
СОЦИЈАЛ ИСТИ' 
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БЕОГРАД 

БРОЈ 38 ГОД/Х!М! 

Цена овом броју је 24 динара. - Аконта-
ција претплате за 1991. годину износи 
1.190 динара. - Рок за рекламације 15 да-
на. - Редакција: Улица Јована Ристића 
бр. I. Пошт. фах 226. - Телефони: Цен-
трала 650-155; Уредништво 651-885; 
Служба претплате 651-732; Телекс 11756; 

Телефах 651-482 

431. 
На основу члана 12. Закона о основама система оси-

гурања имовине и лица („Службени лист СФРЈ", бр. 17/90 
и 82/90), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ НОВЧАНОГ ИЗНОСА 
СРЕДСТАВА ПОЧЕТНОГ ФОНДА СИГУРНОСТИ ПО-
ТРЕБНОГ ЗА ОСНИВАЊЕ ДЕОНИЧКОГ ДРУШТВА 

ЗА ОСИГУРАЊЕ 
1. Овом одлуком утврђује се да висина'новчаног из-

носа средстава почетног фонда сигурности у момент,у ос-
нивања деоничког друштва за осигурање не може бити ма-
ња од: 

1) 7,800.000 динара за послове осигурања живота; 
2) 15,600.000 динара за послове осталих врста осигу-

рања; 
3) 15,600.000 динара за послове реосигурања. 
2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 154 Потпредседник, 
23. маја 1991. године Александар Митровић, с. р. 
Београд 

432. 
На основу члана I. став 2. Закона о плаћању посебне 

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

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИ-
ВАЊУ РОБЕ НА КОЈУ СЕ ПЛАЋА ПОСЕБНА ДАЖБИ-
НА ЗА ИЗРАВНАЊЕ ПОРЕСКОГ ОПТЕРЕЋЕЊА УВЕ-

ЗЕНЕ РОБЕ У 1991. ГОДИНИ 
1. У Одлуци о одређивању робе на коју се плаћа по-

себна дажбина за изравнање пореског оптерећења увезене 
робе у 1991. години („Службени лист СФРЈ", бр. 83/90, 
6/91,. 8/91, 9/91, 13/91 и 22/91) у тачки 2. у одредби под 9 
испред тарифног броја 72.04 додају се следећи тарифни i 
бројеви: 
„41.01 Сирове крупне и ситне коже, говеђе 

коже и коже копитара (свеже или со-
лане, сушене, лужене, пикловане или 
другачије конзервисане али неуштав-
љене, нити пергаментно обрађене ни-
ти даље обрађиване), са длаком или 
без длаке, цепане или нецепане 

41.02 Сирове коже овчије и јагњеће (свеже 
или сољене, сушене, ложене, пиклова-
не или другачије конзервисане али не-
уштављене, пергаментно или транспа-
рентно необрађене кити другачије да-
ље обрађиване), са длаком ил^ без 

длаке, цепане или нецепане, осим ис-
кључених напоменом I прд З) уз ову 
главу 

41.03 Остале крупне и ситне сирове коже 
(свеже или усољене, сушене, лужене^ 
никловану или другачије конзервисане 
али неушт,ављене нити пергаментно 
или транспарентно обрађене нити да-
ље обрађиване), са длаком или без 
длаке, цепане или исцепане, осим ис-
кључених напоменом I под 2) и З) уз 
ову главу 

51.01 Вуна, невлачена и нечешљана/ 
51.02 Фина или груба животињска длака, 

невлачена и нечешљана 
51.03 Отпаци од вуне и фине или ,грубе 

животињске длаке, укључујући отпат-
ке предива, али искључујући рашчупа-
не текстилне материјале 

52.01 5201.00 Памук, невлачен и нечешљан; 
52.02 Отпаци од памука (укључујући отпат-

ке предива и рашчупане текстилне ма-
, теријале)". 

2. У тачки 2а. тарифни бројеви: 41.01, 4,1.02, 41.03, 
51.01, 51.02, 51.03, 52.01 и 52.02 бришу се. 

После тар. броја 23.01, односно Tap. ознаке 2301.20 
додају се следећи тар. бројеви и тар. ознаке Царинске та-
рифе: 

„29.01 Ациклични угљоводоници 
2901.2 - Незасићени: 
2901.21 - - ети лен 
2901.22 - - пропен (пропилен) 

29.02 Циклични угљоводоници: 
2902.50 - Стирен 

29.03 Халогени деривати угљоводоника; 
2903.1 - Хлоровани деривати засићених 

ацикличних угљоводоника 
2903.15 - - 1,2 - дихлоретан (етилбн-дихло-

рид)". 

3. После тачке 26. додаје се тачка'2в, која гласи: 
„Изузетно' од одредбе тачке I. ове одлуке, посебна 

дажбина за изравнање пореског оптерећења увезене робе 
плаћа се у висини од 2,5% од царинске основице на увоз 
робе за потребе пољопривреде и млекарске индустрије из 
тар. бројева и тар. ознака: 
„01.01 Коњи, магарци, мазге и муле, живи: 

0101.1 - Коњи: 
0101.11 - - чисте расе за приплод 

01.02 Живе животиње, врста говеда: 
0102.10 - Чисте расе за приплод: 
0102.10 1 бикови 
0102.102 краве 
0102.103 - , - - ј у н а д , 
0102.104 телад 

01.03 Свиње, живе: 
0103.10 - Чисте расе за приплод 
OS ОЗ.9 - Остало: 
,0103.911 за приплод 
0103.92 - - масе 50 kg и веће: 
OS03.921 за приплод 
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01.04 

39.23 

48.05 

0104.10 
0104.101 
0104.20 
0104.201 

3923.2 
3923.29 

4805.2 
4805.222 

4805.70 

48.06 

4806ЛО 
4806.20 

48.11 

76.07 

4811.3 

4811.31 

7607.1 
7607.11 

Овце и козе, живе: 
- Овце 

за приплод 
- Козе: 

за приплод 
Производи за транспорт и паковање 
робе, од пластичних маса; за пу шани, 
поклопци, заклопци и остали затвара-
ни, од пластичних маса: 
- Вреће и кесе (укључујући кукасте): 
- - од осталих пластичних маса 
Остала непремазана хартија и картон, 
у ролнама и листовима: 
- Хартија и картон вишеслојни: 

хартија и картон за тетра-пак и 
тетра-брик амбалажу 

- Остала хартија и картон, масе веће 
од 150 g/m2 a мање од 225 g/m2 

Пергамент-хартија, хартија непропус-
тљива за масноће, паус-хартија и Гла-
зирана прозирна хартија и остале гла-
зиране прозирне или полупрозирне 
хартије, у ролнама или листовима: 
- Пергамент-хартија. 
- Хартија непропустљива за масноће 
Хартија, картон, целулозна вата и 
листови и траке од целулозних влака-
на, премазани, импрегнисани, прекри-
вени, површински бојени, површински 
украшени или штампани, у ролнама 
или листовима, осим производа из 
тар. бр. 48.03, 48.09, 48.10 и 48.18; 
- Хартија и картон, премазани, им-

прегнисани или прекривени плас-
тичним масама (искЉучујући л е п и -
не): 

- - бе л,ен и, масе преко 150 g/m2 

Алуминијумске фолије (укључујући и , 
штампане или са подлогом од харти-
је, картона, пластичне масе или слич-
них материјала), дебљине до 0,20 mm 
(не рачунајући подлогу): 
- Без подлоге: 
- само ваљане 

8/91,9/91, 13/91 и 22/91) у тачки 2. у одредби под 9 испред 
тарифног броја 72.04 додају се следећи тарифни бројеви: 

Е. п, бр. 155 
23. маја 1991. године 
Београд 

433. 

Потпредседник, 
Александар Митровић, с. р. 

„41.01 

41.02 

4 !.ОЗ 

51.01 
51.02 

51.03 

52.01 
52.02 

5201.00 

Сирове крупне и ситне коже, говеђе 
коже и коже копитара (свеже или со-
лане, сушене, лужене, пикловане или 
другачије кон^ервисане али неуштав-
љене, нити пергаментно обрађене ни-
ти даље обрађиване), са длаком или 
без длаке, цепане или исцепане 
Сирове коже овчије и јагњеће (свеже 
или сољене, сушене, лужене, пиклова-
не или другачије конзервисане али не-
уштављене, пергаментно или транспа-
рентно обрађене нити другачије даље 
обрађиване), са длаком или без длаке, 
цепћне или нецепане, осим искључе-
них напоменом I под З) уз ову главу, 
Остале крупне и ситне сирове коже 
(свеже или усољене, сушене, лужене, 
пикловане или другачије конзервисане 
али неуштављене нити пергаментно 
или транспарентнд обрађене нити да-
ље обрађиване), са длаком или без 
длаке, цепан? или нецепане, осим ис-
кључених напоменом I под 2) и З) уз 
ову главу 
Вуна, невлачена и нечешљана 
Фина или груба животињска длака, 
невлачена и нечешљан^ 
Отпаци од вуне и фине или грубе 
животињске длаке, укључујући отпат-
ке предива, али искључују!^ рашчупа-
не текстилне материјале 
Памук, невлачен и нечешљан 
Отпаци од памука (укључујући отпат-
ке предива и рашчупане текстилне ма-
теријале)". 

Увоз живих животиња за приплод из става I.-ове тач-
ке остварује се иа основу потврде Савезног секретаријата 
за пољопривреду, у коју се уписује назив увозника, назив 
корисника и количина, a увоз репродукционог материјала 
и амбалаже за млеко - на основу потврде Савезног секре-
таријата за енергетику и индустрију, у коју се уписује на-
зив увозника и корисника робе (млекарска индустрија). 

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

Савезно извршно веће 

На основу члана I. став 2. Закона о посебној такси на 
увезену робу („Службени лист СФРЈ", бр. 31/70), Савезно 
извршно веће доноси, 

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

ПОСЕБНЕ ТАКСЕ ИА УВЕЗЕНУ РОБУ У 
m i . г о д и н и 

I. У Одлуци о плаћању посебне таксе на увезену робу 
у 1991. години („Службени лист СФРЈ", бр/83/90, 6/91, 

2. У тачки 2а. тарифни бројеви: 41.01, 41.02, 41.03, 
51.01, 51.02, 51.03, 52.01 и 52.02 бриц!у се. 

После Trip. броја 23.01, односно гар. ознаке 2301.20 
додају се следећи тар. бројеви и тар. ознаке Царинске та-
рифе: 

- 29.01 Ациклични угљоводоници 
2901.2 - Незасићени: 
2901.21 - - ети лен 
2901.22 - - пропен (пропилен) 

29.02 Циклични угљоводоници: 
2902.50 - Стирен 

29.03 Халогени деривати угљоводоника: 
2903.1 - Хлоровани деривати засићених 

ацикличних угљоводоника' 
2903.15 - - 1,2 - дихлоретан (етилен-дихло-

рид)'\ 

3. После тачке 26. додаје се тачка 2в, која гласи: 
„Изузетно од одредбе тачке I. ове одлуке, посебна 

такса на увезену робу плаћа се у висини од 2,5% од царин-
ске основице на увоз робе за потребе пољопривреде и мле^ 
карске индус грије из гар. бројева и тар. ознака: 

„01.01 Коњи, магарци, мазге и муле, живи: 
ОШ!.I - Коњи: 
0101.11 - - чисте расе за приплод 

01.02 Живе животиње, врста говеда: 
0102.10 - Чисте расе за приплод 
0102.101 - - - бикови 
0102.102 краве, 
0102.103 јунад 
0102.104 телад 

01.03 Свиње, живе: 
0103.10 - Чисте расе за приплод 
0103.9 - Остало: 
0103.911 за приплод 
0103.92 - - масе 50 kg и веће: 
0103.921 - - - за приплод 
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01.04 

39.23 

48.05 

4805.70 

48.06 

0104.10 
. 0104.101 
0104.20 
0104.201 

3923.2 
3923.29 

4805.2 
4805.222 

'4806.10 
4806.20 

48.11 

76.07 

4811.3 

4811.31 

7607.1 
7607.11 

Овце и козе, живе: 
- Овце: 

за приплод 
- Козе: 

за приплод 
Производи за транспорт и паковање 
робе, од пластичних маса; запушачи, 
поклопци, заклопци и остали затвара-
ни, од пластичних маса: 
- Вреће и кесе (укључујући купасте): 
- - од осталих пластичних маса 
Остала непремазана хартија и картон, 
у ролнама и листовима: 
- Хартија и картон вишеслојни: 
- - - хартија и картон за тетра-пак и 

тетра-брик амбалажу 
- Остала хартија и картон масе веће 

од 150 g/m2 a мање од 225 g/m2 

Пергамент-хартија, хартија непропус-
тљива за масноће, паус-хартија и гла-
зирана прозирна хартија и остале гла-
зиране прозирне или полупрозирне 
хартије, у ролнама или листовима: 
- Пергамент-хартија 
- Хартија непропустљива за масноће 
Хартија, картон, целулозна вата и 
листови траке од целулозних влакана 
премазани, импрегнисани, прекриве-
ни, површински бојени, површински 
украшени или штампани, у ролнама 
или листовима, осим производа из 
Tap. бр. 48.03, 48.09, 48.10 и 48.18; 
- Хартија и картон, премазани, им-

прегнисани или прекривени плас-
тичним масама (искључујући лепко-
ве): 

- бељени, масе преко 150 g/m2 

Алуминијумске фолије (укључујући и 
штампане или са подлогом од харти-
је, картона, пластичне масе или слич-
них материјала), дебљине до 0,20 mm 
(не рачунајући подлогу): 
- Без подлоге: 
- - само ваљане 

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

Увоз живих животиња за приплод из става I. ове тач-
ке остварује се на основу потврде Савезног секретаријата 
за пољопривреду, у коју се уписује назив увозника, назив 
корисника и количина, a увоз репродукционог материјала 
и амбалаже за млеко - на основу потврде Савезног секре-
таријата за енергетику и индустрију у коју се уписује назив 
увозника и корисника робе (млекарска индустрија). 

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

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 156 
23. маја 1991. године 
Београд 

434. 

Потпредседник, 
Александар Митровић, с, р. 

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 МЕСА, МАСЛАЦА И ЈЕСТИВОГ УЉА 
/ 

I. Посебна дажбина при увозу пољопривредних и 
прехрамбених производа не плаћа се на увоз до 10.000 то-
на јунећег меса, до 10.000 тона свињског меса, до 5.000 то-
на живинског меса, до 3.000 тона маслаца и до 20.000 тона 
јестивог уља из следећих тарифних бројева и тарифних оз^ 
нана Царинске тарифе: 

02.01 

02.03 

0201.10 
0201.102 
0201.20 
0201.202 
0201.2021 
0201.2022 
0201.2023 
0201.2029 

0203.1 
0203.11 

0203.12 

0203.19 

02.07 

04.05 

15.12' 

0207.10 

0405.00 

0405.001 

1512.19 

Месо говеђе, свеже или расхлађе-
но: 
- Трупови и полутке: 

јунећи 
- Остали комади са костима: 

јунећи 
компензиране четврти 
предње четврти 

- - - - задње четврти 
остало 

Месо свињско, свеже, расхлађено 
или смрзнуто: 
- Свеже или расхлађено: 

трупови и полутке 
Ех. 
- трупови и полутке са кожом и 

поткожним мдсним ткивом, гла-
вом, предњим и задњим ногама 

- трупови и полутке са кожом и 
поткожним масним ткивом, без 
главе, предњих и задњих ногу 

- трупови и полутке без коже, по-
ткожног масног ткива, главе, 
предњих и задњих ногу (гуљена 
полутка) 

- трупови и полутке без коже, по-
ткожног масног ткива, главе, 
предњих и задњих ногу, груди, 
ребара и трбушине (француска 
обрада) 

бутови, плећке и комади од 
њих, са костима: 

Ех. 
- бутови и комади од њих, са кос-

тима 
- плећке и комади од њих, са кос-

тима ' ' 
остало: 

Ех. 
- бутови и комади од њих, без кос-

тију 
- плећке и комади од њих, без кос-

тију 
- леђа 
- слабина са филеом 
- слабина без филеа 
- врат 
- г р у д и 
- ребра, трбушина, коленица и 

подлактица 
Месо и јестиви отпаци, од живине 
из тар. броја 01.05, свежи, расхла-
ђени или смрзнути: 
- Живина, неисечена у комаде, 

свежа или расхлађена 
Маслац и остале масноће и уља, 
добијени од млека: 

маслац свеж 
Уље од семена сунцокрета, шафра-
нике и памуковог семена и "њихове 
фракције, пречишћени или непре-
чишћени, али хемијски немодифи-
ковани: 

остало 

' 2. Право из тачке I. ове одлуке на увоз јунећег, свињ-
ског и пилећег меса, маслаца и јестивог уља остварује се 
на основу решења о извршеној расподели контингената 
које издаје Савезни секретаријат за економске односе са 
иностранством по прибављеном мишљењу Савезног сек-
ретаријата за трговину и Савезног секретаријата за по-
љопривреду. ^ 
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3. Ова^ одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивање у „Службеном листу СФРЈ", a примењиваће 
се до З!, децембра 1991. године. 

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 157 
20. маја 1991. године 
Београд 

Председник, -
Анте Марковић, с. р. 

435. 
На основу члана 56. Пословника Савезног извршног 

већа („Службени лист СФРЈ", бр. 7/84, 29/86 и 19/89), a у 
вези са чланом 259. Закона о основама система државне 
управе и о Савезном извршном већу и савезним органима 
управе („Службени лист СФРЈ", бр.'23/78, 21/82, 18/85, 
37/88, 18/89, 40/89, 72/89, 42/90, 74/90 и 35/91), Савезно 
извршно веће доноси „ 

О Д Л У К У 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ СЛОБО-

ДА И ПРАВА ГРАЂАНА У ЈУГОСЛАВИЈИ 
1. Образује се Комисија за заштиту слобода и права 

грађана у Југославен (у даљем, тексту: Комисија), као по-
времено радно тело Савезног извршног већа. 

2. Комисија прати остваривање и заштиту слобода и 
права човека и грађанина утврђених Уставом СФРЈ, савез-
ним законима и другим прописима и међународним уго-
ворима и утврђује и Савезном извршном већу предлаже 
мере за њихову заштиту. 

У свом делокругу, Комисија: 
1) разматра наводе о повредама слобода и права гра-

ђана на подручјима на којима су заоштрени међунацио-
нални односи, које су учинили државни органи, као и 
предузећа, организације, заједнице и удружења којима је 
поверено вршење јавних овлашћења, за које сазна на осно-
ву пријаве или на други начин; 

2) води разговоре с представници^ надлежних 
државних органа, предузећа, политичких организација и 
удружења, етничких група и појединаца'ради јачања зако-
нитог и ефикасног рада, као и враћања нарушеног повере-
ња у институције система; 

3) врши непосредан увид у расположиву документа-
цију, податке и предмете, a по одобрењу надлежног орга-
на, може да изврши преглед казнено-поправне или психи-
јатријеке установе ако постоје разлози за сумњу о повре-
дама права грађана у тим установама; 

4) на основу прикупљених података и утврђеног ста-
ња, подноси извештај о остваривању и заштити људских 
права и предлаже Савезном извршном већу предузиман^ 
конкретних мера. 

Комисија не разматра питања по којима су у току 
судски и други поступци, осим ако је реч о одуговлачењу 
поступка. 

3. Комисија има председника и 14 чланова, које име-
нује Савезно извршно веће. 

4. Финансијска средства за рад Комисије обезбеђују 
се у буџету федерације. 

5. Стручне и административне послове за потребе 
Комисије обезбеђује Савезни секретаријата правосуђе и 
управу у сарадњи са одговарајућим савезним органима 
управе и савезним организацијама у чијем су делокругу 
одређена питања. 

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

Савезно извршно веће 

436. 
На основу члана 8. став 3. Закона о исплати личних 

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

П О Д А Т К Е 
О ИЗНОСУ ПРОСЕЧНОГ МЕСЕЧНОГ ЧИСТОГ ЛИЧ-
НОГ ДОХОТКА ПО РАДНИКУ ИСПЛАЋЕНОГ ЗА 
ПРЕТХОДНА ТРИ МЕСЕЦА У ПРИВРЕДИ РЕПУБЛИ-
КА И АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА И ПРИВРЕДИ 

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Просечан, месечни чист лични доходак по раднику у 
привреди исплаћен за период јануар - март 1991. године 
износи, у динарима: 

СФРЈ . . . . . 5 . 5 6 2 
СР Босна и Херцеговина . . . . '. 4.267 
СР Македонија : 3.883 
СР Словенија 7.125 
СР Србија : 5.4763" 
САП Војводина 5.437 
САП Косово 3.832 
СР Хрватска 6.066 

i СР Црна Гора 5.006 

ф За СР Србију, без података за социјалистичке аутономне покрајине, просе-
чан ,месечни чист лични доходак по раднику у привреди исплаћен за период 
јануар - март 1991. године износи 5.598 динара. 

Број 001-1566/1 
24. маја 1991. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода за 

статистику, 
др Драгутин Групковић, с. р, 

Е. п. бр. 158 
23. маја 1991. године 
Београд 

Потпредседник, 
Александар Митровић, с. р. 

437. 
На основу члана 80. став I. тачка 5. Закона о Народ-

ној банци Југославије и јединственом монетарном посло-
вању народних банака република и народних банака ауто-
номних покрајина („Службени лист СФРЈ", бр. 34/89, 
88/S9 и 61/90) и члана 3. став 2. Уредбе о контном плану и 
билансима за банке („Службени лист СФРЈ", бр. 23/77, 
26/78, 9/85, 72/85, 68/86, 13/87, 36/89 и 7/90), по претход-
но прибављеном мишљењу Савезног секретаријата за фи-
нансије, Службе друштвеног књиговодства Југославије и 
Удружења банака Југославије, Савет гувернера доноси п 

О Д Л У К У 
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О АНАЛИТИЧКИМ РАЧУ-

НИМА У КОНТНОМ ПЛАНУ ЗА БАНКЕ 
I. У Одлуци о аналитичким рачунима у контном пла-

ну за банке („Службени лист СФРЈ", бр. 66/88 и 22/90), у 
Плану аналитичких рачуна у Контном плану за банке, ко-
ји је њен саставни део, врше1 се следеће допуне: 

1) у тачки 13. после рачуна 1003 - Пролазни рачун ра-
чуна банке за обављање послова преко пословне јединице, 
додају се рачуни 1004 и 1005, који гласе: 

„1004 - Рачуни средстава кредита из примарне еми-
сије у оквиру утврђених квота 

1005 - Рачуни средстава кредита из примарне еми-
сије ван квота"; 

2) у тачки 105. после рачуна 4670 - Краткорочни кре-
дити банкама из примарне емисије по основу есконтова-
ких меница, додаје се рачун 4671, који гласи: 

„4671 - Краткорочним кредити банкама из примарне 
емисије за ликвидност rio основу ието-смањења девизне 
штедње"; 

3) у тачки 218. после рачуна 8670 - Обавезе по кратко-
рочним кредитима из примарне емисије по основу мени-
ца, додаје се рачун 8671, који гласи: 

„8671 - Обавезе по краткорочним кредитима из при-
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марне емисије, за ликвидност по основу нето-смањења де-
визне штедње". 

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

Председник 
Савета гувернера 

гувернер 
Народне банке Југославије, 

Душан Влатковић, с. р. 

438. 
На основу члана 16. и члана 80. став I. тачка IO. Зако-

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

О Д Л У К У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О КАМАТНИМ СТОПАМА И 

СТОПАМА НАКНАДЕ НАРОДНЕ БАНКЕ 
ЈУГОСЛАВИЈЕ 

1. У Одлуци о каматним стопама и стопама накнаде 
Народне банке Југославије („Службени лист СФРЈ", бр. 

. 22/91), у тачки 2. после става I. додаје се став 2, који гла-
си: 

„Изузетно од става I. одредба под 2 ове тачке, на кре-
дит за одржавање дневне ликвидност банака по основу 
пада девизне штедње народне банке наплаћују камату по 
есконтној стопи Народне банке Југославије.". 

Досадашњи став 2. постаје став 3. 
2. Ова одлука ступа на снагу даном објављиван^ у 

„Службеном листу СФРЈ". 

О. бр. 120 Председник 
16. маја 1991. године Савета гувернера 
Београд 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 ОДРЕДАБА ЗА-
КОНА О ИСПЛАТИ ЛИЧНИХ ДОХОДАКА И НЕКИХ 

ДРУГИХ ПРИМАЊА РАДНИКА ЗА 
1991 ГОДИНУ 

1. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 
судом Југославије поступак за оцењивање супротности од-
редаба Закона о исплати личних доходака и неких других 
примања радника за 1991. годину („Урадни лист Републи-
ке Словеније", бр. 48/90) са Законом о исплати личних до-
ходака, средстава за непосредну заједничку потрошњу и 
средстава за исхрану радника у току рада („Службени 
лист СФРЈ", бр. 37/90 и 84/90). 

Савезно извршно веће предложило је да Уставни суд 
Југославије нареди да се обустави извршење појединачних 
аката и радњи предузетих на основу одредаба Закона о ис-
плати личних доходака и неких других примања радника 
за 1991. годину, пошто сматра да ће извршење тих аката и 
радњи довести до исплате средстава за личне дохотке рад-
ника у износима већим од износа који се могу исплатити 
на основу Закона о исплати личних доходака, средстава за 
непосредну заједничку потрошњу и средстава за исхрану 
радника у току рада и да се тиме спречава остваривање 
мера за отклањање поремећаја у привреди земље, услед 
чега могу настати неотклоњиве штетне Посл,едице. 

2. Одредбама Закона о исплати личних доходака и не-
ких драгих примања за 1991, годину прописано је да пре-

дузећа и други послодавци врше исплату личних доходака 
преко нивоа утврђеног наведеним савезним законом и без 
обавезе издавања ин,терних деоница. 

3. Одредбом члана 379. Устава СФРЈ утврђено је да 
Уставни суд Југославије може у току поступка, до доноше-
ња коначне одлуке,'наредити'да се обустави извршење по-
јединачног акта или радње која је предузета на основу за-
кона, другог прописа или општег акта органа друштвено-
-политичке заједнице или самоуправног опаттег 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 одредаба Закона о исплати личних доходака и неких 
других примања радника за 1991. годину. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ и члана 28. Пословника Уставног суда Југослава, 
је, на седници одржаној 24. априла 1991. године, донео је 

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

предузетих на основу одредаба Закона о исплати личних 
доходака и неких других примања радника за 1901. годину 
(„Урадни лист Републике Словеније", бр. 48/90) у делу ко-
ји се односи на исплату средстава за личне дохотке и дру-
га примања радника преко нивоа утврђених Законом о ис-
плати личних доходака, средстава за непосредну заједнич-
ку потрошњу и средстава за исхрану радника у току рада 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/90 и 84/90). 

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

I У-број 64/1-91 Председник 
24. априла 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 ОДРЕДАБА 
ЧЛ, 2,3. И 4. ЗАКОНА О ПРИВРЕМЕНОМ ОГРАНИЧА-
ВАЊУ ИСПЛАТА ЛИЧНИХ ДОХОДАКА И ДРУГИХ 

ЛИЧНИХ ПРИМАЊА 
1. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 

судом Југославије поступак за оцењивање супротности За-
ко.на о привременом ограничавању. исплата личних дохо-
дака и других личних примања („Службени лист СР БиХ", 
бр. 6/91) са Законом о исплати личних доходака, средста-
ва за непосредну заједничку потрошњу и средстава за ис-
храну радника у току рада („Службени лист СФРЈ", бр. 
37/90 и 84/90). 

Савезно извршно веће предложило је да Уставни суд 
Југославије нареди обуставу извршења појединачних ака-
та и радњи, предузетих на основу оспореног закона, по-
што сматра да би извршење тих аката- и радњи довело до 
исплате средстава за личне дохотке радника у износима 
већим од износа који се могу исплатити применом наведе-
ног савезног закона, као и због тога што оспореним зако-
ном није прописана обавеза издавања интерних деоница. 

2. Одредбама чл. 2, 3. и 4. наведеног републичког за-
кона омогућава се исплата личног дохотка радника у из-
носима већим од износа који се могу исплатити применом 
наведеног савезног закона, a не садрже обавезу издавања 
интерних деоница или издвајања у пословни фонд сред-
става у прописаној висини. 

3. Одредбом члана 379. Устава СФРЈ утврђено је да 
Уставни суд Југославије може у току поступка до доноше-
ња коначне одлуке, наредити да се обустави извршене по-
јединачног акта или радње која је предузета на основу за-
кона, другог прописа или општег акта друштвено-поли-
тичке заједнице или самоуправног опш.тег акта чија се ус-
тавност, односно законитост оцењује ако би њиховим из-
вршењем могле наступити неотклоњиве штетне последи-
це. 

О. бр. 121 
24. маја 1991. године 
Београд 
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3. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ и члана 28. Пословника Уставног суда Југослави-
је, на седници одржаној 24. априла 1991. године, донео је 

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

предузетих на основу Закона о примени Закона Републике 
Србије о исплати личних доходака у одређеним делатнос-
тима до закључења колективних уговора и на територији 
АП Војводине („Службени лист АП Војводине", бр. 1/91) у 
делу којим се део средстава за личне дохотке, заједничку 
потрошњу и исхрану радника у току рада исплаћује преко 
нивоа утврђеног Законом о исплати личних доходака, 
средстава за непосредну заједничку потрошњу и средстава 
за исхрану радника у току рада („Службени лист СФРЈ", 
бр. 37/90 и 84/90). 

Решење објавити у „Службеном листу СФРЈ" и 
„Службеном листу АП Војводине". 

Уставни суд Југославије оценио је да су испуњени ус-
лови из члана 379. Устава СФРЈ да нареди обуставу из-
вршења појединачних аката и радњи предузетих на основу 
одредаба чл. 2,3. и 4. Закона о привременом ограничавању 
исплата личних доходака и других примања којима се до-
звољава обрачун и исплата тих средстава преко нивоа 
прописаног наведеним савезним законом. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ и члана 28. Пословника Уставног суда Југослави-
је, на седници одржаној 24. априла 1991. године, донео је 

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

предузетих на основу одредаба чл. 2, 3. и 4. Закона о при-
временом ограничавању исплата личних доходака и дру-
гих личних примања („Службени лист СР БиХ", бр. 6/91) 
којима се обрачунава и врши исплата средстава за личне 
дохотке радника преко нивоа утврђеног Законом о испла-
ти личних доходака, средстава за непосредну заједничку 
потрошњу и средстава за исхрану радника у току рада 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/90 и 84/90). 

Ово решење објавиће се у „Службеном листу СФРЈ" 
и „Службеном листу СР Босне и Херцегових". 

I У-број 63/1-91 
24. априла 1991. године 
Београд 

Председник 
Уставног суда Југославије, 

Милован Бузаџић, с. р. 

I У-број 65/1-91 
24. априла 1991. године 
Београд 

Председник 
Уставног суда Југославије, 

Милован Бузаџић, с. р. 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ АКАТА 
И РАДЊИ ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ ОДРЕДАБА 
ЧЛ. 3. ДО 7. УРЕДБЕ О ИСПЛАТИ ЛИЧНИХ ДОХОДА-
КА, СРЕДСТВА ЗА НЕПОСРЕДНУ ЗАЈЕДНИЧКУ ПО-
ТРОШЊУ И СРЕДСТАВА ЗА ИСХРАНУ РАДНИКА У 

ТОКУ РАДА 
1. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 

судом Југославије поступак за оцењивање супротности од-
редаба чл. 3 до 7. Уредбе о исплати личних доходака, сред-
ства за непосредну заједничку потрошњу и средстава за 
исхрану радника у току рада („Службени лист СР Црне 
Горе", бр. 8/91) са Законом о исплати личних4 доходака, 
средстава за непосредну заједничку потрошњу и средстава 
за исхрану радника у току рада („Службени лист СФРЈ", 
бр. 37/90 и 84/90). 

Савезно извршно веће предложило је да Уставни суд 
Југославије нареди да се обустави извршење појединачних 
аката и радњи предузетих на основу чл. 3. до 7. Уредбе, по-
што сматра да ће извршење тих аката и радњи довести до 
исплате средстава за личне дохотке и другу потрошњу у 
износима већим од оних који се могу исплатити на основу 
наведеног савезног закона, услед чега настају и могу на-
ступити неотклоњиве штетне последице у остваривању 

јмера за отклањање и спречавање поремећаја у привреди 
земље. 

2. Одредбама чл. 3. до 7. Уредбе о исплати личних до-
ходака, средстава за непосредну заједничку потрошњу и 
средстава за исхрану радника у току рада прописано је да 
одређена правна лица исплаћују личне дохотке до нивоа 
исплаћеног за новембар 1990. године, односно у износима 
преко нивоа утврђених савезним законом и да средства за 
издавање интерних деоница могу издвајати у мањем про-
центу од процента утврђеног савезним законом. 

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

Уставни суд Југославије оценио је да су испуњени ус-
лови из члана 379. Устава СФРЈ да нареди да се обустави 
извршење појединачних аката и радњи, предузетих на ос-
нову одредаба чл. 3. до 7. Уредбе о исплати личних дохо-
дака, средстава за непосредну заједничку потрошњу и 
средстава за исхрану радника у току рада. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ и члана 28. Пословника Уставног суда Југослави-
је, на седници одржаној 24. априла 1991. године, донео је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ АКАТА 
И РАДЊИ ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ ОДРЕДАБА ЗА-
КОНА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ О 
ИСПЛАТИ ЛИЧНИХ ДОХОДАКА У ОДРЕЂЕНИМ ДЕ-
ЛАТНОСТИМА ДО ЗАКЉУЧЕЊА К О Л Е К Т И В Н А 

УГОВОРА И НА ТЕРИТОРИЈИ 
АП ВОЈВОДИНЕ 

1. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 
судом Југославије поступак за оцењивање супротности од-
редаба закона-о примени Закона Републике Србије о ис-
плати личних доходака у одређеним делатностима до за-
кључења колективних уговора и на територији АП Војво-
дине („Службени лист АП Војводине", бр. 1/91) са одред-
бама Закона о исплати личних доходака, средстава за не-
посредну заједничку потрошњу и средстава за исхрану 
радника у тока рада („Службени лист СФРЈ", бр. 37/90 и 
84/90). 

Савезно извршно веће предложило је да Уставни суд 
Југославије нареди обуставу извршења, појединачних ака-
та и радњи, предузетих н а основу наведеног покрај ниског 
закона, пошто сматра да би њиховим извршењем могло 
доћи до исплате средстава за личне дохотке у већем изно-
су од утврђеног наведеним савезним законом, услед чега 
могу настати штетне последице. 

2. Законом о примени Закона Републике Србије о ис-
плати личних доходака у одређеним делатностима до за-
кључења колективних уговора и rta територији АП Војво-
дине прописано је да се и на територији АП Војводине 
примењује републички закон којим је омогућена исплата 
средстава за личне дохотке у одређеним делатностима 
преко нивоа утврђеног савезним законом. 

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

Уставни суд Југославије оценио је да су испуњени ус-
лови из члана 379. Устава СФРЈ да нареди обуставу из-
вршења појединачних аката и радњи предузетих на основу 
Закона о примени Закона Републике Србије о исплати лич-
них доходака у одређеним делатностима до доношења ко-
лективних уговора и на територији АП Војводине. 
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Р е ш е њ е 
Обуставља се извршење појединачних аката и радњи 

предузетих на основу одредаба чл. 3. до 7. Уредбе о испла-
ти личних доходака, средстава за непосредну Заједничку 
потрошњу и средстава за исхрану радника у току рада 
(„Службени лист СР Црне Горе", бр. 8/91) у делу који се 
односи на обрачун и исплату средстава за личне дохотке, 
заједничку потрошњу и исхрану радника преко нивоа ут-
врђених Законом о исплати личних доходака, средстава за 
непосредну заједничку потрошњу и средстава за исхрану 
радника у току рада („Службени лист СФРЈ", бр. 37/90 и 
84/90). , ' ' 

Решење објавити у „Службеном листу СФРЈ" и 
„Службеном листу СР Црне Горе". 
НУ - број 50/91 
24. априла 1991. године 
Београд 

Председник 
Уставног суда Југославије, 

Милован )Бузаџић, с. р. 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА П О Ј Е Д И Н А Ч Н А АКАТА 
И РАДЊИ ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ ЧЛ. Оа. И 82a. 
ЗАКОНА О СЛУЖБИ ДРУШТВЕНОГ КЊИГОВОД-
СТВА У СОЦИЈАЛИСТИЧКОЈ РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

h Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 
судом Југославије поступак за оцењивање уставности од-
редаба чЛ. 13a. и 82a. Закона о Служби друштвеног књиго-
водства у Социјалиетичкој Републици Србији („Службени 
гласник СР Србије", бр. 54/77, 17/78 и 13/83 и „Службени 
гласник Републике Србије", бр. 19/91) и њихове супрот-
ности са савезним Законом о Служби друштвеног књиго-
водства. 

Савезно извршно веће предложило је да Уставни суд 
Југославије, на основу члана 379. Устава СФРЈ, нареди 
Обуставу извршења појединачних аката И радњи Предузе-
тих на основу оспорених одредаба наведеног закона, 
тврдећи да њиховим извршењем могу наступити неоткло-
њиве штетне последице. 

2. Одредбом члана !За. Закона о Служби друштвеног 
књиговодства у Социјалистичкој Републици Србији про-
писано је да Служба у Републици и службе у аутономним 
покрајинама, у обављању послова из свог делокруга, у 
случају супротности републичког закона и другог прописа 
са савезним законом - примењују републичке законе и 
друге прописе. 

Одредбама члана 82a. тог закона прописано је да ће 
се одговорно лице у Служби које не изврши републички 
закон и други пропис или друго одговорно лице koje рад-
њама, налозима или актима онемогућава или налаже дру-
гим одговорном лицу да не изврши републичке законе и 
друге прописе казнити за кривично дело казном затвора 
до три године. 

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

Уставни суд Југославије оценио је да су испуњени ус-
лови из члана 379. Устава СФРЈ да нареди обуставу из-
вршења поједи начи их аката и радњи предузетих на основу 
чл. !За. и 82a, Закона о Служби друштвеног кнЛ^гободства 
у Социјалистичкој Републици Србији. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ и члана 28. Пословника Уставног Суда Југослави-
је, на седници одржаној 24. априла 1991. године, донео је 

Р е ш е њ е 
Обуставља et извршење поједи начи их аката и радњи 

предузетих на основу одредаба чл. 13а. и 82а^ Закона о 

Служби друштвеног књиговод^бд у Социјалистичкој Ре-
публици Србији („Службени гласник СР Србије", бр. 
54/77, 17/78 и 13/83 И „Службени гласник Републике Ср-
бије", бр. 19/91). 

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

I У-број 66/1-91 
24. априла 1991. године 
Београд 

Председник 
Уставног суда Југославије, 

Милован Бузаџић, с. р. , 

Р Е Ш Е Њ Е 
О О)БУСТАВИ ИЗВРШЕЊА П О Ј Е Д И Н А Ч Н А АКАТА 
И РАДЊИ ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ ЗАКОНА О ЗА-
ДУЖИВАЊУ СР ЦРНЕ ГОРЕ КОД НАРОДНЕ БАНКЕ 

ЦРНЕ ГОРЕ 
1. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 

судом Југославије Поступак за оцењивање уставности За-
кона о задуживању СР Црне Горе код Народне банке Црне 
Горе („Службени лист СР Црне Горе", бр. 10/91). 

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

2. Оспореним "законом прописа,но је да се Социјалис-
тичка Република Црна Гора задужује код Народне банке 
Црне Горе највише до износа од 2.568,1 мил, динара, коли^ 
ко износе 'неизмирене обавезе федерације и Фонда за не-
развијен подручја за 1990. годину, и одређено да Народна 
банка Црне Горе наведени износ кредита одобри из сред-
става примарне емисије Народне банке југославије. 

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

Уставни суд Југославије оценио је да су испуњени ус-
лови из члана 379. Устава СФРЈ да нареди обуставу из-
вршења појединачних аката и радњи предузетих на основу 
Закона о задуживању СР Црне Торе код Народне банке 
Црне Горе. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ и члан,а 28. Пословника Уставног суда Југослави-
је, на седници одржаној 24. априла 1991". године, донео је 

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

предузетих на основу Закона о задуживању СР Црне Гаре 
код Народне банке Црне Горе („Службени лист СР Црне 
Горе", бр. 10/91). 

Решење објавите у „Службеном листу СФРЈ" и 
„Службеном Листу СР Црне Горе". 

1У - број 54/1-91 
24. априла 1991. године 
Београд 

Председник 
Уставног суда Југославије, 

Милован Бузаџић, с. р. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом ут-
врђено је да се у тексту Одлуке о обезбеђивању извршава-
ња савезних прописа о наплати царине и других увозних 
дажбина који је објављен у „Службеном листу СФРЈ", бр. 
37/91, поткрала ниже наведена грешка, па te даје 
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И С П Р А В К А 
ОДЛУКЕ О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ИЗВРШАВАЊА 'САВЕЗ-
НИХ ПРОПИСА О НАПЛАТИ ЦАРИНЕ И ДРУГИХ 

УВОЗНИХ ДАЖБИНА ч , , 
У тачки 5. уместо речи: „извозу" треба да стоји реч: 

„уносу". 
Из Секретаријата за законодавство Савезног из-

вршног већа, Београд, 24. маја 199L године. 

У К А З И 

На основу члана 315. тачка 5. Устава Социјалистичке 
Федеративне Републике југославије, Председништво Со-
цијалистичке Федеративне Републике Југославије доноси 

У К А З 
, О ОПОЗИВУ СА ДУЖНОСТИ ШВАНРЕДНОГ И ОПУ-
ПОМОЋ ЕНОГ АМБАСАДОРА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ 
ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУ ЕЛИ ICE ЈУГОСЛАВИЈЕ НА МА-
УРИЋ ЦИЈУ СУ И О ПОСТАВЉЕЊУ ИЗВАНРЕДНО^ И ' 
ОНУ НОМОЋЕНОГ АМБАСАДОРА СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КЕ ФЕДЕРАТИВНЕ.РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ НА 

МАУРИЦИЈУСУ 

I 
' Опозива се , 
Ђуза Радовић са дужности изванредног и опуномоће-

ног амбасадора Социјалистичке Федеративне Републике 
Југославије на Маурицијусу. 

II ' 
Поставља се 
Петер Тош, изванредни и опуномоћени амбасадор 

Социјалистичке Федеративне Републике Југославије у Ре-
публици Танзанији, за изванредног и опуномоћеног амба-
садора Социјалистичке Федеративне Републике Југослави-
је на Маурицијусу са седиштем у Дар ес Саламу. 

Ili 
Савезни секретар за иностране послове извршиће 

овај указ. 

IV 
Овај указ ступа на снагу одмах. 

У бр. 13 
25. априла 1991. године 
Београд 

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

С А Д Р Ж А Ј ' 
Страна 

431. Одлука о утврђивању висине новчаног износа 
средстава почетног фонда сигурности потреб-
ног за оснивање деоничког друштва за осигу-
рање 621 

432. Одлука b изменама и допунама Одлуке о одре-
ђивању робе на коју се плаћа посебна дажбина 
за изравнање пореског оптерећења увезане ро-
бе у 1991. години 621 

Страна 
433. Одлука о изменама и допунама Одлуке о пла-

ћању посебне таксе на увезену робу у 1991. го-
дини — : 622 

434. Одлука о ослобађању од плаћања посебне 
дажбине при увозу меса, маслаца и јестивог 
уља 623 

435. Одлука о образовању Комисије за заштиту 
слобода и права грађан/а у Југославији : 624 

436. Подаци о износу просечног месечног чистог 
личног дохотка по раднику исплаћеног за пре-
тходна тр^ месеца у привреди република и ау-
тономних покрајина и привреди Социјалне- . . 
тичке Федеративне Републике Југославије - 624 

437. Одлука о допунама Одлуке о аналитичким ра-
чунима у Контном плану за банке 624 

438. Одлука о допуни Одлуке о каматним стопама 
и стопама накнаде Народне банке Југославије 625 

Решење о ,обустави извршења појединачних аката и 
радњи предузетих на основу одредаба Закона о 
исплати личних доходака и неких других при- ' 
мања радника за 1991. годину — ; 625 

Решење о обустави извршења појединачних аката и 
радњи предузетих на основу одредаба чл. 2, 3. 
и 4. Закопамо привременом ограничава!^ ис-
плата личних доходака и других личних при-
мања 625 

Решење о обустави извршења појединачних ахата и 
радњи предузетих на основу одредаба Закона о 
примени Закона Републике Србије о исплати 
личних доходака у одређеним делатностима 
до закључења колективних уговора и на тери-
торији АП Војводине 62( 

Решење о обустави извршења појединачних аката и 
радњи предузетих на основу одредаба чл. 3 до 
7. Уредбе о исплати личних доходака, средста-
ва за непосредну заједничку потрошњу и сред-
става за исхрану радника у току рада 62( 

Решење о обустави извршења појединачких аката и 
радњи предузетих на основу чл. 13a. и 82a. За-
кона о Служби друштвеног књиговодства у Со-
цијалистичкој Републици Србији 62' 

Решење о обустави извршења појединачних аката и 
радњи предузетих на основу Закона о за-
дуживању СР Црне Горе код Народне банке 
Црне Горе -f 62 

Исправка Одлуке о обезбеђивању извршавања са-
везн,их прописа о наплати царине и других 
увозних дажбина 1 62 

Укази г- : 62 

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

НАДА ВИТЕЗОВИЋ, телефон 651-835. - Штампа, Београдски издавачко-графнчки завод, Београд, 
Булевар војводе Мишића бр. 17. 


