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380. 
Поводом излагања председника Председништва 

СФРЈ др Борисава Јовића о актуелној политичко-безбед-
носној ситуацији у земљи и мерама за превазилажење ус-
тавне кризе и Информације Председништва СФРЈ о акту-
елној политичко-безбедносној ситуацији у земљи од апри-
ла 1991. године, имајући у виду Програм мера !!активнос-
ти Председништва СФРЈ за трајно решење међунационал-
них и међурепубличких сукоба од 9. маја 1991. године, 
Ставове Савезног извршног већа поводом актуелне поли-
тичко-безбедносне ситуације у земљи, a посебно у Репуб-
лици Хрватској од 8. маја 1991. године и, полазећи од рас-
праве на радним телима Већа и на седници Већа, Скуп-
штине СФРЈ, на основу члана 137. Пословника Савезног 
већа Скупштине СФРЈ, на седници Савезног већа од IO. 
маја 1991. године, донела је 

З А К Љ У Ч К Е 
1. Савезно веће Скупштине СФРЈ подржава оцене, 

ставове и закључке Председништва СФРЈ садржане у из-
лагању председника Председништва СФРЈ о актуелној по-
литичко-безбедносној ситуацији у земљи и мерама за пре-
вазилажење кризе. 

Савезно веће оцењује да су за смиривање политичко-
-безбедносне ситуације у земљи и за стварање услова за 
миран и демократски начин превазилажења кризе и пости-
зање договора о будућем уређењу земље, од изузетног зна-
чаја Програм мера и активности Председништва СФРЈ за 
трајно решење међунационалних и међурепубличких суко-
ба, као и Ставови Савезног извршног већа поводом акту-
елне политичко-безбедносне ситуације у земљи, a посебно 
у Републици Хрватској. 

2. Савезно веће Скупштине СФРЈ обавезује све органе 
у федерацији да одмах и одлучно приступе реализацији 
Програма мера и активности Председништва СФРЈ за 
трајно решење међунацноналних и међурепубличких суко-
ба и тиме спрече могуће катастрофалне последице по све 
грађане, народе и народности и земље у целини. 

Савезно веће позива све скупштине република и скуп-
штине аутономних покрајина да обезбеде доследно спро-
вођење Програма мера и активности Председништва 

0СФРЈ за трајно решење међунационалних и међурепуб-
личких сукоба и Ставова Савезног извршног већа. 

Савезно веће одлучно захтева да се одмах прекину 
оружани сукоби, свако насиље, изврши демобилизација ре-
зервног састава полицијских, односно милицијских снага 
и организује повлачење оружја од грађана, под контролом 
надлежних органа, спроведе детаљна истрага у вези са 
оружаним сукобима, људским жртвама и насталом мате-
ријалном штетом и, виновницима изрећи, за учињена де-
ла, одговарајуће казне у складу са законом. 

3. Савезно веће Скупштине СФРЈ истиче да Југосло-
вецска народна армија, као оружана снага свих народа и 
народности Југославије, и даље треба да на целој терито-
рији СФРЈ врши своје функције у складу са Уставом СФРЈ 
и савезним законима и делује на спречавању међунацио-
налних сукоба. 

Савезно веће осуђује све нападе на Југословенску на-
родну армију, њене припаднике, објекте и средства и 
тражи да се обезбеде неопходни услови за остваривање 
њене уставне улоге. 

4. Савезно веће Скупштине СФРЈ оцењује да је неоп-
ходно да се на целој територији СФРЈ обезбеди правна си-
гурност грађана, уз пуно поштовање људских права и сло-
бода свих народа и народности, као и да се осигурају 
животи и имовина грађана и функционисање легитимног 
поретка у републикама и у земљи у целини. 

Савезно веће обавезује Савезно извршно веће да, у са-
радњи са надлежним органима у републикама и аутоном-
ним покрајинама, обезбеди функционисање правног по-
ретка, заштиту слободе, личну и имовинску сигурност и 
права свих грађана. f l 

5. Савезно веће Скупштине СФРЈ захтева да се наста-
ли проблеми у земљи разрешавају на миран и демократ-
ски начин, уз уздржавање од доношења аката којима ће се 
на једностран начин мењати Уставом СФРЈ успостављени 
односи у земљи, до постизања коначног договора о уређи-
вању односа у југословенској заједници. 

6. Савезно веће Скупштине СФРЈ оцењује да је неоп-
ходно да Скупштина СФРЈ и њена већа успоставе непос-
реднију сарадњу са скупштинама република и скупштина-
ма аутономних покрајина у циљу спровођења ових закљу-
чака, Програма мера и активности Председништва СФРЈ 
за трајно решење међунационалних и међурепубличких 
сукоба и Ставова Савезног извршног већа поводом акту-
елне политичко-безбедносне ситуације у земљи. 

Полазећи од уставне одговорности Скупштине QDPJ, 
Савезно веће оцењује да је неопходно да Скупштина СФРЈ 
и њена већа сагледају тешкоће и проблеме у остваривању 
њене улоге у разрешавању уставне кризе у земљи и пред-
ложе, до краја јуна, начин и мере којима ће се створити ус-
лови ш се Скупштина СФРЈ активније укључи у процес 
изналажења решења о будућем устројству земље. 

7. Савезно веће Скупштине СФРЈ позива свф грађане, 
народе и народности Југославије, политичке партије и ор-
ганизације да се непосредно ангажују на трајном решењу 
међунациодалних, односно међурепубличких сукоба, како 
би допринели мирном и демократском начину разрешава-
ње садашње друштвене кризе. 

8. Савезно веће Скупштине СФРЈ задужује Савезно 
извршно веће и надлежне савезне органе да до краја јуна 
ове године доставе извештаје о спровођењу Закључака Ве-
ћа о политичко-безбедносној ситуацији у земљи. 

9. Председништво С,ФРЈ, сагласно својим Уставом 
СФРЈ утврђеним правима и дужностима, благовремено ће 
обавестити Скупштину СФРЈ о спровођењу Програма ме-
ра и активности за трајно решење међунационалних и ме-
ђурепубличких сукоба који је оно донело у циљу превази-
лажење постојеће погоршане политичко-безбедносне ситу-
ације и уставне кризе у земљи. 

10. Ови закључци објавиће се у „Службеном листу 
СФРЈ". 

Скупштина СФРЈ 

Бр. 06-6/91-060 Председник 
10. маја 1991. године Скупштине СФРЈ, 

Београд др Слободан Глигоријевић, с. р. 

Председник 
Савезног већа, 

Богдана Глумац-Леваков, с. р. 
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381. 
На основу члана 97. став 4. Закона о Служби друш-

твеног књиго во детеа („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), на предлог генералног директора Службе друштве-
ног књиговодства, Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ УРЕДБЕ О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ПОД 
КОЈИМА КОРИСНИЦИ ДРУШТВЕНИХ СРЕДСТАВА 
МОГУ КОД СЛУЖБЕ ДРУШТВЕНОГ КЊИГОВОД-

СТВА ОТВАРАТИ И УКИДАТИ РАЧУНЕ 

Члан I. 
У Уредби о начину и условима под којима корисници 

друштвених средстава могу код Службе друштвеног књи-
говодства отварати и укидати рачуне („Службени лист 
СФРЈ", бр. 39/84, 50/89 и 63/89) у члану 12. став 2. тачка 5. 
мења се и гласи: 

„5) уговор о депоновању средстава код одређене бан-
ке, ако је такав уговор закључен;". 

Члан 2. 
Ова уредба ступа на снаф наредног дана од дана об-

јављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Савезно извршио веће 

Е. п. бр. 142 Потпредседник, 
9. маја 1991. године Александар Митровић, с. р. 
Београд 

382. 
На основу члана 12. Закона о привременим мерама о 

заједничкој девизној политици и Пројекцији платног би-
ланса Југославије за 199L годину („Службени лирт СФРЈ", 
бр. 84/90), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗНОСИМА И УСЛОВИМА 
ПОД КОЈИМА ОВЛАШЋЕНЕ БАНКЕ МОГУ ПРОДА-

ВАТИ ДЕВИЗЕ ДОМАЋИМ ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА 
1. У Одлуци о износима и условима под којима ов-

лашћене банке могу продавати девизе домаћи^ физичким 
лицима („Службени лист СФРЈ", бр. 6/91) у тачки I. после 
одредбе под l) додаје се одредба под 8) која гласи: 

„8) за плаћање школарине у иностранству на основу 
потврде о упису у страну школску установу и фактуре, од-
носно другог документа стране школске установе о износу 
стварних трошкова школовања - годишње до износа од 
10.000 САД долара.". 

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

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 143 Потпредседник, 
9. маја 1991. године Александар Митровић, с. р. 
Београд 

383, 
На основу члана 15. став 2. Закона о контроли квали-

тета пољопривредних и прехрамбених производа у спољ-
но трговинском промету („Службени лист СФРЈ", бр. 
28/75, 70/78, 54/86 и 30/91), по прибављеном мишљењу 
Привредне коморе Југославије, Савезно извршно веће до-
носи 

О Д Л У К У 
О ВИСИНИ И НАЧИНУ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА ПО-
КРИЋЕ ТРОШКОВА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ПО-
ЉОПРИВРЕДНИХ И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА 

У СПОЉНОТРГОВИНСКОМ ПРОМЕТУ 
1. За покриће трошкова контроле квалитета пољоп-

ривредних и нрехрамбених производа у спољнотрговин-
ском промету (у даљем тексту: производи) извозник, од-
носно увозник плаћа накнаду предвиђену овом одлуком. 

2. Висина накнаде из тачке I. ове одлуке утврђује се 
зависно од врсте, масе и начина транспорта пошиљака и 
износи: 

1) за вагонске, камионске, авионске и контејнерске по-
шиљке до IO тона - по 83,00 динара, a за сваку даљу тону, 
односно сваку започету тону - још по 5,00 динара: 

2) за бродске пошиљке до 30 тона - по 77,00 динара, a 
за сваку даљу тону, односно сваку започету тону - још по 
1,80 динара; 

3) за денчане пошиљке до 5 колета - по 77,00 динара, 
a за свако даље колето - још по 2,90 динара. 

3. Изузетно од одредаба тачке 2. ове одлуке, за коње 
за клање и друге категорије коња, осим коња за приплод и 
за говеда за клање, укључујући телад и јунад, плаћа се на-
кнада од 40,00 динара по грлу. 

4. Ако се контрола квалитета врши ноћу или неде-
љом или у дане државних празника, накнада из тач. 2. и 3. 
ове одлуке увећава се за 100%. 

Под ноћним радом, у смислу става l, ове тачке, под-
разумева се рад од 19 до 6 часова. 

5. За узимање узорака производа који по прописима 
подлежу претходној анализи, накнада из тачке 2. ове одлу-
ке увећава се за 20%. 

6. Ако извозник, односно увозник не припреми бла-
говремено производе за преглед, a инспектор изађе на мес-
то прегледа у одређено време, дужан је да на име дангубе 
плати износ од 42,00 динара по једном часу. 

7. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о висини и начину плаћања накнаде за по-
криће трошкова контроле квалитета пољопривредних и 
прехрамбених производа у спољнотрговинском промету 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 30/90). 

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

Савезно извршно веће 

- Е. п. бр. 144 
9. маја 1991. године 
Београд 

384. 
На основу члана 4. став 7. Закона о обавезама федера-

ције за пензије бораца („Службени лист СФРЈ", бр. 39/74, 
46/74, 68/81, 57/83 и 9/86), Савезно извршно веће доноси^ 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ СРАЗМЕРНОГ ДЕЛА 
ТРОШКОВА ВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЗА ОСТВАРИВА-
ЊЕ ПРАВА ИЗ ПЕНЗИЈСКОГ И ИНВАЛИДСКОГ 
ОСИГУРАЊА КОЈИ СЕ НАДОКНАЋУЈУ САМОУП-
РАВНИМ ИНТЕРЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ПЕНЗИЈ-
СКОГ И ИНВАЛИДНОГ ОСИГУРАЊА РЕПУБЛИКА 

И АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА ЗА 1990. ГОДИНУ 
1. Самоуправним интересним заједницама пензијског 

и инвалидног осигурања социјал поличких република и 
социјалистичких аутономних покрајина надокнађују се за 
1990. годину, на име вођења поступка за остваривање пра-
ва на пензије бораца народноослободилачког рата које у 
целини терете буџет федерације, просечни трошкови у из-,,-
носу од 6,00 динара по једном завршном предмету. 

2. За вођење поступка усклађивања пензија бораца од 
пре 9. септембра 1943. године које делом терете буџет фе-

Потпредседник, 
Александар Митровић, с. р. 
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дерације, a које су усклађене у 1990. години, самоуправним 
интересним заједницама пензијског и инвалидног осигу-
рања социјалистичких република и социјалистичке ауто-
номних покрајина припада накнада у износу од З,ОО дина-
ра за 1990. годину по једном завршном предмету. 

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

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 145 Потиредседник, 
9. маја 1991. године Александар Митровић, с. р. 
Београд 

' 385. 
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 И ВАЗДУШНИ 

САОБРАЋАЈ 
1. За прелажење државне границе одређују се сезон-

ски гранични прелази за међународни поморски саобраћај 
Изола и Примоштен, a за међународни ваздушни саобра-
ћај - аеродром „Лошињ". 

2. Гранични прелази из тачке I. овог решења радиће 
од I. маја до 30. септембра 1991. године. 

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

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 146 Председник, 
29. априла 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 4 

386. 
На основу члана 34. став 5. и члана 42. став 5. Закона 

о заштити биља од болести и штеточина које угрожавају 
целу земљу („Службени лист СФРЈ", бр. 74/89), савезни 
секретар за пољопривреду прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О НАЧИНУ ИЗДАВАЊА ДОЗВОЛА ЗА СТАВЉАЊЕ У 
УНУТРАШЊИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ 

БИЉА 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан I. 
Овим правилником прописују се начин издавања до-

зволе за стављање у унутрашњи промет средстава за за-
штиту биља, критеријуми за оцену ефикасности тих сред-
става и начин њиховог декларисања ради стављања у 
унутрашњи промет. 

Члан 2. 
Начин издавања дозвола за стављање у унутрашњи 

промет средстава за заштиту биља (у даљем тексту: пре-
парати), у смислу овог правилника, обухвата: подношење 
пријаве за испитивање препарата, поступак испитивања 
препарата, критеријуме за утврђивање физичко-хемијских 
својстава и оцену биолошке ефикасности препарата, изда-
вање дозволе за стављање у промет и декларисање препа-
рата пре стављања у промет. 

IL ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ИСПИТИВАЊЕ 
ПРЕПАРАТА 

Члан 3. 
Пријаву за испитивање препарата може поднети 

предузеће, односно друго правно лице које за то испуњава 
услове и чија је делатност производња препарата, a стра-
ни произвођач је може поднети преко предузећа, односно 
другог правног лица које он овласти (у даљем тексту: под-
носилац пријаве). 4 

Подносилац пријаве дужан је да у пријаву за испити-
вање препарата, која се у писменом облику подноси ов-
лашћеном предузећу, односно другом овлашћеном прав-
ном лицу које испуњава услове (у даљем тексту: овлашће-
но предузеће), посебно унесе податке за хемијске, a посеб-
но за биолошке препарате. Обрасци пријаве за испитива-
ње препарата дати су у прилозима I и 2 и чине саставни 
део овог правилника. 

Пријава за испитивање подноси се посебно за сваки 
препарат. 

Члан 4. 
Ако подносилац пријаве сматра да су поједини пода-

ци о саставу препарата из члана 3. овог правилника по-
словна тајна, треба их означити, a овлашћено предузеће 
које врши испитивање тог препарата мора чпоступати са 
означеним подацима као са пословном тајном. 

Члан 5. 
Пријава за испитивање препарата подноси се најма-

ње у два овлашћена предузећа из различитих климатских 
подручја, a копија пријаве са документацијом уз обавеш-
тење о испитивању доставља се савезном органу управе 
надлежном за послове заштите биља. 

Пријава за биолошко испитивање препарата ради 
благовременог постављања огледа доставља се најмање 
30 дана пре постављања огледа. 

Члан 6. 
Уз пријаву за испитивање препарата из члана 3. овог 

правилника подносилац је дужан да овлашћеном предузе-
ћу достави потребну количину узорка препарата у ориги-
налном паковању, узорка чисте активне материје (стан-
дард) и узорка техничког концентрата. 

UL ИСПИТИВАЊЕ ПРЕПАРАТА 

Члан 7. 
Испитивањем препарата утврђује се: 
1) идентитет, садржај активне материје и нечистоћа; 
2) физичка својства препарата; 
3) ефикасност препарата за тражене намене у пред-

ложеним количинама, односно концентрацијама; 
4) дејство препарата на биљке и биљне производе ко-

ји се третирају, a посебно фитотоксичности на гајене и су-
седне биљке; 

5) последњи рокови примене пре бербе или жетве (ка-
рена) и интервала у којима није дозвољен рад у пољу и 
затвореном простору (радна каренца) и приступ домаћим 
животињама после примене препарата; 

6) отровност препарата за људе, пчеле, рибе, топлок-
рвне организме и корисну флору и фауну; 

l ) прикладног препарата за практичну примену и у 
заштити биља (с обзиром на третиране биљке, човекову 

- околину и људе који дођу у контакт са препаратом). 
Препарате из става I. овог члана овлашћено предузе-

ће испитује по јединственој методологији коју утврђује 
Комисија за средства за заштиту биља. 

Члан 8. 
Овлашћено предузеће мора завршити испитивање 

препарата у року од две године, односно у току два вегета-
циона периода од дана пријема узорка. 

Ако се у року из става I. овог члана нису појављивале 
биљне болести, штеточине или корови против којих је пре-
парат примењен или ако подносилац пријаве у току испи-
тивања поднесе пријаву за проширење намене или измену 
количине, односно концентрације примене препарата, на-
ведени рок се може продужити. 

Изузетно од одредаба ст. I. и 2. овог члана, овлашће-
но предузеће мора испитивање завршити у року од три ме-
сеца за препарате који су од исте активне материје и истог 

i 
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садржаја само под другим називом (истоветни препарат) и 
ако су у примени најмање три године, или ако произвођач 
жели да обнови дозволу чије је важење престало само на 
основу утврђивања хемијских и физичких својстава тог 
препарата. 

Члан 9. 
Овлашћена предузећа дужна су да по завршеном ис-

питивању подносиоцу пријаве доставе извештај о резулта-
тима испитивања траженог препарата, са мишљењем и 
предлогом да се препарат ставља у промет и под којим ус-
ловима или да се одбија. 

IV. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРЕПАРАТА 

Члан IO. 
Препарати се оцењују према утврђеним хемијским и 

физичким својствима, биолошкој ефикасности и дејству на 
третирано биље и животну средину, као и према њиховој 
погодности за употребу у заштити биља. 

Члан l i . 
У погледу хемијских својстава препарат мора да ис-

пуњава следеће услове: 
l) да садржи активну материју одговарајуће чистоће, 

у количини означеној у захтеву, уз дозвољена одступања: 

Садржај активне 
материје у препа-
рату 

Дозвољена одсту-
пања ± 

до 2,5% 15% 
од 2,5% до 10% 10% 
од 10% до 25% 6% 
од 25% до 50% 5% 
преко 50% 4% 

2) да не садржи пратеће материје у штетним количи-
нама; 

3) да у погледу хемијских својстава нема негативних 
последица; 

4) да не садржи токсиколошки и еколошки неприх-
ватљиво (забрањене) раствараче и стабилизаторе ц да није 
експлозиван и запаљив у условима примене; 

5) да активна материја не буде изразито перзистен-
тна. 

Члан 12 
У погледу физичких својстава препарат мора да испу-

њава следеће услове: 
1) да остатак препарата на ситу, влажним поступком 

не износи више од; 
- 2% честица већих од 75 микрометара - за прашива 

за запрашивање и SLURY - поступак; 
- 1% честица већих од 44 микрометра - за формула-

ције за суспензију; 
- 1% абразивних честица - за биолошке препарате; 
2) да стабилност суспензије у стандардно тврдој води 

после 30 минута мора бити најмање 60% лебдивих честица 
за концентрате за суспензију и најмање 70% лебдивих чес-
тица за течне концентроване суспензије у односу на суву 
материју у препарату. У дозволу се уноси лебдивост коју 
је утврдио испитивач, с тим што је при утврђивању тих 
својстава у инспекцијској контроли посољено одступ?т^е 
до 5% (утврђује се према JUS (Н.Р.) - стандардима или ако 
тако није утврђено - према FAO/WHO и CI РАС метода-
ма); - . 

3) да гранулирани препарати имаЈу гранулометриЈСку 
структуру: 

а) за микрогрануле од 150 до ЗОО микрометара, уз ус-
лов да је: 

- дозвољено присуство прашине до 0,5% за честице 
испод 100 микрометара; 

- дозвољено одступање до 1% за микрогрануле испод 
150 микрометара; 

- дозвољено одступање до 4% за микрогрануле преко 
ЗОО микрометара, без присуства агломерата; 

б) за грануле од 200 до 1.000 микрометара, уз услов 
да је: 

- дозвољено присуство прашине до 0,5% за честице 
испод 100 микрометара; 

- дозвољено одступање до 2% гранула испод 200 мик-
рометара; 

- дозвољено одступање до 3% гранула преко 1.000 
микрометара, без присуства агломерата; 

в) за гранулиране мешавине препарата са вештачким 
ђубривима од 1.000 до 5.000 микрометара (минимум 95%) 
дозвољена су одступања од ± 5%, a присуство прашине до 
0,5% за честице испод 100 микрометара и агломерата; 

4) да препарат није самозапаљив и да тачка паљења у 
затвореном апарату није нижа од 230 С, као и да не посто-
ји опасност од спонтаног паљења при употреби на начин 
означен у захтеву; 

5) да је стабилност емулзије у стандардно тврдој во-
ди добра; 

6) да процес квашења препарата у стандардно тврдој 
води, уз мешање, не траје више од 30 секунди. 

Члан 13. 
У погледу биолошке ефикасности препарат мора да 

испуњава следеће услове: 
1) да је ефикасност при сузбијању складишних штето-

чина: 
- 100% за фумиганте; 
- најмање 95% за остале препарате; 
2) да је ефикасност препарата за дезинфекцију семе-

на: 
- најмање 99,8% за тилетициде или на нивоу стандар-

да; 
- најмање 95% за остале препарате; 
3) да је ефикасност осталих препарата на нивоу ефи-

касности препарата који се већ користе за исту намену 
(стандардни препарати); 

4) да утврђена каренца одговара предложеним или 
утврђеним максимално дозвољеним количинама остатака 
(толеранца). 

Члан 14. 

f Препарат је погодан за употребу ако не делује нега-
тивно на третирано биље и животну околину и ако се при 
његовом примењивању могу обезб)едити потребне мере 
предострожности, 

V. ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СТАВЉАЊЕ ПРЕПАРА-
ТА У ПРОМЕТ 

Члан 15. 
На основу извештаја овлашћених предузећа о резул-

татима испитивања препарата, токсиколошке оцене и по-
зитивног мишљења и предлога Комисије за средства за за-
штиту биља, савезни орган управе надлежан за послове 
заштите биља доноси решење о издавању сталне или при-
времене дозволе, решење о продужењу важења дозволе 
или решење о одбијању издавања дозволе за стављање у 
промет. 

Члан 16. 
Дозвола за стављање у промет средства за заштиту 

биља неће се издати произвођачу тог средства ако нема 
одговарајућа постројења и линију за ту формулацију про-
писане сходно одредбама члана 34. став I. Закона. 

Члан 17. 
Решење о издавању сталне или привремене дозволе 

или решење о продужењу важења, односно ревизији дозво-
ле за стављање препарата у промет мора да садржи следе-
ће податке: 

l) назив и адресу произвођача, назив и адресу стра-
ног произвођача и његовог заступника у Југославији или 
назив и адресу предузећа, односно другог правног лица са 
којим страни произвођач производи у кооперацији; 
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2) назив препарата и облик формулације; 
3) генерички назив активне материје и њен садржај, 

као и хемијски назив и Садржај других састојака у препа-
рату; 

4) физичка својства препарата битна за ту формула-
цију; 

5) врсте узрочника биљних болести, штеточина или 
корова против којих се препарат може применити иди не-
ко друго деловање на биљке и на којим биљним врстама; 

6) количине, односно концентрације у којима се пре-
парат може применити, као и примена препарата на ма-
њим површинама (на 100 m2), односно у малим количина-
ма (у IO I воде); 

l ) деловање препарата на биљке, a посебно могуће не-
гативно деловање на гајене бид,не (фитотоксичност, огра-
ничење плодореда); 

8) отровност препарата за људе, пчеле, рибе и топ-
локрвне организме и којој групи отрова припада; 

9) интервал у коме није дозвољен рад у прл?у и за-
штићеном простору и приступ домаћим животињама пр-
еле примене препарата (радна каренца); 

10) интервал између последње примене препарата и 
бербе или жетве (каренца); 

11) време разградње препарата у земљишту и води; 
12) могућност или забрану коришћења препарата из 

ваздухоплова; 
13) време када препарат подлеже ревизији дозволе. 

Члан 18. 
Решење којим је издата дозвола за стављање у про-

мет препарата мења се и допуњује у следећим случајеви-
ма: 

1) ако произвођач препарата за који је издата дозвола 
за стављање у промет жели да измени садржај активне ма-
терије или других материја које утичу на измену хемиј-
ских VL физичких својстава препарата захтев мора поднети 
у смислу члана 3. овог правилника; 

2) ако произвођач препарата за који је издата дозвола 
за стављање у промет жели да прошири број биљних бо-
лести, штеточина, корова и других штетних организама 
против којих препарат треба да се примени, или да про-
шири биљне врсте за примену препарата, или да измени 
количине, односно концентрације за његову употребу или 
да измени каренцу, подноси захтев за испитивање само 
оних својстава препарата за које се тражи измена. 

Пријава за испитивање препарата из става I. овог 
члана подноси се овлашћеним предузећима, a копија те 
пријаве и захтев за измену и допуну решења, са извештаји-
ма - савезном органу управе надлежном за послове зашти-
те биља. 

Члан 19. 
Изузетно од одредбе члана 18. став I. овог правилни-

ка, решење о изм'' или допуни дозволе за стављање у 
промет препарата иже се донети без претходног испити-
вања ако произвођач жели да измени само назив препара-
та или назив произвођача или заступника иностраног про-
извођача или кооперанта. 

Захтев из става I. овог члана подноси се савезно,м ор-
гану управе надлежном за послове заштите биља. 

VI. НАЧИН ДЕКЛАРИСАЊА ПРЕПАРАТА ЗА 
СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ 

Члан 20. 
На оригиналнбм паковању препарата који се ставља 

у промет мора стајати декларација која садржи следеће 
податке: 

1) назив препарата и облик формулације; 
2) садржај свих активних материја (уобичајени назив 

и хемијски назив); 
3) намена и начин употребе препарата; 
4) отровност за људе, пчеле, рибе и топлокрвне орга-

низме ; 
5) датум производње, рок употребе и број оружје; 
6) број и датум дозволе и назив органа који издао 

дозволу; 

7) услови складиштен^, односно чувања препарата; 
8) упозорење „Пре употребе препарата обавезно про-

читати приложено упутство"; 
9) могућност или забрана коришћења препарата из 

ваздухоплова; 
10) назив и адреса произвођача, иностраног произво-

ђача и његовог заступника и кооперанта; 
11) нето-маса или запремина паковања; 
12) видна ознака отровност или запад,ивости препа-

рата. 

Члан 21. 
Уз свако паковање препарата прилаже се и упутство 

о његовој употреби, које мора бити усаглашено са дозво-
лом коју је издао надлежни орган и које садржи следеће 
податке: 

1) назив препарата и облик формулације; 
2) садржај активних материја (уобичајени и хемијски 

назив) и садржај других материја које улазе у састав пре^ 
парата, a спадају у оЈрове; 

3) намена препарата, са именовањем Сил?них болести, 
штеточина и корова против којих се примењује, у количи-
нама, односно концентрациЈама употреб?е, као и примена 
на мањим површинама; 

4) начин примењивана препарата за употребу, уз оз-
начавање врсте и опреме уређаја за примену, a посебно 
могућност коришћења из ваздухорлова; 

5) отровност препарата за људе, пчеле, рибе и топ-
локрвне организме и група отрова којој припада; 

6) симптоми тровања, деловање на човека, пружаwе 
прве помоћи, противотрови (антидот) и лечење; 

7) евентуално негативно деловање препарата на биљ-
ке и човекову околину; 

8) начин уништавања преосталих неутрошеиих коли-
чина препарата и амбалаже; 

9) мере предострожности при руковању и примени 
препарата; 

10) каренца, радна карлица, евентуална фитотоксич^ 
ност и др,; 

11) назив и адреса произвођача, иностраног производ 
ђача и његовог заступника и кооперанта. 

Упутство не сме бити штампано словима мањим од 
2mm 

VII, ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 22. 
Издавање сталне или привремене дозволе или про^ 

дужење ражења дозволе за стављање у промет препарата 
за које је поднесен захтев пре дана ступања на снагу овог 
правилника вршиће се по прописима који су важили у мот 
менту подношења тог захтева. 

Члан 23. 
Текстови декларације и упутстава за употребу препа-

рата за чије су стављање у промет издате дозволе пре дана 
ступања на снагу овог правилника морају се усагласити у 
року од две године од дана ступања на снагу овог правил-
ника. ' 

Члан 24. 
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да 

важи Правилник о начину издавања дозвола за стављање 
у унутрашњи прђмет средстава за заштиту биља, критери-
јумима за оцену ефикасности тих средстава и начину њи-
ховог декларисања („Службени лист СФРЈ", бр. 13/83). 

Члан 25. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 6/0-04-183/001 Савезни секретар за 
20. марта 1991. године пољопривреду, 
Београд др Стево Мирјанић, с, р. 
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Прилог I 

Образац пријаве за испитивање хемијских препарата 
1. Идентификација препарата: 
l.1. назив препарата (заштићени или предложени) у 

промету; 
1.2; назив и адреса произвођача (домаћег или инос-

траног), a за иностраног произвођача и назив и адреса 
предузећа или другог овлашћеног лица са којим страни 
произвођач производи у кооперацији (подносилац молбе); 

1.3. намена препарата, односно његово коришћење 
(фунгициди, хербициди, инсектициди и други); 

1.4. облик производње, односно физичко стање и при-
рода препарата (концентрат за емулзију, концентрат за 
суспензију, концентрат за раствор, грануле и друго); 

1.5. квалитативни и квантитативни састав препарата 
(активна материја, нечистоће, растварачи, пунила, емулга-
тори, носачи и друго). 

2. Физичко-хемијске и техничке карактеристике 
препарата: 

2.1. изглед (физичко стање, боја, мирис); 
2.2. експлозивност и оксидационе особине; 
2.3. температура паqања, и горења и друге индикације 

о запаљивост или спонтаном паљењу; 
2.4. ацидитет или алкалитет (рН) по WHO методи; 
2.5. површински напон; 
2.6. специфична или запреминска маса; 
2.7. стабилност и трајност током складиштења (осет-

љивост на светлост, температуру, влажност и друго); 
2.8. напон паре (у Ра на 20 0С) и испарљивоет; 
2.9. техничке карактеристике препарата: 
2.9.1. степен влажности (хигроскопност); 
2.9.2. трајање пена; 
2.9.3. суспензибилност (постојаног суспензије); 
2.9.4. тест на влажном или сувом ситу; 
2.9.5. величина гранула или честита и садржина сит-

них честица; 
2.9.6. стабилност емулзије и способност емулговања 
2.9.7. корозивност; 
2.9.8. компатибилност са осталим препаратима са ко-

јима се препоручује или не препоручује мешање; 
2.9.9. компатибилност са предложеним материјалом 

за амбалажу; 
2.9.10. процентуална ефикасност наношења на семе 

код препарата за заштиту семена (пријемчиво^). 
3. Аналитичке методе: 
ЗЛ. аналитичке методе за утврђивање активне мате-

рије и састава препарата; 
3.2. аналитичке методе за одређивање остатака. 
4. Подаци о дрепарату: 
4.1. врсте штеточина, биљних болести и корова про-

тив којих се примењује и врсте биља које треба заштити-
ти; 

4.2. време примене у односу на организме који се суз-
бијају, фенофаза биљке и друго; 

4.3. количина, односно концентрација примене; 
4.4. концентрација активне материје у материјалу ко-

ји се користи (на пример, % концентрације у течности за 
третирање); 

4.5. метод примене (мала запремина /LV/, ултрамала 
запремина /ULV/ и Друго); 

4.6. максимални број третирања и динамика приме-
не; 

4.7. специфична фитотоксичност: 
4.7.1. неопходнi pериоди чекања да би се избегли фи-

тотоксични ефекти из земљишта (фумиганти, хербициди и 
друго); 

4.7.2. усеви које је могуће' сејати у нормалном плодо-
реду, ако дође до преоравања; 

4.8. врста амбалаже; 
4.9. уништавање или деконтаминација амбалаже и 

препарата; 
4.10. декларацнја и упутство уз паковање. 
5. Подаци о ефикасности: 
5.1. испитивања у лабораторији - ефикасност за 

штетни организам за који се предвиђа примена; 
5.2. испитивања у пољу - резултати у практичним ус-

тавима примене (поузданост, трајање и конзистентност 

заштите или други ефекти који се желе постићи ради за-
штите усева у различитим развојним фазама штеточина 
или усева и производа од усева); 

5.3. ефекти на квантитет или квалитет биљака или 
биљних производа који се третирају; 

5.4. безбедност примене за третирану биљку (укључу-
јући разне варијетете) или производе од третираних биља-
ка; 

5.5. поређење са референтним производима или нор-
мално прихватном праксом; 

5.6. указивање на евентуалне предности препарата 
или метода његове примене у поређењу са другим препа-
ратима (трајање или конзистентност заштите и друго); 

5.7. непожељни или ненамерни споредни ефекти (на 
пример, на корисне и друг% организме за које није наме-
њен и на наредне усеве, друге!шљке или делове биљака ко-
ји су у третману, a који се користе за размножавање - се-
ме); 

5.8. компатибилност са различитом праксом узгоја 
биљака и друге мере заштите усева под условима предви-
ђене примене; 

5.9. ефекти климе, земљишта и друго; 
5.10. подаци о резистентности или могућем развија-

њу резистенције. 
6. Токсиколошки подаци о препарату: 
6.1. акутна токсичност код сисара: 
6.1.1. орално LDso за пацове и још једну врсту сисара; 
6.1.2. дермално код пацова или кунића; 
6.1.3. инхалационо код пацова; 
6.1.4. иритација коже и ока кунића или пацова; 
6Л.5. сензибилизација коже; 
6.2. отровност активне материје и препарата у односу 

на људе, пчеле, рибе и топлокрвне организме; 
63. мере предострожности при руковању преврати-

ма и при њиховој примени; 
6.4. симптоми тровања, деловање на човека, прва по-

моћ, противотров (антидот) и лечење; 
6.5. метаболизам и биоактивација, брзина излучива-

ња из тела и накупљање у масном ткиву, мутагеног и 
ефекти на репродукцију. 

7. Остаци у људској и животињској храни: 
7.1. подаци о остацима активне материје, укључујући 

податке о усевима на којима је примењена у експеримен-
тима у пољу, у храни или сточној храни за коју се пред-
лаже примена, уз изношење свих детаља о експерименте-
ма и условима (подаци су потребни за спектар различитих 
климатских агро-услова за подручје за које се предлаже 
употреба); 

1 2 . интервали пре жетве за предложену примену, од-
носно последњи рокови примене пре бербе или жетве (ка-
рена ) ; 

7.3. интервали у којима није дозвољен рад у пољу и 
затвореном простору (радна каренца) и приступ домаћим 
животињама после примене одређеног препарата; 

7.4. предложени максимални ниво остатака (MDK-то-
леранца) и оправданог прихватљивости тих остатака; 

7.5. промена у боји, мирису или укусу као последица 
присуства остатака у свежим или прерађеним производи-
ма; 

7.6. динамика деградације препарата на биљкама и 
земљишту, испарљивост кроз земљиште и заштита под-
земних вода, разградња у води и зоне сигурности код при-
мене. 

8. Постојећа одобрења: 
8.1. дозволе у земљи произвођача препарата или у 

другим земљама; 
8.2. информације о утврђеним максимално дозвоље-

ним остацима у другим земљама. 

Прилог 2 

Образац пријаве за испитивање биолошких препарата 
(микроорганизама или вируса) 

I. Идентификација препарата: 
1.1. назив препарата (заштићени или предложени) у 

промету; 
1.2. назив и адреса произвођача, назив и адреса инос-

траног произвођача, као и назив и адреса предузећа или 
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другог овлашћеног лица са којим страни произвођач про-
изводи у кооперацији (подносилац молбе); 

1.3. намена препарата, односно његово коришћење 
(фунгициди, хербициди, инсектициди и други); 

1.4. облик производње, односно физичко стање и при-
рода препарата; 

1.5. квалитативни и квантитативни састав препарата 
(активни организми, интерни састојци, страна тела и дру-
го): 

1.5.1. интернационалне јединице (LU.) по mg актив-
ности препарата; 

1.5.2. баждарна кривуља биотеста препарата на дати 
тест-инсект; 

1.5.3. однос између интернационалних јединица (l.u.) 
по mg и бројчане вредности аналитичке методе; 

1.6. стабилност препарата, ефекти промене темпера-
туре, методи паковања и складиштења и задржавање био-
лошке активности у складишту у том периоду; 

1.7. делотворност препарата изражена односом пре-
ма стандарду, потенцијом паразитације или на други од-
говарајући начин; 

1.8. методика провере делотворности; 
1.9. време и услови задржавања активности при чува-

њу. 
2. Подаци о препарату: 
2.1. врсте штетних организама против-којих се при-

мењује и врсте биља и биљних производа које треба за-
штитити ; 

2.2. количина, односно концентрација примене; 
2.3. концен^рација активне материје у материјалу ко-

ји се користи (на пример, % концентрације у раствору, од-
носно садржају активних спора); 

2.4. метод примене (на пример мала запремина, ул-
трамала запремина), ослобађање заражене биљке на којој 
живи штеточина; 

2.5. максимални број третирања и динамика приме-
не; 

2.6. врста амбалаже; 
2.7. уништавање или деконтаминација препарата и 

амбалаже; 
2.8. декларација и упутство које иде уз паковање; 
2.9. рок примене у односу на Организам који се сузби-

ја или фенофазу биљке. 
3. Аналитички методи: 
3.1. аналитички методи за утврђивање састава препа-

рата; 
3.2. аналитички методи за одређивање остатака. 
4. Подаци о ефикасности: 
4.1. испитивање у лабораторији - ефикасност за тре-

тирану биљку на којој живи штеточина; 
4.2. испитивање у пољу - резултати у практичним ус-

ловима примене (поузданост, трајање и конзистентност 
заштите или други намеравани ефекти који одговарају 
жељеном циљу заштите усева на различитим нивоима раз-
воја штеточина или усева, биљног производа и друго); 

4.3. подаци о доласку или могућем доласку до разви-
јања резистенције; 

4.4. ефекти на квантитет и квалитет биљака и биљних 
производа који се третирају; 

4.5. поређење са референтним производима или нор-
мално прихваћеном праксом. Предност агенаса у односу 
на конвенционалне методе контроле које се сада користе, 
са посебним освртом на опасност no раднике, потрошаче 
производа који су под третманом и по човекову околину; 

4.6 компатибилност са различитом праксом узгоја 
биљака и другим мерама заштите усева под условима 
употребе која се предвиђа (укључујући оне за друге штето-
чине које су под третманом); 

4.7. ефектиклиме, земљишта и друго; 
4.8. непожељни или ненамерни, споредни ефекти (на 

пример, на корисне и друге нетретиране организме, на бу-
дуће усеве, друге биљке и делове биљака под третманом 
које се користе за потребе размножавања - семе). 

5. Токсиколошки подаци о препарату: 
5.1. акутна токсичност и инф!ективност: 
5.1.1. орална појединачна доза LDso за миша и пацо-

ва; 
5.1.2. појединачна поткожна доза за миша и пацова; 

ћа; 
5.1.3. појединачна доза инхалирања за пацова и куни-

5.1.4. тест на иритацију ока зеца или пацова; 
5.1.5. сензибилизација коже; 
5.2. отровност активне материје и препарата за људе, 

пчеле, рибе и топлокрвне организме; 
5.3. мере предострожности при руковању препарати-

ма и при њиховом примењиван^; 
5.4. симптоми тровања, деловање на човека, пружање 

прве помоћи, противотров (антидот) и лечење; 
5.5. метаболизам и биоактивација, брзина излучива-

ња из тела и накупљање у масном ткиву, мутагеног, ефек-
ти на репродукцију, дозе без ефекта и максимално дозво-
љене количине остатака. 

6. Остаци у људској и животињској храни: 
6.1. подаци о остацима активне материје, укључујући 

и податке о усевима на које је примењена у експерименти-
ма у пољу и подаци о храни или сточној храни за коју се 
предлаже примена, уз изношење свих детаља о експери-
менту (потребни су подаци за спектар различитих климат-
ских и агрф-услова за подручје за ноје се предлаже употре-
ба); 

6.2. интервали пре жетве за предложену примену, од-
носно последњи рокови ни примене пре бербе или жетве 
(каренца); 

6.3. предложен максимални ниво остатака (толеран-
ца) и оправданост прихватљивости тих остатака (за токси-
не); 

6.4. интервали у којима није дозвољен рад у пољу и 
затвореном простору (радна каренца) и приступ домаћим 
животињама после примене препарата; 

6.5. динамика деградације препарата на биљкама и 
земљишту, испарљивост кроз земљиште и заштита под-
змених вода, разградња у води и зоне сигурности код при-
мене; 

6.6. промена у боји, мирису и укусу као последица 
присуства остатака у свежим или прерађеним производи-
ма, 

7. Постојећа одобрења: 
7.1. информације о дозволама у другим земљама, али 

првенствено у земљи произвођача препарата; 
7.2. информације о утврђеним максимално дозвоље-

ним остацима у другим земљама. 

387. 
На основу члана 84. тач. I. до З, тач. 5. до 8. и тач. IO. 

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

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

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

дустријских производа у априлу 1991. године у односу Иа 
март 1991. године је 0,039. 

2. Коефицијент раста цена произвођача индустриј-
ских производа од почетка године до краја априла је 0;244. 

3. Коефицијент просечног месечног раста цена произ-
вођача индустријских производа од почетка године до 
краја априла је 0,056. 

4. Коефицијент саста цена произвођача индустриј-
ских производа у априлу 1991. године у односу на исти ме-
сец претходне године је 0^88. 

5. Месечни коефицијент раста цена на мало у априлу 
1991. године у односу на март 1991. године је 0,049. 

6. Коефицијент раста дена на мало од почетка године 
до краја априла је 0,243. 

l , Коефицијент просечног месечног раста цена на ма-
ло од почетка године до краја априла је 0,056. 

8. Коефицијент раста цена на мало у априлу 1991. го-
дине у односу на исти месец претходне године је 0,590. 

9. Коефицијент раста просека трошкова живота у Со-
цијалистичкој Федеративној Републици Југославен у пе-
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риоду од почетка године до краја априла 1991. године у 
односу на просек трошкова живота у Социјалистичкој Фе-
деративној Републици Југославији у 1990. години је 0,460. 

Бр. 001-1373/1 
7. маја 1991. године 
Београд 

4 Директор 
Савезног завода за 

статистику, 
др Драгутин Групковић, с. р. 

лика и камата на износ јавног дуга („Службени лист 
СФРЈ", бр. 33/90).". 

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

О. бр. 108 
10. маја 1991. године 

Београд 

Председник Савета 
гувернера 
гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с. р. 

388. 
На основу члана 20. став I. т^чка 6, члана 25. и члана 

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

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ,И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И 
НАЧИНУ ДАВАЊА КРЕДИТА БАНКАМА И ДРУГИМ 
ФИНАНСИЈСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОДРЖА!-

ВАЊЕ ДНЕВНЕ ЛИКВИДНОСТ!! 
1. У Одлуци о условима и начину давања кредита 

банкама и другим финансијским организацијама за 
одржавање дневне ликвидност („Службени лист СФРЈ", 
бр. 8/91, 15/91, 20/91, 22/91, 23/91 и 30/91) тачка 5. мења 
се и гласи: 

„5. У дане коришћења кредита за ликвидност, у смис-
лу ове одлуке, банка не може давати кредите ни друге 
пласмане, нити уплаћивати динарску противвредност де-
виза из закључница о куповини девиза од Народне банке 
Југославије на међубанкарском састанку јединственог де-
визног тржишта. Под кредитима и другим пласманима, у 
смислу ове одлуке, подразумевају се пласмани прописани 
Одлуком о методологији утврђивања укупних пласмана 
банака („Службени лист СФРЈ", бр. 9/90 и 27/90), међу-
банкарски пласмани и пласмани у благајничким записима 
Народне банке Југославије.". 

2. После тачке 7д. додаје се тачка 7е, која гласи: 
„7е. Изузетно од тач. З, 4, 5. и 6. ове одлуке, банке које 

су у периоду од I. јануара до 30. априла 1991. године има-
ле нето-смањење девизне штедње могу у периоду до 30. ју-
на 1991. године свакодневно користити кредит за ликвид-
ност на основу благајничких записа банака и комерцијал-
них записа, до износа од 100% њихове номиналне вреднос-
ти, без обзира на рок на који су издати и на време које 
преостаје до њиховог доспећа. 

Коришћење кредита из става I. ове тачке изнад изно-
са који одговарају процентима из тачке 3. одредбе под 5) и 
6) ове одлуке ни једног дана не може бити веће од износа 
динарске противвредности нето-смањења девизне штедње 
израчунатог на основу кумулативног обрачуна за прво 
тромесечје и месечног обрачуна за април 1991. године по 
методологији којаје примењивана за 1990. годину на осно-
ву Упутства о начину плаћања реализованих курсних раз-

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

380. Закључци Савезног већа Скупштине СФРЈ о 
актуелној политичко-безбедносној ситуацији у 
земљи и мерама за превазилажење уставне 
кризе -i- 573 

381. Уредба о измени Уредбе о начину и условима 
под којима корисници друштвених средстава 
могу код Службе друштвеног књиговодства 
отварати и укидати рачуне 574 

382. Одлука о допуни Одлуке о износима и услови-
ма под којима овлашћене банке могу; продава-
ти девизе домаћим физичким лицима1 574 

383. Одлука о висини и начину плаћања накнаде за 
покриће трошкова контроле квалитета пољоп-
ривредних и прехрамбених производа у спољ-
нотрговинском промету 574 

384. Одлука о утврђивању висине сразмерног дела 
трошкова вођења поступка за остваривање 
права из пензијског и инвалидног осигурања 
који се надокнађују самоуправним интересним 
заједницама пензијског и инвалидског осигура-
ња република и аутономних покрајина за 1990. 
годину 574 

385. Решење о одређивању сезонских граничних 
прелаза за међународни поморски и ваздушни 
саобраћај 575 

386. Правилник начину издавања дозвола за став-
љање у унутрашњи промет средстава за зашти-
ту биља 575 

387. Коефицијенти раста цена и коефицијент раста 
трошкова живота у СФРЈ 579 

388. Одлука о измени ц допуни Одлуке о условима 
и начину давања кредита банкама и другим фи-
нансијским организацијама за одржавање 
дневне ликвидности h 580 

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

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


