десили у току обуке (члан 
4); 

3) ако не врши обуку особља из члана I. овог правил-
ника према програму за обучавале за сваку врсту вазду-
хопловног особља, које се обучава у том центру (члан 5); 

4) ако не обезбеди средства прописана чланом 6. овог 
правилника; 

5) ако не обезбеди учила из члана 7. овог правилника; 
6) ако просторије нису у складу са чланом 8. овог пра-

вилника; 
l ) ако се за извођење практичног дела обуке ваздухоп-

лови не користе у складу са категоријом и наменом за? коју 
су хомологовани (члан 9. став l ) ; 

8) ако ваздухоплови којима се врши обука немају уг-
рађене дупле команде система и нису опремљени одгова^ 
рајућим радио-уређајима (ваздухопловне радио-станице, 
радио-навигациона средства и др. (члан 9. став 2); 

9) ако сва опрема, уређаји и инструменти уграђени^ 
ваздухоплов којим се врши обука нису исправни у време 
извођења обуке (члан 9. став З). 

За прекршај из става I. овог члана казниће се и одго-
ворно лице у центру за обуку новчаном казном од 400 де 
2.500 динара. ^ 

За прекршај из става I.овој- члана казниће се идруга 
појединац новчаном казном од 400 до 2.500 динара. 

Члан 14. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 
i 

Бр. 7/1 -03-003/91 -003 Савезни секретар за 
27. јуна 1991. године саобраћај и везе, 
Београд Јоже Слокар, с. р. 

741. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

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

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

ПОСТРОЈЕЊА 

Члан I. 
Овим правилником прописује се југословенски стан-

дард за котловска постројења, који има следећи нааив и 
ознаку: 

Котловска постројења. Постројење 
за сагоревање угљеног праха у лежишти-
ма парних котлова JUS M.M.t3S 
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743. 
На основу члана 84. тач. I. до 3. и тач. 5. до 8. и тач. 

10. и 11, Закона о рачуноводству („Службени лист СФРЈ", 
бр. 12/89, 35/89, 3/90, 42/90 и 61/90), Савезни завод за ста-
тистику утврђује 

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

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

дустријских производа у септембру 1991. године у односу 
на август 1991. године је 0,176. 

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

3. Коефицијент просечног месечног раста цена произ-
вођача индустријских производа од почетка године до 
краја септембра ја 0,087. 

^ 4. Квефиифнт раста дена произвођача индустриј-

ских производа у септембру 1991. године у односу на исти 
месец претходне године је 1,407. 

5. месечни коефицијент раста цена на мало у септем-
бру 1991. године у односу на август 1991. године је 0,144. 

6. Коефицијент раста цена на мало од почетка године 
до краја септембра је 1,004. 

7. Коефицијент просечног месечног раста цена на ма-
ло од почетка године до краја септембра је 0,080. 

8. Коефицијент раста цена на мало у септембру 1991. 
године у односу на исти месец претходне године је 1,297. 

9. Коефицијент раста просека трошкова живота у Со-
цијалистичкој Федеративној Републици Југославен у пе-
риоду од почетка године до краја септембра 1991. године у 
односу на просек трошкова живота у Социјалистичкој Фе-
деративцој Републици Југославен у 1990. години је 0,767. 

Бр, 001.2800/1 Директор 
4. октобра 1991. године Савезног завода за 
Београд статистику, 

др Драгутин Групковић, с. р. 

744. 
На основу члана 23. став I. и члана 80. став I. тачка 

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

О Д Л У К У 
О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИСПЛАТЕ И 
ПОКРИЋА ШТЕДНИХ УЛОГА ИСПЛАЋЕНИХ ГРА-
ЂАНИМА СА СТАТУСОМ ИЗБЕГЛИХ ЛИЦА И ОДРЕ-

ЂИВАЊУ БАНАКА КОЈЕ ЂЕ ОБАВЉАТИ ТЕ 
ИСПЛАТЕ 

!. Овом одлуком уређују се услови, начин и поступак 
исплате и покрића штедних улога исплаћених грађанима, 
са статусом избеглих лица, a на основу јемства Народне 
банке Југославије за штедне улоге грађана код банака и 
Поштанске штедионице, и одређују банке које ће обавља-
ти те исплате. 

Штедним улозима, у смислу ове одлуке, сматрају се 
динарски штедни улози које грађанин са статусом избег-
лог лица не може да наплати у банци чији је штедиша, као 
ни у другој банци, у складу са међубанкарским споразу-
мом, односно уговором о пружању међубанкарских услуга 
по штедним улозима грађана, због забране републичког 
органа банкама да-поступају по том споразуму, односно 
уговору, 

Грађанима са статусом избеглих лица, у смислу ове 
одлуке, сматрају се лица која имају потврду о статусу из-
беглог лица коју је издао надлежни орган са територије на 
којој грађанин привремено борави. 

2, Исплате штедних улога из тачке I. ове одлуке обав-
љаће Југобанка л,д,, Београд, Беобанка д.д., Београд и Но-
восадска банка л,д,, Нови Сад (у даљем тексту: Банка). 

3, Средства за покриће штедних улога, у смислу ове 
одлуке, обезбеђује Народна банка Југославије преко На-
родне банке Србије (у.даљем тексту: народна банка) одоб-
равањем краткорочног кредита Банци до висине исплаће-
них штедних улога. 

Кредит из става l, ове тачке народна банка одобрава 
на основу захтева Банке, уз који Банка прилаже одговара-
јућу документацију, која садржи: име и презиме власника 
штедног улога, број штедне књижице и банку која је изда-
ла ту књижицу, стање штедног улога пре исплате и испла-
ћени износ, назив надлежног органа који је издао потврду 
у смислу тачке I. став 3. ове одлуке и број те потврде. 

4, Народна банка може одобравати кредит цз ове од-
луке највише до износа од 100.000.000 динара, најкасније 
до 31, децембра 1991, године, 

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

6, Банка ће за све извршене исплате обезбедити одго-
варајућу евиденцију, из које ће се моћи утврдити износ ис-
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745. 
На основу члана 20. став I. тачка 6, члана 25. и члана 

SO. став I. тачка 9. Закона о Народној банди Југославије и 
јединственом монетарном пословању народних банака ре-
публика и народних банака аутономних покрајина 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 34/S9, 88/St и 61/90), Савет 
гувернера доноси 

О Д Л У К У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ДА-
ВАЊА КРЕДИТА БАНКАМА И ДРУГИМ ФИНАНСИЈ-
СКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ДНЕВ-

НЕ л и к в и д н о с т 
1. У Одлуци о условима и начину давања кредита 

банкама и другим финансијским организацијама за 
одржавање дневне ликвидност („Службени лист СФРЈ", 
8/91, 15/91, 20/9), 22/91, 23/91, 30/91, 32/91, 40/91, 46/91, 
48/91,58/91 н 66/91), поеле тачке 7а. додаје се тачка 76, ко-
ја гласи: 

„76. Кредит за ликвидност до шноее 100% номиналне 
вре(дности хартија од вредности у смислу тачке 7а. ове од-
луке могу до 31. децембра 1991. године користити и банке 
одређене Одлуком о условима, начину и поступку исплате 
и покрића штедних улога исплаћених грађанима еа стату-
сом избеглих лица и одређивању банани које ће обављати 
те исплате („Службени лист СФРЈ", бр, 72/91) које испла-
ћују динарску иротиввредност д е в и т штедње грађанину 
оа статусом избеглог лида ио поступку иредвиђеном том 
одлуком - до износа 100% тако неплаћене динарске про-
тиввредноети дописне штедње.". 

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

О. бр. 283 Председник Савета 
2. октобре 1991. годн!!е гувернера 
Београд гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с, р. 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСЛОВИ-
МА ЗА ДАВАЊЕ ОВЛАШЋЕЊА БАНКАМА ЗА ВРШЕ-
ЊЕ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА И КРЕДИТНИХ ПОСЛОВА 
СА ИНОСТРАНСТВОМ, КАО И ОВЛАШЋЕЊА ЗА 

ВРШЕЊЕ ДЕВИЗНО-ВАЛУТНИХ ПОСЛОВА У 
ЈУГОСЛАВИЈИ 

1. У Одлуци о условима за давање овлашћења банка-
ма за вршење платног промета и кредитних послове са 
иностраиством, као и овлашћења за вршење девизно-ва-
лутних послова у Југославен („Службени лист СФРЈ , бр. 
S8/89), у тачки I. одредба под I после речи: „оснивање" 
додају се речи: ,,и да је уписана у судски регистар", a тачка 
и зарез на крају замењује се зарезом п додају речи: „као и 
да је обављање послов-а платног промета и кредитних по-
слова са иностранством у складу оа одлуком о оснивању 
банке;". 

Одредба под 2 мења се и гласи: 
„2) да обим платног промета са иностранством у кон-

вертибилним девизама по основу текућих трансакција 
банке, остварен преко свих рачуна у претходној години, 
према подацима народне банке републике; односно народ-
не банке аутономне покрајине који су усаглашени са пода-
цима Народне банке Југославије, износа најмање 0,5% 
укупног платног промета земље са иностранством оства-
реног у претходној години no истом основу или дА је из-
нос средстава уплаћених у оснивачки фонд банке три пУта 
већи од прописаног мшшмалног износа оснивачког фонда 
банке.". 

У одредби под 6, четврта алинеја, речи: „одобрава 
кредите" замењују се речима: „узима и одобрава кредите и 
даје гаранције , речит,,и одржава обим кредитирање инос-
транства" бришу се, a реч: „односима замењује речју: 
„пословима". 

2. Тачка 2. мења се и гласи: 
„2. Банка која је до дана ступања на снагу ове одлуке 

добила овлашћење за обављање платног промета и кре-
дитних послова са иностралством дужна је да услов из 
тачке I. одредба под 2 ове одлуке иснуни у року од двана-
ест месеци од дана ступања на слогу ове одлуке.". 

3. У тачки 3. после одредбе под 2 додаје ес одредба 
под З, која гласи: 

„З) ако обим платног промета еа иностранством у 
конвертибилним девизама по основу текућих трансакција 
банке, остварен преко свих рачуна v претходној години, 
према подацима народне банке републике, односно народ-
не банке аутономне покрајине који су усаглашени са пода-
цима Народне банке Југославије, износи најмање 0,25% 
укупног платног промета земље са ииостраиством оства-
реног у претходној години по нетом основу или ако је из-
нос средстава уплаћених у оснивачки фонд банке једа!(, и 
по пута већи од прописаног минималног шноеа оснивач-
ког фонда банке.". 

4. После тачке 3. додаје се тачка За, која гласи: 
„За, Банка која је до дана ступања на снагу ове одлуке 

добила овлашћење за обавмње платног промета са инос-
транством дужна је да услов из тачке 3. одредба под 3 ове 
одлуке испуни у року од дванаест месеци од дана ступања 
на снагу ове одлуке.". 

5. Тачка 6. мања се и гласи: 
„6. Народна банка Југославије одузеће дато овлашће-

ње из тач. ! .ИЗ. ове одлуке банци Koja у свом пословању 
дуже од три месеца пе испуњава услове прописане овом 
одлуком, као и у складу са одлуком о начину вршења кон-
троле и мерама према банкама и другим финансијским ор-
ганизацијама („Службени лист СФРЈ", бр. 64/19).". 

6. Ова одлука ступа на снагу осмог дана ед дана об-
јављиван у „Службеном шесту СФРЈ". 

О. бр. 284 
2. октобра 1991. године 
Београд 

Председник Савета 
гувернера 
гувернер р у 

Народне банке Југославије, 
Душна Влатковић, с. р. 
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747. 
На основу члана IO. став 6, члана 15. и члана IO. став 

I. тачка 9. Закона о Народној банцн Југославије и једни-
ственом монетарном пословању народних банака репуб-
лика и народних банака аутономних покрајина („Службе-
ни лист СФРЈ", бр. 34/89, 88/89 и 61/90), a у вези са Зако-
ном о привременим мерама о циљевима и задацима зајед-
ничке монетарне политике у 1991. години („Службени 
лист СФРЈ", бр. 84/90), Савет гувернера доноси 

О Д Л У К У 
a ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ УСЛОВА ЗА 
РЕФИНАНСИРАЊЕ КРЕДИТА КОЈЕ СУ БАНКЕ ДА-
ЛЕ КРАЈЊИМ КОРИСНИЦИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
СЕЗОНСКИХ ЗАЛИХА И РЕЗЕРВИ ПШЕНИЦЕ ДОМА-

ЋЕ ПРОИЗВОДЊЕ РОДА 1991. ГОДИНЕ 
, I. У Одлуци о утврђивању услова за рефинансирање 

кредита које су банке дале крајњим корисницима за фи-
нансирање сезонских залиха и резерви пшенице домаће 
производње рода 1991. године („Службени лист СФРЈ", 
бр. 51/91, 58/91, 62/91 и 69/91), тачка 7. брише се. 

Досадашње тач. 8, 9. и IO. постају тач. 7, 8. и 9. 
2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивање у „Службеном листу СФРЈ", a примењиваће 
сезод дана ступања на снагу Одлуке о допуни Одлуке о ка-
матним стопама и стопама накнаде Народне банке Југос-
лавије („Службени лист СФРЈ", бр. 69/91). 

О. бр. 285 
2. октобра (991. године 
Београд 

Председник Савета 
гувернера 
гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с. р, 

748, 
На основу члана 46. став 3. Закона о девизном посло-

вању („Службени лист СФРЈ", бр. 66/85, 71/86, 3/18, 
59/88, 82/90 и 22/91) и члана 80. став I. тачка 29. Закона о 
Народној банци Југославије и јединством монетарном 
пословању народних банака република и народних банака 
аутономних покрајина („Службени лист СФРЈ", ip. 34/89, 
88/89 и 61/90), Савет гувернера доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПЛАЋАЊУ УВОЗА РОБЕ И 

УСЛУГА УНАПРЕД 
1. У Одлуци о плаћању увоза робе и услуга унапред 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 51/91 и 66/91), тачка I. мења 
се и гласи: 

,,l. Овлашћене банке могу плаћати увоз робе широке 
потрошње која има третман трајних потрошних добара 
свмо ако предузеће, друго правно лице или предузетих уз 
налог за плаћање пружи доказ (увозна царинска деклара-
ција) да је увоз робе извршен.". 

2. Тач. 2. и 3. бришу се. 
3. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивање у „Службеном листу СФРЈ", 

О, бр. 286 
2. октобра 1991. године 
Београд 

Председник Савета 
гувернера 
гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с. р. 

749. 
На основу члана 42. ста,в 2, члана 45. и члана 80. став 

I. тачка 18. Закопа о Народној банди Југославије и једин-
ственом монетарном пословању народних банака репуб-
лика и народних банака аутономних покрајина („Службе-

ни ЛИСТ СФРЈ", бр. 34/89, 88/89 и 61/90), Савет гувернера 
донесе: 

О Д Л У К У 
О ПОВЛАЧЕЊУ ИЗ ОПТИЦАЈА НОВЧАНИЦА АПОЕ-

НА ОД 100000, 50000 и 20000 динара 
1. Народна банка Југославије ће од 15. октобра до 31. 

децембра 1991. године повући из оптицаја: 
1) Новчаницу од 100000 динара са датумом издања ,,l. 

V 1989и; 
2) новчаницу од 50000 динара са датумом издања ,,l. 

V 1988"; 
3) новчаницу од 20000 динара са датумом издања ,,l. 

V 1987". 
2. Новчанице из тачке I. ове одлуке престаће да буду 

законско средство плаћања 31. децембра 1991. године. 
3. Народна банка Југославије ће од I. јануара до 31. 

марта 1992. године вршити замену новчаница које на осно-
ву тачке 2. ове одлуке престају да буду законско средство 
плаћања. 

4. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у ,,Службеном листу СФРЈ". 

О. бр. 287 
2. октобра 1991. године 
Београд 

Председник Савета 
гувернера 
гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с. р. 

УСТАВНИ СУД ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ АКАТА 
И РАДЊИ ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ НАРЕДБЕ О 
РАЧУНИМА ЗА УПЛАТУ ОСНОВНОГ ПОРЕЗА НА 

ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 
1. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 

судом Југославије поступак за оцењивање уставности и за-
конитости Наредбе о рачунима за уплату основног пореза 
на промет производа и услуга („Народне новине" -
службени лист Републике Хрватске, бр. 36/91). 

Савезно извршно веће предложило је да Уставни суд 
Југославије, у смислу члана i79. Устава СФРЈ, нареди да 
се обустави извршење појединачних ахата и радњи преду-
зетих на основу оспорене наредбе, јер би њиховим извршег 
њем могле наступити неотклоњиве штетне последице. 

2. Наредбом о рачунима за уплату основног пореза 
иа промет производа и услуга прописано је иа које ће се 
рачуне код Службе друштвеног књиговодства Хрватске 
уплаћивати основни порез на промет производа и услуга, 
обухваћен одговарајућим тарифним бројевима према Та-
рифи основног пореза на промет, која је саставни део За-
кона о порезу на промет производа и услуга. 

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 
појединачних ахата или радњи предузетих на основу зако-
на, другог прописа или општег акта органа друштвено-по-
литичке 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 Наредбе о рачунима за уплату основног пореза на 
промет производа и услуга. i 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ и члана 28. Пословника Уставног суда Југослави-
је, на седници одржаној 12. септембра 1991. године, донео 
је 

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

предузетих на основу Наредбе о рачунима за уплату ое-
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новног пореза на промет производа и услуга („Народне 
новине" - службени лист Републике Хрватске, бр. 36/91). 

Решење објавити у „Службеном листу СФРЈ" и у 
„Народним новинама" - службеном листу Републике 
Хрватске. 

НУ-156/91 Председник 
12. септембра 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 ЧЛ. l , 2- И 3. 
УРЕДБЕ О ЗАБРАНИ РАСПОЛАГАЊА ОСНОВНИМ 
СРЕДСТВИМА, ПОКРЕТНОМ ИМОВИНОМ И ПРА-
ВИМА ОДРЕЂЕНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ ПРАВ-

НИХ ОСОБА НА ТЕРИТОРИЈУ РЕПУБЛИКЕ 
ХРВАТСКЕ 

1. Самоуправна интересна заједница за организацију 
одмора радника у Београду покренула је пред Уставним 
судом Југославије поступак за оцењивање уставности 
Уредбе о забрани располагале основним средствима, по-
кретном имовином и правима одређених предузећа и дру-
гих правних особа на територију Републике Хрватске 
(„Народне новине" - службени лист Републике Хрватске, 
бр. 39/91) и супротности са савезним законом. 

Покретан поступка предложио је да Уставни суд Ју-
гославије, у смислу члана 379. Устава СФРЈ, обустави из-
вршење појединачних ахата и радњи предузетих на основу 
Уредбе, јер би њиховим извршењем могле наступити не-
отклоњиве штетне последице. 

2. Уредбом о забрани располагања основним сред-
ствима, покретном имовином и правима одређених преду-
зећа и других правних особа на територију Републике 
Хрватске прописана је забрана предузећима и другим 
правним лицима са седиштем на територији Републике 
Србије, Републике Црне Горе ^аутономним покрајинама 
Косову и Војводини да било којим правним послом или 
актом интерног пословања основна средства, производе и 
робу својих пословних јединица и других организационих 
облика без својства правног лица на територији Републике 
Хрватске, преносе са те територије, са важношћу Уредбе 
до окончања поступка раздруживања СФРЈ. 

3. Одредбом члана 379. Устава СФРЈ утврђено је да 
Уставни суд Југославије може, у току поступка, наредити 
да се обустави извршење појединачних ахата или радњи 
предузетих на основу закона, другог прописа или општег 
акта органа друштвено-политичке заједнице, или самоуп-
равног општег акта чија се уставност, односно законитост 
оцењује, јер би њиховим извршењем могле наступити не-
отклоњиве штетне последице, 

Уставни суд Југославије 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 Уредбе о забрани располагања ос-
новним средствима, покретном имовином и правима од-
ређених предузећа и других правних особа на територију 
Републике Хрватске. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ и члана 28. Пословника Уставног суда Југослави-
је, на седници одржаној 12. септембра 1991. године, донео 
je 

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

предузетих на основу одредаба чл. l, 2. и 3. Уредбе о за-
брани располагање основним средствима, покретном имо-
вином и правима одређених предузећа и других правних 
особа на територију Републике Хрватске („Народне нови-
не" - службени лист Републике Хрватске, бр. 39/91). 

Решење објавити у „Службеном листу СФРЈ" и у 

„Народним новинама" - службеном листу Републике 
Хрватске. 

Il У-број 161/91 . Председник 
12. септембра 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 
ПРИВРЕМЕНОЈ ЗАБРАНИ РАСПОЛАГАЊА ОДРЕЂЕ-

НИМ НЕПОКРЕТНОСТИМА 
1. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 

судом Југославије поступак за оцењивање уставности 
Уредбе о привременој забрани располагања одређеним не-
покретностима („Службени гласник Републике Србије", 
бр. 49/91). 

Покретач поступка предложио је да Уставни суд Ју-
гославије, у смислу члана 379. Устава СФРЈ, нареди да се 
обустави извршење појединачних ахата и радњи предузе-
тих на основу оспорене уредбе, јер би њиховим изврше-
њем могле наступити неотклоњиве штетне последице. 

2. Уредбом о привременој забрани располагање одре-
ђеним непокретностима прописана је привремена забрана 
располагања непокретностима чији су власници, односно 
корисници правна и физичка лица са седиштем, односно 
пребивалиштем на територији Републике Хрватске и Ре-
публике Словеније. Забрана се односи и на непокретности 
на које право располагање има федерација. Проглашени 
су ништавим акти и радње предузети супротно Уредби по-
сле 24. маја 1991. године. 

3. Одредбом члана 379. Устава СФРЈ утврђено је да 
Уставни суд Југославије може, у току поступка, наредити 
да се обустави извршење појединачних аката или радњи 
предузетих на основу закона, другог прописа или општег 
акта органа друштвено-политичке заједнице, или самоуп-
равног општег акта чцја се уставност, односно законитост 
оцењује, ако би њиховим извршењем могле наступити не-
отклоњиве штетне последице. 

Уставни суд Југославије оценио је да су испуњени ус-
лови утврђени одредбом члана 379. Устава СФРЈ да С!уд 
нареди да се обустави извршење појединачних ахата и 
радњи предузетих на основу Уредбе о привременој забра-
ни располагања одређеним непокретностима. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ и члана 28. Пословника Уставног суда Југослави-
је, на седници одржаној 12. септембра 1991, године, донео 
Је 

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

предузетих на основу Уредбе о привременој забрани рас-
полагања одређеним непокретностима („Службени глас-, 
ник Републике Србије", бр. 49/91). 

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

Il У-167/91 Председник 
12. септембра 1991. године Уставног суда Југославије^ 
Београд Милован Бузаџић, с. р. У 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА П О Ј Е Д И Н А Ч Н А АКАТА 
li РАДЊИ ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ УРЕДБЕ О ЗА-
БРАНИ РАСПОЛАГАЊА НЕКРЕТНИНАМА НА ТЕРИ-

ТОРИЈУ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ 
I. Савезно извршно веће и СИЗ за одмор и рекреацију 

радника у Београду покренули су пред Уставним судом 
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Југославије поступак за оцењивање уставности Уредбе о 
забрани располагање некретнинама на територију Репуб-
лике Хрватске („Народне новине" - службени лист Репуб-
лике Хрватске, бр. 36/91) и супротности те уредбе са савез-
ним законом. 

Савезно гавршно веће и СИЗ за одмор и рекреацију 
радника предложили су да Уставни суд Југославије, у 
смислу члана 379. Устава СФРЈ, обустави извршење поје-
диначннх ахата и радњи предузетих на основу оспорене 
уредбе, јер би њиховим извршењем могле наступити неот-
клоњиве штетне последице. 

2. Уредбом о забрани располегење некретнинама на 
територију Републике Хрватске прописана је забрана рас-
полагање и оптерећења (продаја, замена, даровање, пре-
нос права коришћења и располагања, давање у закуп и 
привремено коришћење, оснивање хипотеке и сл.) на не-
покретностнма на територији Републике Хрватске које су 
у власништву, поседу, на коришћењу, или управљању ор-
гана н институција федерације, република и покрајина Ко-
сова и Војводине, и прописано је да је та уредба привреме-
ног карактера до окончања поступка раздруживања СФРЈ. 

3. Одредбом члана 379. Устава СФРЈ утврђено је да 
Уставни вуд Југославије може, у току поступка, наредити 
да ое обустави навршење појединачних ахата или радњи 
предузетих на основу закона, другог прописа или општег 
акта органа друштвено-политичке заједнице, или самоуп-
равног општег акта чија се уставност, односно законитост 
оцењује, ако би њиховим извршењем могле наступити не-
отклоњиве штетне последице. 

Уставни суд Југославије оценио је да су испуњени ус-
лови утврђени одредбом члана 379. Устава СФРЈ да Суд 
нареди да се обустави извршење појединачних аката и 
радњи предузетих на основу Уредбе о забрани располага-
ње нежрггнниама на територији Републике Хрватске. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ и члана Ж Пословника Уставног суда Југослави-
је, на седати одржаној 12. септембра 1991. године, донео 
је 

Р е ш е њ е 
Обустава се навршење појединачних ахата и радњи 

предузетих на основу Уредбе о забрани располагање не-
креттшама на територији Републике Хрватске („Народне 
новине" - службени лист Републике Хрватске, бр. 36/91). 

Решење објавити у „Службеном листу СФРЈ" и у 
„Народним новинама" - службеном листу Републике 
Хрватске. 

Il У-160/91 и U У-165/91 Председник 
12. септембра 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

Страна 
729. Правилник о врстама пошиљака производа 

животињског порекла за које није потребно ре-
шење о ветеринарско-санитарним условима 
које те пошиљке морају испуњавати приликом 
увоза или провоза 1176 

730. Правилник о легитимацији и знаку савезног са-
нитарног инспектора 1177 

731. Наредба о висини посебне дажбине при увозу 
пољопривредних и прехрамбених производа — 1179 

732. Правилник о службеној легитимацији радника 
и чланова стручне комисије^ Савезног завода за 
стандардизацију и радника овлашћене органи-
зације који врше надзор li84 

733. Правилник о југословенским стандардима за 
системе означавања 1186 

734. Правилник о југословенским стандардима за 
хидраулику 1186 

735. Правилник о југословенском стандарду за ос-
новна испитивања утицаја околине 1187 

736. Правилник о југословенском стандарду за кон-
тролу пламена плинских трошила 1187 

737. Правилник о југословенском стандарду за ма-
зива 1187 

738. Правилник о југословенским стандардима за 
прибор за истражно ротационо бушење 1188 

739. Правилник о југословенском стандарду за на-
фтно рударство 1188 

740. Правилник о условима које мора да испуњава 
школа или школски центар за обучавање ваз-
духопловног особља 1188 

741. Правилник о југословенском стандарду за кот-
лове^ постројења 1189 

742. Правилник о престанку важења југословенског t 
стандарда за заштиту на раду 1190 

743. Коефицијенти раста цена и коефицијент раста 
трошкова живота у СФРЈ li90 

744. Одлука о условима, начину и поступку исплате 
и покрића штедних улога исплаћених грађани-
ма са статусом избеглих лица и одређивању ба-
нака које ће обављати те исплате li90 

745. Одлука о допуни Одлуке о условима и начину 
давања кредита банкама и другим финансиј-
ским организацијама за одржавање дневне лик-
видност 1191 

746. Одлука о изменама и допунама Одлуке о усло-
вима за давање овлашћења банкама за вршење 
платног промета и кредитних послова са инос-
транством, као и овлашћења за вршење девиз-
но-валутних послова у Југославије 1191 

747. Одлука о измени Одлуке о утврђивању услова 
за (^финансирање кредита које су банке дале 
крајњим корисницима за финансирање сезон-
ских залиха и резерви пшенице домаће произ-
водње рода 1991. године 1192 

748. Одлука о изменама Одлуке о плаћању увоза 
робе и услуга унапред li92 

749. Одлука о повлачењу из оптицаја новчаница 
апоена од 100000, 50000 и 20000 динара 1192 

Решење о обустави извршења појединачних ахата и 
радњи предузетих на основу Наредбе о рачуни-
ма за уплату основног пореза на промет произ-
вода и услуга 1192 

Решење о обустави извршења појединачних ахата и 
радњи предузетих на основу чл. l, 2. и 3. Уред-
бе о забрани располагања основним средстви-
ма, покретном имовином и правима одређених 
предузећа и других правних особа на терито-
рију Републике Хрватске li93 

Решење о обустави извршења појединачних аката и 
радњи предузетих на основу Уредбе о привре-
меној забрани располагање одређеним непок-
ретностима 1193 

Решење о обустави извршења појединачних аката и 
радњи предузетих на основу Уредбе о забрани 
располагење некретнинеме не територију Ре-
публике Хрватске 1193 
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ЗБИРКЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ СТАНДАРДА 
И ПОСЕБНА ИЗДАЊА 

1. ЈУС КАТАЛОГ 
Формат 17 х 29. Страна 592. Повез; броширано, Латинице, (Ознака за поруџбину 640012). Цана 2000 д 

2. КВАЛИТЕТ И СТАНДАРДИЗАЦИЈA 1992, 
- Технолошки изазов југословенском извозу -
Формат 17 х 24. Страна 160, Повез: броширано. Латиница. (Ознака за поруџбину,670199). Цена 600 д 
3. ЈУС за ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА 
(Збирка југословенскнх стандарда - друго допуњено издање) 
Формат 17 х 24. Страна 1.232, у две књиге. Повез; броширано. Латиница. (Ознака за 
поруџбину 670032). Цена 2000 д 

4. ЈУС за АЛАТЕ ЗА ОБРАДУ МЕТАЛА 
Формат 17 х 24. Страна 988, у две књиге. Повез: броширано. Латиница (Ознака за 
поруџбину 670061). Цена 2.000 

5. ЈУС за ЗАВАРИВАЊЕ И СРОДНЕ ПОСТУПКЕ 
Формат 17 х 24. Страна 572. Повез: броширано. Латиница. (Ознака за поруџбину 670071). Цена 1.000 

6. ЈУС за БЕТОН 
Формат 17 х 24. Страна 516. Повез; броширано. Латиница. (Ознака u поруџбину 6700S1). Цена 1.500 

7. РЕЧНИК ОПШТИХ ЕДЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПОЈМОВА 
(Појмови су дати упоредо на срцскохрпатском, хрватскосрпском, словеначком, енглеском, 
француском, руском н немачком језику) 

Формат 17,5 х 25,5. Страна 196. Повез: броширано. Латиница. (Ознака за поруџбину 670091). Цена ОИ д 

0. АДРЕСАР ПРЕДУЗЕЋА ПО ДЕЛАТНОСТИМА са ЖИРО-РАЧУИИМА 1990/91. Формат 19 х 29. Страна 1.322. Повез: броширано. Латиница. (Ознака за поруџбину 640021) Цена3000 д 

НИУ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ 
11000 Београд, Ј. Ристића I 

НАРУЏБЕНИЦА 
Овим неопозиво наручујемо: 

640012 ЈУС КАТАЛОГ кам. 

670100 !КВАЛИТЕТ И СТАНДАРДИЗАЦИЈА1992 кам. 

670032 ЈУС за ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА ком. 

670061 ЈУС за АЛАТЕ ЗА ОБРАДУ МЕТАЛА — кам. 

670071 ЈУС за ЗАВАРИВАЊЕ И СРОДНЕ ПОСТУПКЕ ком. 

670081 ЈУС за БЕТОН аамГ 

670090 РЕЧНИК ОПШТИХ ЕЛЕКТРОТЕХ. ПОЈМОВА - кам. 

640021 АДРЕСАР ПРЕДУЗЕЋА ПО ДЕЛАТНОСТИМА са ЖИРО-РАЧУНИМА 
1990/91 

Плаћање рачуна у законском року, Физичка лица поузећем. 
У случају спора надлежан је одговарајући суд у Београду. 

Поручилац: , ,,, . п, 



Страна 1196 - Број 72 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ Петак, 4. октобар 1991. 

/Донриа иро виса и стандарда аа коментаром - друго измењено издам/ 
Књига садржи Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона као и југбсловен-
ске стандарде из области елеггричних инсталација ниског напона, који обухватају следеће области: подручје при-
мене и основне принципе, термине и дефиниције, захтеве за безбедност /заштита од електричног удара, топлот-
ног дејства, прекомерних струја, заштита од премалена, од пада и нестанка напона/, избор и постављање елек-
тричне опреме, провераван^ електрична инсталација и захтеви за специјалне инсталације /просторије са кадом 
и тушем, електричне сауне, електричне инсталације на градшшштима и рушилиштнма, инсталације у пољоприв-
реди и хортикултури, инсталације за уређаје за обраду података, инсталације у камповима и камп приколицама и 
сл./. 
У књизи су дате везе одредби наших прописа и стандарда ра међународним /НЕЦ/, регионалним /ЦЕНЕЛЕЦ/ и 
националним стандардима неких водећих европских земаља /ИФ и ДИН БДЕ/. 
Формат 17 х 24. Страна око 530. Повез: броширано. Латиница. /Ознака за поруџбину 670052/. 
2. ПОСУДЕ ПОД ПРИТИСКОМ Претплатна це . . 2/100 д 
/Збирка техничких прописа н стандарда са коментаром/ 
Збирка садржи правилнике о техничким нормативима: за стабилне посуде под притиском, за покретне судове под 
притиском и за стабилне судове за течне атмосферске гасове. Такође садржи све стандарде који се односе на ста-
билне и покретне судове под притиском /прорачун, облик, мере, испитивање, сигурносна опрема и саставни дело-
ви посуда/. 
Посуде под притиском представл^ју опрему односно производе који су најчешће елементи или апарати процес-
них постројења за хемијску, прехрамбену и фармацеуте^ индустрију, прераду нафте, угља и гаса, a често и за по-
стројења за прераду дрвета, гуме, коже, за црну и обојену металургију и складишта течних и гасовитих материја 
итд. 
Формат 17 х 24. Страна око 350. Повез: броширано. Латиница. /Ознака за поруџбину 670120/. Претплатна цена 2.000 д 
3. УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 
- Приручник гш примену серије стандарда ЈУС ИСО 9000 
Од 1992. године, непримењивање ових стандарда представљаће непролазну баријеру за све произвођаче из земаља 
ван ЕЗ. Ове стандарде прихватиле су све земље развијеног света укључујући и САД, a у Југославији су усвојени у 
целини 1991. године. ^ 
Иновирани Закон о стандардизације усвојен 1991. године, усмерава све произвођаче, у њиховом интересу, на нај-
ефикаснији (и једини) начин пословања са ЕЗ, јер само оне робе и услуге које ће одговарати овим стандардима -
наћи ће пут на тржиште Европе. Савезни завод за стандардизацију овлашћен је да вам помогне да постанете члан 
Система признатих произвођача, односно признатих испоручиоца, што вам обезбеђује потврду врхунског квали-
тета ваших производа и услуга за југословенско и европско тржиште. 
Књига садржи: Структуру стандарда о квалитету - серије ЈУС ИСО 9000; Допуну објашњења дефиниција и тер-
мина у ЈУС ИСО 8402; Упутство за примену стандарда ЈУС ИСО 9001,9002 и 9003; Додатак, графички приказ то-
ка процеса за моделе обезбеђења квалитета; Прилог: серија стандарда: ЈУС ИСО 8402, ЈУС ИСО 9000, ЈУС ИСО 
9001, ЈУС ИСО 9002 и ЈУС ИСО 9003, уз навођење одговарајуће литературе. 
Формат 17 х 24. Страна око 230. Повез: броширано. Латиница. /Ознака за поруџбину 670110/. 

Претплатна цена 1.300 д 

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

НАДА ВИТЕЗОВИЋ, телефон 651-115. - !!там ш, Београдски издааачко-графички завод, Београд, 
Булевар војводе Мишића ip. 17. 


