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На основу члана 315. тачка 3. Устава Социјалистичке 

Федеративне Републике Југославије, Председништво Со-
цијал ис гипке Федеративне Републике Југославије издаје 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ПРОИЗВОДЊИ И 

ПРОМЕТУ ОПОЈНИХ ДРОГА 
Проглашава се Закон о производњи и промету опој-

них дрога, КОЈИ ЈЕ усвојила Скупштина СФРЈ, на седници 
Савезног већа од 14. фебруара 1991. године. 

П бр. 1334 Председник 
14. фебруара 1991. године Председништва„СФРЈ, 
Београд др Бориса Јовић, е р 

Председник 
Скупштине СФРЈ, 

др Слободан Глигоријевић, с. р. 

З А К О Н 
О ПРОИЗВОДЊИ li ПРОМЕТУ ОПОЈНИХ ДРОГА 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан I. 
Ради заштите здравља људи, спречавања социјалних 

проблема и спречавања злоупотребе опојних дрога, произ-
водња и промет ОПОЈНИХ дрога врше се под условима одре-
ђеним овим законом и подлежу надзору према одредбама 
овог закона. 

Члан 2. 
Под опојним дрогама, у смислу овог закона, подразу-' 

меваЈу се супстанције природног или синтетског порекла 
чијом се употребом могу створити стања зависности која 
могу да изазову оштећења здравља или да на други начин 
угрозе људски интегритет у физичком, психичком или со-
цијалном смислу . 

Под опојним дрогама, у смислу става I. овог члана, 
подразумевају се и психотропне супстанције. 

Опојне дроге из ст. ! . и 2. овог члана утврђује реше-
њем функционер који руководи савезним органом управе 
надлежним за послове здравства. 

Решење из става 3. овог члана објављује се у „Службе-
ном листу СФРЈ". 

Члан 3. 
Под прометом опојних дрога, у смислу овог закона, 

подразумева се увоз, извоз, транзит, продаја и сваки други 
начин стављања у промет ОПОЈНИХ дрога. 

Члан 4. 
Производња и промет опојних дрога могу се вршити 

на основу одобрења, односно дозволе надлежног органа у 
складу са одредбама овог закона. 

Нико не сме поседовати опојне дроге без одобрења, 
односно дозволе надлежног органа. 

Члан 5. 
Производња и промет опојних дрога могу се вршити 

само за медицинске, ветеринаре^, наставне, лабораториј-
ске и научне сврхе. 

Члан 6. 
Опојне дроге могу се производити, увозити и извози-

ти у количинама које, према процени годишњих потреба, 
утврђује савезни орган управе надлежан за послове здрав-
ства. 

Количине опојних дрога из става I. овог члана ут-
врђују се на основу процене потреба за наредну годину ко-
је пријављује надлежни републички, односно покрајински 
орган најдоцније до 31. марта текуће године. 

Члан 7. 
Ако овим законом није друкчије одређено, забрањује 

се: производња опијума зарезивањем чаура мака, гајење 
кока-биљке, израда приправака са психоактивЦим делова-
њем из биљке канабис и производња и увоз других опој-
них дрога које решењем одреди функционер који руково-
ди савезним органом управе надлежним за послове здрав-
е! ва. 

Решење из става I. овог члана објављује се у „Службе-
ном листу СФРЈ". 

II. УСЛОВИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ОПОЈНИХ ДРОГА 

Члан 8. 
Опојне дроге могу производити предузећа и органи-

зације удруженог рада које обављају друштвену делатност 
(у даљем тексту: организације друштвених делатности) 
који за то имају одобрење надлежног органа у републици, 
односно аутономној покрајини и који су регистровани за 
вршење те делатности. 

Предузећа и организације друштвених делатности 
морају да испуњавају услове утврђене прописима о став-
љању лекова у промет за организације које производе ле-
кове. 

Члан 9. 
Мак који је намењен за производњу опојних дрога 

може се гајити на подручјима која одреди надлежни орган 
у републици, односно аутономној покрајини. 

Члан 10. 
Мак из члана 9. овог закона могу гајити предузећа и 

организације друштвених делатности, земљорадничке за-
друге, пољопривредна газдинства и земљорадници на ос-
нову одобрења надлежног органа у републици, односно 
аутономној покрајини и rio претходно закљученом угово-
ру са предузећем, односно организацијом друштвених де-
латности овлашћеним за откуп мака. 

Мак намењен за друге сврхе може се гајити без одоб-
рења, уз обавезу пријављивања засејаних површина над^ 
лежном органу у року од 30 дана од дана сејања. 
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Члан 11. 
Предузећа, организације друштвених делатности, 

земљорадничке задруге, пољопривредна газдинства и зем-
љорадници из члана IO. став I. овог закона дужни су да у 
року од четири месеца од дана убирања рода предају пред-
узећу, односно организацији друштвених делатности ов-
лашћеној за откуп мака све количине делова мака који 
служе за производњу опојних дрога (макова слама). 

Предузећа, односно организације друштвених делат-
ности овлашћени за откуп мака дужни су да од предузећа, 
организација друштвених делатности, земљорадничких 
задруга, пољопривредних газдинстава, односно земљорад-
ника из члана IO. став I. овог закона откупе све произведе-
не количине макове сла.ме, у року утврђеном у ставу I. 
овог члана. 

Члан 12. 

Предузећа и организације друштвених, делатности 
који се баве научноистраживачки.м радом могу у научне 
сврхе производити опијум зарезивањем чаура мака, ra j imi 
кока-биљку и производити приправке са психоактивним 
деловањем из биљке канабис ако за такву производњу пре-
тходно добију одобрење надлежног органа у републици, 
односно аутономној покрајини. 

И!. УСЛОВИ ЗА ПРОМЕТ ОПОЈНИХ ДРОГА 

Члан 13. 

Промет опојних дрога на велико могу вршити преду-
зећа и организације друштвених делатности који се баве 
производњом ОПОЈНИХ дрога и предузећа која врше промет 
лекова на велико. 

Промет опојних дрога на мало врше апотеке. 

Члан 14. 
Опојне дроге и лекови произведеш! од опојних дрога, 

који слухсе за медицинске и ветеринаре^ сврхе, издају се 
на мало под условима и на начин који су предвиђени про-
писима о стављању лекова у промет. 

Опојне дроге које служе за наставне, лабораторијске 
и научне сврхе издају се на основу одобрења надлежног 
органа у републици, односно аутономној покрајини. 

Члан 15. 
Предузећа и организације друштвених делатности 

који се баве прометом опојних дрога морају испуњавати 
следеће посебне услове: 

1) да имају раднике Vil / i степена стручне спреме у 
области фармације под чији.м се надзором врши смештај, 
чување и издавање опојних дрога; 

2) да и.мају одговарајуће просторије и опрему за 
Смештај, чување и издавање опојних дрога, које одговара-
ју техничким и санитарно-хигијенским условима; 

3) да држе опојне дроге у посебним просторијама у 
којима се не смеју налазити други производи и које морају 
бити обезбеђене од приступа неовлашћених лица. 

Изузетно, апотеке, предузећа и организације друш-
твених делатности који користе опојне дроге могу држати 
опојне дроге у просторијама које служе за друге потребе 
ако их држе у посебним гвоздени.м ормарима одвојено од 
других производа. 

Члан 16. 
Просторије, односно гвоздени ормари у којима се 

држе опојне дроге морају бити закључани и обезбеђени од 
приступа неовлашћених лица. 

Кључеве од просторија, односно гвоздених ормара у 
којима се држе опојне дроге може да чува само радник ко-
ји је задужен да се стара о смештају, чувању и издавању 
опојних дрога. 

Члан 17. 
Опојне дроге могу увозити и извозити предузећа која 

| се баве прометом лекова на велико. 

Предузећа из става I. овог члана морају имати одоб-
рење надлежног органа у републици, односно аутономној 
покрајини и бити регистрована за вршење те делатности. 

Члан 18. 
Предузећа и организације друштвених делатности 

који се баве научноистраживачким радом могу у научне 
сврхе увозити onojHe дроге из члана 7. овог закона ако до-
биј,у одобрења савезног органа управе надлежног за посло-
ве здравства. 

Члан 19. - ' 

Опојне дроге и производи који садрже опојне дроге 
увозе се и извозе на основу дозволе КОЈУ издаје савезни ор-
ган управе надлежан за̂  послове здравства. 

Увоз, односно извоз ОПОЈНИХ дрога и производа који 
садрже опојне дроге може се дозволити ако су испуњени 
услови прописани на основу овог закона и међународни 
уговора које је ратификовала Социјалистичка Федератив-
не Република Југославије. 

Одредбе ст. I. и 2. овог члана односе се и на увоз, од-
носно извоз макове сламе. 

Пропис о условима и поступку за издавање дозволе 
за увоз, односно извоз опојних дрога и производа КОЈИ 
садрже опојне дроге доноси функционер који руководи са-
везним органом управе надлежним за послове здравства. 

Члан 20. 
Транзит опојних дрога преко Територије Социјалис-

тичке Федеративне Републике Југославије може се вршити 
ако je пошиљка опојних дрога снабдевена извозном дозво-
лом, односно другом исправом земље из Koje се дрога из-
вози. 

Пошиљке опојних дрога не смеју се у току транзита 
подвргавам поступцима који мењају или могу изменити 
природу опојних дрога. 

Члан 21. 
Лица која прелазе преко границе Социјалистичке Фе-

деративне Републике Југославије могу поседовати лекове 
који садрже опојне дроге који су им неопходни за личну 
употребу, с ти\1 да назив и количину тих лекова усмено 
пријаве царинском органу. 

Члан 22. 
Преношење производа који садрже опојне дроге на-

мењених за указивање прве помоћи у превозним средстви-
ма у међународном саобраћају, у количинама које су неоп-
ходне за ту сврху, не сматра се увозом или транзитом у 
смислу овог закона ако уз исправу о регистрацији превоз-
ног средства постоји одобрење за поседовање одређене 
врсте и количине тих производа, Koje је издао надлежни 
орган зе.мље припадности. 

Члан 23. 
Царинарнице су дужне да на свакој дозволи за извоз, 

односно дозволи за увоз ОПОЈНИХ дрога назначе датум и 
место извршеног царињења и да искоришћен дозволе са 
тим поданима доставе савезном органу управе надлежном 
за послове здравства у року од оса.м дана од дана изврше-
ног царињења. 

Ако се врши транзит опојних дрога, царинарнице су 
дужне да за сваку пошиљку опојних дрога утврде врсту и 
количину опојних дрога, да на царинској исправи назначе 
из које земље и у коју земљу се пошиљка шаље и да о томе 
обавесте савезни орган управе надлежан за унутрашње по-
слове. 

Члан 24. 
На опојне дроге које се увозе у слободне и царинске 

зоне или у консигнациона складишта у Социјалистичкој 
Федеративној Републици Југославен при.мењиваће се од-
редбе овог закона које се односе на увоз опојних дрога. 
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IV. ЕВИДЕНЦИЈЕ О ПРОИЗВОДЊИ И ПРОМЕТУ 
ОПОЈНИХ ДРОГА 

Члан 25. ^ 
Предузећа и организације друштвених делатности 

који откупљују макову сламу, односно који производе или 
прерађују опојне дроге дужни су да воде евиденцију о ко-
личинама откупљене макове сламе, о произведен^!, од-
носно прерађеним количинама опојних дрога, као и о про-
датим количинама и залихама опојних дрога и макове 
сламе. 

Члан 26. 
Предузећа и организације друштвених делатности 

који увозе, извозе и врше промет или примену опојних 
дрога дужни су да воде евиденцију о врстама и количина-
ма опојних дрога које набављају и издају, о примаоцима 
опојних дрога и залихама опојних дрога. 

Члан 27. 
Предузећа, организације друштвених делатности, 

земљорадничке задр) ге, пољопривредна газдинства и зем-
љорадници који гаје мак намењен за производњу опојних 
дрога и предузећа и организације друштвених делатности 
из чл. 25. и 26. овог закона дужни су да у прописаним роко-
вима достављају надлежном органу у републици, односно 
аутономној покрајини податке из евиденције коју су 
дужни да воде на основу овог закона. 

Предузећа и организације друштвених делатности 
који увозе или извозе опојне дроге дужни су да податке из 
члана 26. овог закона достављају и савезном органу упра-
ве надлежном за послове здравства у роковима одређеним 
прописом донесеним на основу овог закона. 

Члан 28. 
Надлежни орган у републици, односно аутономној 

покрајини доставља у прописаним рокови.ма савезном ор-
гану управе надлежном за послове здравства добијене по-
датке из члана 27. став I. овог закона. -

Поред достављања података из евиденција, орган из 
става I. овог члана обавештава савезни орган управе над-
лежан за послове здравства о томе којим је предузећима и 
организацијама друштвених делатности дато одобрење у 
смислу члана 8. став I. и члана 17. став 2. овог закона и о 
броју предузећа и организација друштвених делатности 
на територији републике, односно аутономне покрајине 
који врше промет опојних дрога на велико. 

Члан "19. 
Пропис о садржини евиденције и начину и роковима 

достављања података и обавештења из чл. 25. до 28. овог 
закона доносе функционер који руководи савезним орга-
ном управе надлежним за послове здравства. 

Члан 30. 
Савезни орган управе надлежан за послове здравства, 

у сарадњи са савезним органом управе надлежним за 
иностране послове, стара се о извршењу међународних 
обавеза које проистичу из ратификованих међународних 
уговора о опојним дрогама. 

Савезни орган управе надлежан за унутрашње посло-
ве води евиденцију о свим случајевима недозвољене трго-
вине опојним дрогама и остварује непосредну сарадњу са 
одговарајућим страним органима и међународним орга-
низацијама у откривању и сузбијању недозвољене тргови-
не ОПОЈНИМ дрога.ма. 

Члан 31. 
Савезни орган управе надлежан за послове здравства 

припрема и доставља органима Уједињених нација над-
лежним за контролу опојних дрога: 

l) извештаје о спровођењу међународних уговора о 
опојним дрогама на територији Социјалистичке Федера-
тивне Републике Југославије, 

2) процене годишњих потреба опојних дрога; 
3) статистичке извештаје о производњи, увозу, изво-

зу, промету, потрошњи, заплени и залихама ОПОЈНИХ дро-
га. 

V. НАДЗОР И ОВЛАШЋЕЊЕ 

Члан 32. 
Непосредан надзор над увозом и извозом опојних 

дрога врши царински орган. 
Непосредан инспекцијски надзор над спровођењем 

овог закона и прописа донесених на основу овог закона ко-
ји се односе на производњу опојних дрога и на промет 
опојних дрога на велико врши савезни орган управе над-
лежан за послове здравства. 

Непосредан инспекцијски надзор над спровођењем 
овог закона и прописа донесених на основу овог закона, 
осим надзора из става I. овог члана, врше надлежни орга-
ни у републикама, односно аутономним покрајинама. 

У вршењу непосредног ииспекцијског надзора органи 
из ст. I.H 2. овог члана имају права и дужност да предузи-
мају следеће мере: 

1) да предузећу, односно организацији друштвених 
делатности која врши производњу, увоз, извоз или промет 
опојних дрога забрани вршење те делатности ако не испу-
њава услове из чл, 8, 13, 15, 16. и 17. овог закона, док не ис-
пуни те услове; 

2) да привремено одузме опојне дроге и нареди и дру-
ге мере потребне за спровођење овог закона и прописа до-
несених на основу овог закона; 

3) да у случају повреде одредаба овог закона, поднесу 
надлежном органу пријаву за покретање поступка ^а при-
вредни преступ, односно да поднесу захтев за покретање 
прекршајног поступка. 

Мере из става 3. тач. I. и 2. овог члана одређују се ре-
шењем донесеним у управном поступку. 

Члан 33. 
Предузећа, организације друштвених делатности, 

земљорадници задруге, пољопривредна газдинства и зем-
љорадници чије пословање подлеже надзору дужни су да 
о р г а н и м а ^ члана 32. овог закона омогуће вршење надзо-
ра, несметан рад и увид у евиденције и документацију и да 
им доставе податке и материјале потребне за обављање 
инспекцијских послова. 

Члан 34. 

Послове из члана 32. став I. овог закона обавља савез-
ни инспектор за опојне дроге који, поред општих услова, 
мора да има Vil/i степен стручне спреме у области фарма-
ције и положен стручни испит. 

Члан 35. 
При обављању инспекцијских послова савезни ин-

спектор за опојне дроге мора имати посебну легитимациЈу 
којом се потврђује његово службено својство. 

Функционер који руководи савезним органом управе 
надлежним за послове здравства прописује образац -пеш-
ти мације и издаје легитимацију из става 1. овог члана. 

VI. ПРАВА И ДУЖН(ОСТИ САВЕЗНОГ ОРГАНА УПРА-
ВЕ НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ ЗДРАВСТВА У ПО-
ГЛЕДУ ИЗВРШАВАЊА ОВОГ ЗАКОНА КАД НЕПОС-
РЕДАН НАДЗОР ВРШЕ ОРГАНИ У РЕПУБЛИКАМА И 

АУТОНОМНИМ ПОКРАЈНИ АМ A 

Члан 36. 
Савезни орган управе надлежан за послове здравства 

одговоран је за извршавање овог закона и прописа донесе-
них на основу овог закона у погледу извршавања обавеза 
Koje проистичу из ратификованих међународни уговора о 
опојним дрогама. 

Ч 
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У остваривању одговорности савезних органа за из-
вршавање овог закона и прописа донесених на основу овог 
закона кад непосредан надзор над примењивањем тих 
прописа врше органи у републикама и аутономним покра-
јинама, савезни орган управе надлежан за послове здрав-
ства има права и дужности: 

1) да надлежним органима у републици, односно ау-
тономној покрајини даје обавезне инструкције ако је то у 
интересу целе земље неопходно за јединствено примењи-
вана тих прописа; 

2) да у случајевима у којима надлежни орган у репуб-
лици, односно аутономној покрајини не изврши одређени 
управни посао на основу овлашћења из овог закона, a не-
извршење тог управног посла може изазвати теже штетне 
последице, изврши тај посао и да о томе обавести Савезно 
извршно веће и извршно веће скупштине републике, од-
носно извршно веће скупштине аутономне покрајине; 

3) да покреће, односно захтева покретање поступка за 
утврђивање одговорности за неизвршавање овог закона и 
прописа донесених на основу овог закона. 

Члан 37. 
Ако надлежни органи у републици, односно аутоном-

ној покрајини не извршавају овај закон и прописе донесе 
на основу овог закона, савезни орган управе надлежан за 
послове здравства упозориће на то републички, односно 
покрајински орган управе надлежан за опојне дроге и за-
тражити да предузму мере којима се обезбеђује извршава-
ње овог закона и прописа донесених на основу овог зако-
на, одређујући рок у коме треба предузети те мере. 

Савезни орган управе надлежан за послове здравства 
обавестиће о предузетим мерама из става I. овог члана ис-
тог дана Савезно извршно веће, које је дужно најдоцније у 
року од три дана обавестити о томе извршно веће скуп-
штине републике, односно извршно веће скупштине ауто-
номне покрајине. 

Ако се и поред упозорења из става I. овог члана и 
предузетих мера, односно протека одређеног рока за пред-
узиман^ тих мера, не обезбеди извршавање овог закона и 
прописа донесених на основу овог закона, Савезно из-
вршно веће, преко савезног органа управе надлежног за 
послове здравства, обезбедиће њихово извршавање. 

Истовремено са предузи.мањем мера за обезбеђивање 
извршавања овог закона и прописа донесених на основу 
овог закона, Савезно извршно веће ће о томе обавестити 
Скупштину СФРЈ, a може предложити да она о предузе-
тим мерама обавести скупштину републике, односно скуп-
штину аутономне покрајине и покрене питање одго,вор-
ности републичког, односно покрајинског органа управе 
надлежног за опојне дроге или функционера који руково-
ди тим органом управе. -

Члан 38, 
Републички и покрајински органи управе надлежни 

за послове надзора дужни су да савезном органу управе 
надлежном за послове здравства достављају извештаје о 
спровођењу одредаба овог закона и прописа донесених на 
основу закона. 

Функционер који руководи савезним органом управе 
надлежним за послове здравства одредиће, rio потреби, на-
чин и рокове достављања извештаја из става I. овог члана. 

Члан 39. 
Савезни орган управе надлежан за послове здравства 

образује комисију за опојне дроге из реда истакнутих 
стручњака у овој области, на предлог надлежн!их органа у 
републици, односно аутономној покрајини и предлога од-
ређених савезних органа управе и савезних организација. 

Комисија за опојне дроге разматра питања која се од-
носе иа производњу и промет опојних дрога, предлаже да 
се супстанције за које је утврђено да доводе до стања за-
висности уврсте у опојне дроге и предлаже мер)е за рад на 
спречавању и сузбијању злоупотребе опојних дрога и 
унапређење стања у овој области. 

Чланови комисије за опојне дроге- именују се за пери-
од од четири године. 

Комисија за .опојне дроге доноси пословник о свом 
раду. 

VIL КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 40. 
Новчаном казном од 90.000 до 450.000 динара казниће 

се за привредни преступ предузеће или друго правно лице: 
1) ако се, противно одредбама овог закона, бави: про-

изводњом опију.ма зарезивањем чаура мака; гајењем ко-
ка-биљке, израдом приправна са психоактивним делова-
њем из биљке канабис и производњом и увозо.м других 
опојних дрога које је забранио савезни орган управе над-
лежан за послове здравства (члан 7. став I. и члан 12); 

2) ако без одобрења надлежног органа производи, 
увози или изводи опојне дроге (члан 8. став l, члан 17. став 
2. и члан 18); 

3) ако без одобрења надлежног орга,на или без пре-
тходно закљученог уговора гаји мак који је намењен за 
производњу опојних дрога (члан IO. став l); 

4) ако у прописано.м року не преда предузећу, однос-
но организацији друштвених делатности овлашћеној за 
откуп мака све произведене количине макове сла.ме (члан 
11, став l); \ 

5) ако без овлашћења врши откуп макове сла.ме или 
ако од произвођача са којим је закључило уговор не отку-
пи све произведене количине макове сламе (члан l i . став 
2); 

6) ако врши промет опојних дрога противно одредба-
ма члана 13. овог закона; 

l ) ако без дозволе увезе или извезе опојне дроге или 
производе који садрже опојне дроге (члан 19. ст. I. и З). 

За радње из става I. овог члана казниће се новчаном 
казном од 5.000 до 25.000 динара и одговорно лице у пред-
узећу или другом правно.м лицу. 

Члан 41. 
Новчаном казном од 9.000 до 45.000 динара казниће 

се за прекршај предузеће или друго правно лице: 
1) ако у ozфeђeнoм року не пријави надлежно.м орга-

ну засејане површине мака који је намењен за друге сврхе 
(члан IO. став 2); 

2) ако изда опојну дрогу или лек који је произведен 
од опојних дрога противно одредбама члана 14. овог зако-
на; 

3) ако просторије или гвоздене ормаре у којима се 
држе опојне дроге не обезбеди на прописан начин или ако 
кључеве од просторија или ормара у којима се држи опој-
на дрога не чува радник који је задужен да се стара о 
смештају, чувању и издавању опојних дрога (члан 16); 

4) ако не води прописану евиденцију или ако ту еви-
денцију води нетачно или неуредно (чл. 25. и 26); 

5) ако у прописаном року нс поднесе надлежном орга-
ну извештај или друге прописане податке из евиденције 
коју је дужно да води на основу одредаба овог закона или 
ако достави нетачне податке (члан 27. став I. и члан 29); 

6) ако органима из члана 32. овог закона не омогући 
вршење надзора и несметан рад, увид у. евиденције и доку-
ментацију н ако им не достави податке и .материјале по-
требне за обављање инспекцијских послова (члан 33). 

За радње из става I. овог члана казниће се новчано.м 
казном од 2.000 до 10.000 динара и одговорно лице у пред-
узећу или другом правном лицу. 

Члан 42. 
Новчаном казном од 2.000 до 10.000 динара или каз-

ном затвора до 60 дана казниће се за прекршај земљорад-
ник: l 

1) ако без одобрења надлежног органа или без пре-
тходно закљученог уговора гаји мак који је намењен за 
производњу ОПОЈНИХ дрога или ако у одређеном року не 
пријави надлежном органу засејане површине мака који је 
на.мењен за друге сврхе (члан IO); 

2) ако предузећу, односно организацији друштвених 
делатности овлашћеној за откуп не преда, у одређеном ро-
ку, све произведем количине макове сламе (члан 11, став 
l ) : 
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З) ако у прописаном року не поднесе надлежном орга-
ну податке из одговарајућих евиденција о произведеним 
количинама макове сламе (чл. 27. и 29). 

Члан 43. 
Новчаном казном од 2.000 до 10.000 динара или каз-

ном затвора до 60 дана казниће се за прекршај појединац: 
1) ако поседује опојне дроге без одобрења, односно 

дозволе надлежног органа (члан 4. став 2. и члан 22); 
2) ако производи опијум зарезивањем чаура ,мака, га-

ји кока-биљку, израђује приправке са психоактивним де-
ловањем из биљке канабис и производи и увози друге за-
брањене опојне дроге (члан 7. став l). 

- Члан 44. 
Новчаном казном од 1.000 до 5.000 динара казниће се 

за прекршај одговорно лице у царинарници која у року од 
осам дана од дана извршеног царињења не достави савез-
ном органу управе надлежном за послове здравства иско-
ришћене дозволе за извоз, односно за увоз опојних дрога 
(члан 23. став l). 

Члан 45. 
Опојне дроге које су предмет привредног преступа из 

члана 40. овог закона, односно предмет прекршаја из чл. 
42. и 43. овог закона, или Koje су употребљене или настале 
извршењем тих преступа, односно прекршаја, одузеће се 
без накнаде без обзира на то да ли њима располаже или на 
њима има право својине учинилац привредног преступа, 
односно прекршаја. 

VIH. ПОСТУПАЊЕ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА СА 
ОДУЗЕТОМ ОПОЈНОМ ДРОГОМ 

Члан 46. 
Ако се опојне дроге, одузете по члану 45. овог закона, 

могу употребити као сировина за производњу и даљу пре-
раду, орган КОЈИ је донео одлуку о одузимању предаће уз 
накнаду одузету ОПОЈНУ дрогу предузећу, односно органи-
зацији друштвених делатности која има одобрење за про-
изводњу ОПОЈНИХ дрога. 

Члан 47. 
Ако се опојне дроге, одузете по члану 45. овог закона, 

не могу употребити као сировине за производњу и прера-
ду, уништиће се КОМИСИЈСКИ , на начин који одговара врсти 
опојне дроге и стању у коме се опојна дрога налази. 

Комисију из става I. овог члана образује орган који је 
донео одлуку о одузимању опојне дроге. 

Члан 48. 
Орган који je донео одлуку о одузимању опојне дроге 

води евиденцију о одузетим опојним дрогама и лицима 
КОЈИ\ia су одузете опојне дроге, у коју уноси и потребне 
податке који се односе на предају, односно на начин униш-
тења опојне дроге. 

Орган из става I. овог члана дужан је да о одузетим 
опојним дрогама и лицима којима су одузете опојне дроге 
обавештава савезни орган управе надлежан за унутрашње 
послове. 

Члан 49. 
Одредбе чл. 46. до 48. овог закона примењују се и на 

одузете опојне дроге које су биле употребљене или су биле 
намењене за извршавање кривичног дела или су настале 
извршењем кривичног дела. 

Члан 50; 
Одредбе чл. 46. до 49. овог закона сходно се примењу-

ју и на опојне дроге које су, у обављању послова из своје 
надлежности, одузели надлежни органи за унутрашње по-
слове и надлежни царински органи. 

IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 51. 
Прописе из члана 19. став 4. и члана 29. овог закона 

донеће функционер КОЈИ руководи савезним органом упра-
ве надлежним за послове здравства у року од шест месеци 
од-дана ступања на снагу овог закона. 

До доношења прописа из става I. овог члана остају 
на снази прописи донесени на основу овлашћења из Зако-
на о производњи и промету опојних дрога („Службени 
лист СФРЈ", бр. 55/78 и 58/85), ако нису у супротности са 
овим законом. 

' Члан 52. 
Предузећа и организације друштвених делатности 

који се баве производим, увозом и извозом опојних дро-
га дужни су да своје пословање ускладе са одредбама чла-
на 8. став 2. и члана 17. овог закона у року од годину дана 
,од дана ступања на снагу овог закона. 

Члан 53. 
Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи 

Закон о производњи и промету опојних дрога („Службени 
лист СФРЈ", бр. 55/78 и 58/85). 

Члан 54. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објав-

љиван^ у „Службено.м листу СФРЈ''. 

146. 
На основу члана 315. тачка 3. Устава Социјалистичке 

Федеративне Републике Југославије, Председкиштво Со-
цијалистичке Федеративне Републике Југославије издаје 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ПРОМЕТУ ОТРОВА 

Проглашава се Закон о промету отрова, који је усво-
јила Скупштина СФРЈ, на седници Савезног већа од 14. 
фебруара 1991. године. 

П бр. 1332 Председник 
14. фебруара 1991. године Председништва СФРЈ, 
Београд др Борисав Јовић, с. р, 

Председник 
Скупштине СФРЈ, 

др Слободан Глзвгорнјевић, с. р. 

З А К О Н 
О ПРОМЕТУ ОТРОВА 

- I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан i. 
Ради заштите живота и здравља људи, заштите 

животне средине од штетног дејства отрова и спречавања 
злоупотребе отрова, промет отрова и надзор над проме-
том отрова врше се под услови.ма одређеним овим зако-
ном. 

Члан 2. 1 

Под отровима, у смислу овог закона, подразумевају 
се супстанције природн(?у или синтетичког порекла и пре-
парати произведену од тих супстанција који, унесени у ор-
ганизам или у додиру са организмом, могу угрозити 
живот и здравље људи или штетно деловати на животну 
средину. 

Под прометом отрова, у смислу овог закона, подра-
зумевају се опремање отрова, складиштење, увоз, извоз, 
продаја и сваки други начин стављања отрова у промет. 
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Под заштитом животне средине од отрова, у смислу 
овог закона, подразумева се заштита ваздуха, воде, зем-
љишта, људске u сточне хране и биљног и животињског 
света. 

Члан 3. 
Отрови се могу стављати у промет и користити ако је 

токсиколошком оценом овлашћене организације уд-
руженог рада која обавља друштвену делатност утврђено 
да њихово коришћење у намењене сврхе и на одређен на-
чин није штетно за здравље људи и да не делује штетно на 
животну средину. 

Отрови се не могу стављати у промет ни користити 
док се не разврстају према степену отровност!!. 

Члан 4. 
Ако овим законом није друкчије одређено, забрањује 

се промет и коришћење: 
1) алдрина, диелдрина, хексанхлорбензена, хексах-

лорциклохексана (технички), хептахлора, хлордана, хлор-
димеформа, лептофоса, натријум-флуорацетата, оловног 
арсената и препарата произведених од тих супстанција; 

2) бензена и препарата у којима садржај бензена изно-
си више од 1% запремине; 

3) других отровних супстанција и препарата произве-
ден их од тих супстанција, које решењем одреди функцио-
нер који руководи савезним органом управе надлежним за 
послове здравства. 

Решење из става I. тачке 3. овог члана објављује се у 
„Службеном листу СФРЈ". 

Члан 5. 
Забрањен је промет и коришћење супстанција и пре-

парата произведених од супстанција које се, у смислу овог 
закона, сматрају отровима, ако је коришћење tnx супстан-
цу^ , односно њихових препарата забрањено у земљи про-
извођача. 

Забрањује се промет отрова за које се у току кориш-
ћења утврди да су штетни за здравље људи, односно да 
штетно делују на животну средину. 

Члан 6. 
Функционер који руководи савезним органом управе 

надлежним за послове здравства решењем забрањује про-
мет отрова из члана 5. овог закона. 

Решење из става I. овог члана објављује се у „Службе-
ном листу СФРЈ". 

Члан 7. 
Прометом отрова могу се бавити предузећа, односно 

друга правна лица (у даљем тексту: организације које се 
баве прометом отрова) под условима прописаним овим 
законом. 

Члан 8. 
Отрови се могу стављати у промет само у оригинал-

ном паковању произвођача отрова, у количинама прила-
гођен!! м најчешћим потребама потрошача. 

Члан 9. 
Отрови који се стављају у промет морају бити озна-

чени у складу са одредбама овог закона и прописима доне-
сеним на основу овог закона. 

Члан IO. 
Забрањено је рекламирање отрова на начин који би 

потрошаче могро довести у заблуду у погледу састава, на-
мене или дејства отрова, као и означавање да отрови нису 
штетни за здравље људи, односно за животну средину. 

Члан l i . 
Одредбе овог закона не примењују се на лекове који 

садрже отрове и на отрове који се употребљавају у лабора-

торија^ и научноистраживачке сврхе, ако овим законом 
Huje друкчије одређено. 

Члан 12. 
Поједини отрови из члана 4. овог закона могу се 

употребљавати у индустријској производњи, у складу са 
прописима које доноси функционер који руководи савез-
ним органом управе надлежним за послове индустрије у 
споразуму са функционером који руководи савезним орга-
ном управе надлежним за послове здравства. 

Члан 13. 
Организације које се баве прометом отрова морају, 

поред општих услова предвиђених прописима за одгова-
рајуће организације, испуњавати и посебне услове одређе-
не овим законом. 

Члан 14. 
Отрови који се, у смислу овог закона, могу стављати 

у промет разврставају се, према степену акутне и хронич-
не опасности по здравље људи и средњој смртној дози за 
лабораторијске животиње (орална ЛД-50), зависно од 
оралног, инхалационог дејства или дејства отрова преко 
коже, у Групу I, Групу II и Групу III. 

У Групу I спадају отрови чија средња смртна доза 
(ЛД-50), уношењем у желудац пацова, износи до 25 mg-
/kg ; наношењем на кожу пацова или кунића, износи до 50 
mg/kg; удисањем код-пацова (ЛЦ-50) износи до 0,5 mg/1 
ваздуха у току четири часа. 

У Групу II спадају отрови чија средња смртна доза 
(ЛД-50), уношењем у желудац пацова, износи преко 25 
mg/kg до 200 mg/kg; наношењем на кожу пацова или ку-
нића износи преко 50 mg/kg до 400 mg/kg; удисањем код 
пацова (ЛЦ-50) износи преко 0,5 mg/1 ваздуха до 2 mg/1 
ваздуха у току четири часа. 

У Групу III спадају отрови чија средња смртна доза 
(ЛД-50), уношењем у желудац пацова износи преко 200 
mg/kg до 2000 mg/kg; наношењем на кожу пацова или ку-
нића износи преко 400 mg/kg до 2000 mg/kg; удисањем 
код пацова (ЛЦ-50) износи преко 2 mg/1 ваздуха до 20 
mg/1 ваздуха у току четири часа. 

Отрови се разврставају у групе, осим по критеријуми-
ма из ст. 2, 3. и 4. овог члана, и по другим критеријумима 
за одређивање степена опасности појединих отрова који се 
односе на канцерогеност, мутагеност, ембриотоксичност, 
тератогеност, алергеност, иритантност и сл. и који се ут-
врђују прописом донесеним на основу овог закона. 

Члан 15. 
Захтев за разврставање отрова у групе подноси савез-

ном органу управе надлежном за послове здравства орга-
низација која отров производи, увози или ставља у про-
мет, или страни произв,ођач отрова, преко овлашћеног за-
ступника у Социјали^ичкој Федеративној Републици Ју-
гослав иј и, 

Организација, односно страни произвођач из става I. 
овог члана уз захтев за разврставање отрова прилаже: 

1) токсиколошку оцену овлашћене организације у 
смислу члана 3. овог закона; 

2) доказ о статусу отрова у земљи произвођача и дру-
гим земљама (одобрење за примену, ограничења, забране, 
максимално дозвољене концентрације у радној средини и 
сл.). 

Члан 16. 
Решење о разврставању отрова у групе доноси фун-

кционер који руководи савезним органом управе над-
лежним за послове здравства, по прибављеном мишљењу 
комисије за отрове. 

Комисија за отрове образује се у савезном органу уп-
раве надлежном за послове здравства. 

Чланове комисије за отрове именује функционер из 
става 1. овог члана из реда истакнутих фармацеутских, ме-
дицинских,' биолошких, биотехнолошких, ветеринарских, 
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хемијских, пољопривредних и других стручњака, на пред-
лог надлежних савезних органа управе и надтежних орга-
на у републици, односно аутономној покрајини. 

Комисија за отрове доноси пословник о сво.м раду. 

II. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА СТАВЉАЊЕ ОТРОВА У 
ПРОМЕТ 

Члан 17. 
Организације које се баве про.метом отрова морају да 

испуњавају следеће услове: 
1) да имају раднике Vili степена стручне спре.ме у об-

ласти хемије, технологије, фар.мације, медицине, ветерине, 
биологије, агрономије или шумарства, под чијим се надзо-
ром отрови смештају, чувају и издају; 

2) да имају одговарајуће просторије за смештај, чува-
ње и издавање отрова, за које је налазом надлежног орга-
на у републици, односно аутономној покрајини утврђено 
да у погледу локације, начина изградње и квалитета зидо-
ва, осветљености, вентилације, температуре и влажности 
испуњавају техничке и санитарно-хигијенске услове; 

3) да друга лица која врше послове и задатке промета 
отрова имају потребна знања о заштити од отрова с који-
ма раде. 

Члан 18. 
Организације из члана 17. овог закона не могу став-

љати отрове у промет док од надлежног органа у републи-
ци, односно аутономној покрајини не добију потврду да су 
испуњени услови прописани за промет отрова. Те органи-
зације приликом уписа у регистар код надлежног суда 
дужне су да поднесу доказе о томе да су испуњени услови 
из чл. 17. и 20. и прописа донесених на основу овог закона. 

Члан 19. 
Амбалажа која се употребљава за паковање отрова и 

судови у којима се држе отрови морају бити такви да при-
ликом превоза, ускладиштења и руковања не може доћи 
до расипања, истицања или испаравања отрова, до меша-
ња отрова са другим материјалима, ни до додира отрова с 
подовима и зидовима превозних средстава, складишта и 
других просторија у којима су отрови смештени нити сме-
ју да утичу на промену својства отрова. 

Члан 20. 
Организације које се баве прометом отрова и органи-

зације које користе Отрове морају држати отрове у посеб-
ним просторијама, силоси.ма, резервоари.ма, цевоводима 
или другим одговарајућим судовима и постројењима у ко-
јима се не смеју налазити други производи. 

Поједини отрови могу се држати у просторијама које 
служе за друге потребе ако се држе у посебним ормарима 
и одвојено од других производа, под условима прописа-
ним на основу овог закона. 

Одредба става 2. овог члана не односи се на просто-
рије у КОЈИма се врши промет животних намирница и 
предмета опште употребе, ни на просторије у који.ма се 
врши промет сточне Хране. 

Члан 21. 

Просторије и ормари у којима се држе отрови морају 
бити закључани и обележени натписом: „Отров". 

Кључеве од просторија, односно ормара у којима се 
држе отрови чува радник који се стара о смештају, 
држању и издавању отрова. 

Члан 22. 
Отрови морају да се складиште изван зона за водос-

набдевање пијаћом водом и водотокова, 
Складиштење отрова који делују у облику гаса (фу-

миганти) врши се, осим под условима из става I. овог чла-
на, и ван насељених места. 

Отрови наведени у ст. I. и 2. овог члана могу се скла-

д и ш т и ^ само по претходно прибављеном одобрењу над-
лежног органа у републици, односно аутономној покраји-
ни. 

Члан 23. 
Радници који долазе у непосредан додир са отровима 

морају, за време рада на смештају, чувању, издавању и ко-
ришћењу отрова, носити одговарајућу радну одећу, обућу 
и другу заштитну опрему, зависно од својства отрова. 

Радна одећа, обућа и друга заштитна опрема из става 
I. овог члана не смеју се употребљавати ван радних про-
сторија, односно ван места и објеката у којима се ради са 
отровима. 

Члан 24. 
Организације које се баве прометом отрова и органи-

зације које користе отрове морају имати на располагању 
потребну количину одговарајућих средстава за пружање 
прве помоћи (прогивотрови - антидоте, средства за испи-
рање итд.). 

Организације из става I. овог члана дужне су да про-
пишу упутство о мерач!а и средствима за спречавање тро-
вања, симптоми\ia тровања отровима, начину пружања 
прве по.моћи у случају тровања, као и мерама за отклања-
ње последица тровања отровима које стављају у промет, 
односно које користе. 

Упутство из става 2. овог члана мора бити истакнуто 
на видном месту у просторији у којој се врши промет, од-
носно коришћење појединих отрова. 

Одредбе ст. I. до 3. овог члана односе се и на органи-
зације које користе отрове у лабораторијске и иаучноис-
траживачке сврхе и на радне људе који самостално обав-
љају делатност личним радом и средствима у својини гра-
ђана ако је за обављање њихове делатности неопходно ко-
ришћење појединих отрова. 

Члан 25. 
Одредбе чл. 17. и 20. овог закона не односе се на орга-

низације које се баве пром!етом сирћетне киселине, хлоро-
водоничне киселине у концентраиијн нижој од 20%, бакар-
-сулфата или производа који садрже натријум-хипохлорит 
са ниже од 8% активног хлора. 

IH. СТАВЉАЊЕ ОТРОВА У ПРОМЕТ 

Члан 26. 
Ако се супстанције из члана 14. овог закона, односно 

препарати израђени од тих су петиција, кад се у смислу 
овог закона сматрају отровима, стављају у промет на до-
маћем тржишту, морају имати на сваком пг ковању, однос-
но уз свако паковање отрова деклграцију која садржи сле-
деће податке: 

1) заштићени, генерички и хемијски назив отрова; 
2) ĆAS регистровани број; 
3) садржај свих активних супстанција и других састо-

јака који се у с.мислу овог закона сматрају отровима; 
4) датум производње; 
5) рок употребе; 
6) назив и адресу произвођача; 
l ) начин и услове складиштење и чувања; 
8) знак опасности и ознаке упозорења и обавештења. 

Члан 27. 
Поред података из члана 26. овог закона, декларације 

отрова из Групе I мора садржати натпис: „Опасан отров", 
из Групе II - натпис: „Отров", a декларације отрова из 
Групе IH - натпис: „Опрез", исписане великим словима и 
означене уобичајена симболима којима се означава от-
ровност и штетност појединих отрова. 

Ако су отрови ексллозивни или запаљиви или имају 
оксидативно, нагрииајуће или надражујуће дејство, декла-
рације мора, осим натписа и си.мбола из става I. овог чла-
на, садржати и уобичајене сичзболе којима се означава ек-
о л о з и вност, запаљивост, оксидативно, нагризајуће, од-
носно надражујуће дејство. 
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обављају друштвену делатност које испуњавају следеће ус-
лове: 

l) да имају раднике са Vili степеном стручне спреме у 
области медицине, фармације, биологије, биохемије, био-
технологије, хемије, ветерине, пољопривреде или шумар-
ства и радним искуством за вршење одговарајућих испи-
тивања отрова; 

l) да имају одговарајуће просторије, уређаје и опрему 
за хемијска, биолошка, токсиколошко-фармакодинамска u 
друга испитивања отрова. 

Функционер који руководи савезним органом управе 
надлежним за послове здравства, на предлог надлежних 
органа у републикама и аутономним покрајинама и на ос-
нову мишљења комисије из члана 16. овог закона одређује 
организације које испуњавају услове из става I. овог члана 
и прописа донесених на основу овог закона. 

Решење о одређивању организација које испуњавају 
прописане услове за давање токсиколошке оцене отрова 
објављује се у „Службеном листу СФРЈ". 

Овлашћење за давање токсиколошке оцене отрова у 
смислу члана 3. овог закона не може се дати организација-
ма које отрове производе или стављају у промет. 

Члан 28. 
Уз свако паковање отрова, поред декларације мора 

бити приложено упутство са следећом садржином: opra-
нолептичке особине отрова, начин употребе отрова, сим-
птоми тровања и средства за заштиту од тровања, начин u 
средства за пружање прве помоћи у случају тровања, сред-
ства за заштиту радника који рукују отровом (маске, за-
штитна обућа и одећа), начин уклањања, односно уништа-
вања неупотребљеног отрова и амбалаже, мере за случај 
незгоде у затвореном простору и при превозу, мере за за-
штиту животне средине од штетног дејства отрова и зна-
чење ознака упозорења и обавештења. 

Упутство из става I. овог члана мора да буде од-
штампано на свим језицима народа Југославије и на јези-
цима албанске и мађарске народности. 

Члан 29. 
Одредбе чл. 26. и 27. овог закона односе се и на отро-

ве који се стављају у промет за лабораторијске и научно-
истраживачке сврхе у индустријској производњи. 

Члан 30. 
Забрањено је издавање отрова лицима млађим од 18 

година. 

Члан 31. 
Цијановодонична киселина и њене соли и други отро-

ви који делују у облику гаса могу се издавати само органи-
зацијама које имају стручна лица за рад са тим отровима 
и које је за то посебно овластио надлежни орган одређен 
републичким, односно покрајинским прописом. 

Остали отрови из Групе I могу се издавати само ор-
ганизацијама које имају одговарајућег стручњака за при-
мењивана отрова са Vili степеном стручне спреме, што се 
доказује потврдом коју издаје надлежни орган одређен ре-
публичка!, односно покрајинским прописом. 

Члан 32. 
Отрови из Групе I могу се издавати радним људима 

који самостално обављају делатност личним радом, од-
носно личним радом и средствима у својини грађана, ако 
је за обављање њихове делатности неопходно коришћење 
појединих отрова. 

Лицима наведеним у ставу I. овог члана отрови се из-
дају на основу одобрења надлежног органа у републици, 
односно аутономној покрајини. 

Члан 33. 
Организације које се баве прометом отрова из Групе 

I и Групе II морају водити евиденцију о промету тих отро-
ва и о купцима тих отрова. 

Евиденција о промету отрова из става I. овог члана 
мора да садржи следеће податке: назив отрова, количину 
најављеног отрова, назив организације од које је набав-
љен отров и датум набавке. 

Евиденција о купцима отрова из става I. овог члана 
мора да садржи следеће податке: назив организације, од-
носно име и презиме,, адресу и број личне карте лица коме 
се издаје отров, назив и количину издатог отрова, сврху за 
коју се отров набавља и потпис лица које је примило от-
ров, a за купце отрова из Групе I - број овлашћења, по-
тврде или одобрења и назив органа који их је издао (чл. 31. 
и 32. овог закона). 

Члан 34. 
Ко употребљава отрове мора остатке отрова и амба-

лажу која је употребљена за паковање отрова уклонити, 
односно уништити на начин који. не угрожава живот и 
здравље људи, односно животну средину, a који је наведен 
у упутству приложеном уз паковање отрова. 

Члан 35. 
Токсиколошку оцену отрова, у смислу члана 3. овог 

закона, могу давати организације удруженог рада Koje 

Члан 36. 
Испитивање отрова ради давања токсиколошке оце-

не врши се на предлог организације која намерава да от-
ров стави у промет или на предлог друге заинтересоване 
организације, односно страног произвођача из члана 15. 
овог закона. 

Организација из члана 35. овог закона којој је достав-
љен предлог за испитивање отрова образује стручну коми-
сију која разматра предлог, доноси план Испитивања от-
рова и одређује лице под чијим ће се надзором вршити 
испитивање. 

Трошкове испитивања и давања токсиколошке оцене 
отрова сноси предлагач из става I. овог члана. 

Члан 37. 
Организација која ставља отрове у, промет дужна је 

да о свим отровима које ставља у промет обавести, у року 
од осам дана од дана стављања отрова у промет, репуб-
лички, односно покрајински орган надлежан за послове 
здравства. Уз обавештење о стављању отрова у промет 
прилажу се декларација и упутство за сваки отров који ор-
ганизација ставља у промет. 

Организација која користи отрове за индустријску 
производњу дужна је да о свим отровима које користи 
обавести, у року од осам дана од дана пријема отрова, 
надлежни орган у републици, односно аутономној покра-
јини. 

Члан 38. 
Отрови који су намењени за одржавање јавне хигије-

не, за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију могу се 
стављати у промет и користити за те сврхе ако је, поред 
токсиколошке оцене у смислу члана 3. овог закона, дата и 
оцена њихове ефикасности за наведене сврхе, a на основу 
хемијског, физичког и биолошког испитивања. 
I Функционер који руководи савезним органом управе 
надлежним за послове здравства решењем одређује отро-
ве који се могу стављати у промет и користити у сврхе на-
ведене у ставу l, овог члана. 

Решење се објављује у „Службеном листу СФРЈ". 
Оцену о ефикасности отрова за намене из става I. 

овог члана може давати организација која испуњава следе-
ће услове: 

1) да има раднике VII/i степена стручне спреме у об-
ласти медицине, фармације, ветерине или пољопривреде и 
с радним искуством за вршење одговарајућих испитивања 
ефикасности отрова; 

2) да има одговарајуће просторије, уређаје и опрему 
за испитивање ефикасности отрова. , 

Трошкове испитивања и давања оцене о ефикасности 
отрова сноси предлагач. 
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Функционер који руководи савезним органом управе 
надлежним за послове здравства, на предлог надлежних 
органа у републикама и аутономним покрајинама и на ос-
нову мишљења комисије из члана 16. овог закона, реше-
њем одређује које организације испуњавају услове из ста-
ва 4. овог члана и прописа донесених на основу овог зако-
на ia давање оцене о ефикасности појединих отрова. 

Овлашћење за давање оцене о ефикасности отрова за 
намене из става I. овог члана не може се дати организаци-
јама које отрове производе или стављају у промет. 

Члан 39. 
Отров се може увозити ако је увозник од савезног ор-

гана управе надлежног за послове здравства прибавио 
одобрење да је промет отрова који увози дозвољен на те-
риторији Социјалистичке Федеративне Републике Југосла-
вије. 

Увозник је дужан да о приспећу пошиљке отрова који 
увози благовремено обавести савезног санитарног инспек-
тора. 

Органи царинске службе не могу извршити царињење 
отрова без одобрења органа из става I. овог члана. 

На отрове који се увозе у слободне и царинске зоне 
или у консигнациона складишта у Социјалистичкој Феде-
ративној Републици Југославији примењују се одредбе ст. 
1. до 3. овог члана. 

IV. Надзор и овлашћења -

Члан 40. 
Непосредни инспекцијски надзор над спровођењем 

овог закона и прописа донесених на основу овог закона ко-
ји се односе на отрове који се увозе, врши на граници са-
везни орган управе надлежан за послове здравства преко 
савезних санитарних инспектора. 

Савезни орган управе надлежан за послове здравства 
врши непосредан инспекцијски надзор и над организација-
ма које дају токсиколошку оцену отрова и оцену о ефикас-
ности отрова. 

У вршењу непосредног инспекцијског надзора орган 
из ст. I.H 2. овог члана има право и дужност да предузима 
следеће мере: 

1) да забрани увоз отрова чији промет није дозвољен 
на територији Социјалистичке Федеративне Републике Ју-
гославије и да нареди да се отров врати пошиљаоцу; 

2) да забрани увоз отрова чија амбалажа, паковање и 
обележавање нису у складу са одредбама овог закона и 
прописа донесених на основу овог закона и да нареди да 
се отров врати пошиљаоцу док се не отклоне утврђени не-
достаци ; 

3) да организацији која не испуњава прописане усло-
ве забрани давање токсиколошке оцене отрова или давање 
оцене о ефикасности отрова док те услове не испуни. 

Ако савезни санитарни инспектор приликом вршења 
надзора утврди да овај закон или пропис донесен на осно-
ву закона није примењен, или је погрешно примењен, до-
неће решење у управном поступку о предузимању мера на 
које је овлашћен на основу става 3. овог члана. 

Решење из става 4. овог члана је коначно у управном 
поступку. 

Члан 41. 
Организације чије пословање подлеже надзору дужне 

су да савезном санитарном инспектору омогуће вршење 
надзора, увид у документацију и несметан рад и да му до-
ставе податке и материјале потребне за вршење инспекциј-
ских послова. 

Члан 42. 
При вршењу инспекцијских послова савезни санитар-

ни инспектор мора имати посебну легитимацију којом се 
потврђује његово својство службеног лица. 

Функционер који руководи савезним органом управе 
надлежним за послове здравства прописује образац леги-
тимације и издаје легитимацију из става I. о,вог члана. 

Члан 43. 
Непосредан инспекцијски надзор над спровођењем 

овог закона и прописа донесених на основу овог закона, 
осим надзора из члана 40. овог закона, врше надлежни ор-
гани у републикама, односно аутономним покрајинама. 

У вршењу надзора орган из става I. овог члана има 
право и дужност да предузима следеће мере: 

1) да организацији која не испуњава услове забрани 
промет и кришћење отрова - док те услове не испуни; 

2) да забрани промет отрова који нису разврстани у 
Групу I, Групу II и Групу IH чији је промет забрањен у 
земљи; 

3) да нареди повлачење из промета и уништавање от-
рова за које се утврди да имају штетне последице за здрав-
ље људи или да штетно делују на животну средину и о то-
ме обавести савезни орган управе надлежан за послове 
здравства; 

4) да забрани промет отрова чија амбалажа, пакова-
ње и обележавање нису у складу са одредбама овог закона 
и прописа донесених на основу овог закона док се не от-
клоне утврђени недостаци; 

, 5) да нареди отклањање других недостатака у вези са 
прометом и коришћењем отрова ако такви недостаци мо-
гу угрозити живот и здравље људи или животну средину. 

Члан 44. 
Ако органи из чл. 40. и 43. овог закона утврде да је по-

вредом прописа учињен прекршај, привредни преступ или 
кривично дело, дужан је да без одлагања поднесе захтев за 
покретање прекршајног поступка, односно пријаву за по-
кретање поступка за привредни преступ, односно кривич-
но дело. 

V. ПРАВА И ДУЖНОСТИ САВЕЗНОГ ОРГАНА У ПО-
ГЛЕДУ ИЗВРШАВАЊА ОВОГ ЗАКОНА КАД НАДЗОР 
ВРШЕ ОРГАНИ У РЕПУБЛИКАМА И АУТОНОМНИМ 

ПОКРАЈИНАМА 

Члан 45. 
У остваривању одговорности савезних органа за из-

вршавање овог закона и прописа донесених на основу овог 
закона, када непосредни надзор над примењивањем тих 
прописа врше органи у републикама и аутономним покра-
јинама, савезни орган управе надлежан за послове здрав-
ства има право и обавезу да надлежним органима у репуб^ 
лици, односно аутономној покрајини даје обавезне ин-
струкције, ако је то у интересу целе зе^ље неопходно за 
јединствено примењивана тих прописа. 

Ако надлежни органи у републици, односно аутоном-
ној покрајини не извршавају овај закон и прописе донесе-
не на основу овог закона, савезни орган управе надлежан 
за послове здравства упозориће на то републички, однос-
но покрајински орган управе надлежан за послове здрав-
ства и затражиће да предузме мере којима се обезбеђује из-
вршавање овог закона и прописа донесених на основу овог 
закона, одређујући рок у коме треба предузети те мере. 

Савезни орган управе надлежан за послове здравства 
обавестиће о предузетим мерама из става U овог члана, 
истог дана, Савезно извршно веће, које је дужно, најдоцни-
је у року од три дана, да обавести о томе извршно веће 
скупштине републике, односно извршно веће скупштине 
аутономне покрајине. 

Ако се, и поред упозорења из става 1. овог члана и 
предузетих мера, односно протека одређеног рока за пред-
узиман^ тих мера, не обезбеди извршавање овог закона и 
прописа донесених на основу овог закона, Савезно из-
вршно веће ће обезбедити њихово извршавање преко са-
везног органа управе надлежног за послове здравства. 

Истовремено са предузимањем мера за обезбеђивање 
извршавања овог закона и прописа донесених на основу 
овог закона, Савезно извршно веће ће о томе обавестити 
Скупштину СФРЈ, a може предложити да она о предузе-
тим мерама обавести скупштину републике, односно скуп-
штину аутономне покрајине и да покрене питање одговор-
ности републичког, односно покрајинског органа управе 
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надлежног за послове здравства, односио функционера ко-
ји њима руководи. 

Члан 46. 
Ако надлежни орган управе у републици, односно ау-

тономној покрајини не врши непосредан инспекцијски 
надзор у складу са својим правима и дужностима, савезни 
орган управе надлежан за послове здравства има право и 
дужност да предузима мере инспекцијског надзора и да 
покрене, односно да захтева покретање поступка за ут-
врђивање одговорности за неизвршавање послова за које 
је овлашћен. 

Члан 47. 
Надлежни органи у републици, односно аутономној 

покрајини дужни су да савезном органу управе надлежном 
за послове здравства достављају редовне извештаје о из-
вршавању овог закона и прописа донесених на основу 
овог закона. 

Пропис о достављању извештаја из става I. овог чла-
на доноси функционер који руководи савезним органом 
управе надлежним за послове здравства. 

VI. ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРОПИСА ЗА 
ИЗВРШАВАЊЕ ОВОГ ЗАКОНА 

Члан 48. 
Функционер који руководи савезним органом управе 

надлежним за послове здравства прописује: 
1) критеријуме за разврставање отрова у групе и ме-

тоде за одређивање степена отровност појединих отрова 
(члан 14); 

2) техничке и санитарно-хигијенске услове које мора-
ју испуњавати организације које се баве прометом отрова 
(чл. 17. и 20); 

3) означавање отрова који се стављају у промет на до-
маћем тржишту (члан 27); 

4) начин уништавања остатака отрова и амбалаже ко-
ја је коришћена за паковање отрова, као и начин повлаче-
ња отрова из промета (члан 34); 

5) ближе услове у погледу стручних кадрова, просто-
рија, уређаја и опреме које морају испуњавати организа-
ције за давање токсиколошке оцене отрова и за давање 
оцене о ефикасности отрова (чл. 35. и ЗВ); 

6) листу отрова разврстаних у групе према члану 16. 
овог закона. 

Решење о утврђивању листе отрова објављује се у 
„Службеном листу СФРЈ". 

Пропис из става I. тачка 3. овог члана доноси фун-
кционер који руководи савезним органом управе над-
лежним за послове здравства, у споразуму са функционе-
ром који руководи савезним органом управе надлежним 
за унутрашње послове и функционером који руководи са-
везном организацијом надлежном за послове стандардиза-
ције. 

VIL КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 49. 
Ко неовлашћено производи отрове ради стављања у 

промет, прерађује, продаје или на други начин ставља от-
рове у промет, казниће се за кривично дело затвором од 
шест месеци до пет година, 

i Отрови, као и средства за њихово справљање, одузе-
ће се. 

ј Члан 50. 
Новчаном казном од 90.000 до 450.000 динара казниће 

, се за привредни преступ предузеће или друго правно лице: 
1) ако стави у промет или користи отров за који је 

токсиколошком оценом овлашћене организације утврђено 
да је штетан за здравље људи или да штетно делује на 
животну средину (члан 3. став l); 

2) ако стави у промет или користи отров пре него 
што се он разврста према степену отровност (члан 3. 
став 2); 

З) ако стави у промет или користи отров чији су про-
мет и коришћење забрањени према одредбама овог закона 
(чл. 4. и 5); 

А) ако стави у промет или користи отров који је наме-
њен за одржавање јавне хигијене, за дезинфекцију, дезин-
секцију и дератизацију чија ефикасност за те сврхе није ут-
врђена на прописани начин (члан 38). 

За радње из става I. овог члана казниће се новчаном 
казном од 5\000 до 25.000 динара и одговорно лице у пре-
дузећу или у другом правном лицу. 

Члан 51. 
Новчаном казном од 9.000 до 45.000 динара казниће 

се за прекршај предузеће или друго правно лице: 
1) ако стави у промет отров који није у ор^гиналном 

паковању произвођача отрова или ако амбалажа коју 
употреби за паковање отрова или судови у којима се држи 
отров не испуњавају прописане услове (чл. 8. и 19); 

2) ако рекламира отров на начин који би потрошаче 
могао довести у заблуду у погледу састава, намене или 
дејства отрова или ако означи да отров није штетан за 
здравље људи, односно за животну средину (члан IO); 

3) ако не испуњава посебне услове за бављење проме-
том отрова или ако стави отров у промет пре него што од 
надлежног органа у републици, односно аутономној по-
крајини добије потврду да су испуњени услови прописани 
за промет отрова (чл. 17. и 18); 

4) ако не држи отрове у посебним просторијама, си-
лосима, резервоарима, цевоводима, или другим одговара-
јућим судовима и постројењима или ако се у тим просто-
ријама, односно постројењима налазе други производи 
(члан 20. став l); 

5) ако просторије, односно ормара у којим се држе 
отрови нису закључани или обележени натписом „Отров" 
или ако кључеве од просторија, односно ормара у којима 
се држе отрови не чува радник који се стара о смештају, 
држању и издавању отрова (члан 21); 

6) ако ускладишти отров без претходног одобрења 
надлежног органа у републици, односно аутономној по-
крајини (члан 22); 

l ) ако радницима који долазе у непосредан додир с 
отровима не обезбеди да за време рада на смештају, чува-
њу, издавању или коришћењу отрова носе посебну за-
штитну одећу, обућу или другу опрему (члан 23. став l); 

8) ако нема на располагању потребну количину сред-
става за пружање прве помоћи или нема упутство о мера-
ма за спречавање тровања или за отклањање последица 
тровања отровима које ставља у промет, односно отрови-
ма које користи или ако упутство није истакнуто на ви-
дном месту у просторијама у којима се врши промет, од-
носио користе поједини отрови (члан 24); 

9) ако остатке отрова које употребљава или амбалажу 
која је употребљена за паковање отрова не уклони, однос-
но не уништи на начин којим се не угрожавају животи и 
здравље људи и животна средина (члан 34). 

За радње из става I. овог члана казниће се новчаном 
казном од 2.000 до 10.000 динара и одговорно лице у пре-
дузећу или у другом правном лицу. 

Члан sz. 
Новчаном казном од 4.500 до 25.000 динара казниће 

се за прекршај предузеће или друго правно лице: 
1) ако изда отров липу млађем од 18 година живота 

(члан 30); 
2) ако цијановодоничну киселину и њене соли или 

друге отрове који делују у облику гаса (фумиганте) изда 
организацији која нема посебно овлашћење за рад с тим 
отровима или ако друге отрове из Групе I изда организа-
цији која нема потврду издату од надлежног органа да 
има одговарајућег стручњака за примењивана отрова 
(члан З!); 

3) ако отрове из Групе I изда без одобрења надлежног 
органа у републици, односно аутономној покрајини рад-
ном човеку који самостално обавља делатност личним ра-
дом, односно личним радом и средствима у својини грађа-
на за чије обављање је неопходно коришћење тих отрова 
(члан 32); 
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4) ако стави у промет отров без декларације или са 
непотпуном или нетачном декларацијом или ако стави у 
промет отров без упутства или са непотпуним упутством 
(чл. 26. до 28); 

5) ако не води прописану евиденцију или ако води не-
потпуну или нетачну евиденцију о промету отрова и еви-
денцију о купцима отрова (члан 33); 

6) ако не обавести, у прописаном року, надлежне ор-
гане у републици, односно аутономној покрајини о отро-
вима које ставља у промет или о отровима које користи за 
индустријску производњу ил^ ако савезног санитарног ин-
спектора не обавести о приспећу пошиљке отрова (члан 
37. и члан 39. став 2); 

l ) ако органима из чл. 40. и 43. не омогући вршење 
инспекцијског надзора и несметан рад. 

За радње из става I. овог члана казниће се новчаном 
казном од 2,000 до 10.000 динара и одговорно лице у пре-
дузећу или у другом правном лицу. 

Члан 53. 
Новчаном казном од 4.000 до 20.000 динара казниће 

се за прекршај радни човек који самостално обавља делат-
ност личним радом, односно личним радом и средствима 
у својини грађана који употребљава отрове ако нема на 
располагању потребну количину средстава за прву помоћ 

х или ако остатке отрова и амбалажу која је употребљена за 
паковање отрова не уклони, односно не уништи на начин 
који не угрожава живот и здравље људи и животну среди-

, ну (чл. 24. и 34). 

Члан 54. 
Новчаном казном од 250 динара казниће се за пре-

кршај лице које употребљава радну одећу, обућу или дру-
гу заштитну опрему ван радних просторија, односно ван 
места или објеката у којима се ради са отровима (члан 23. 
став 2). 

Новчану казну за прекршај из става l, овог члана на-
плаћује, на лицу места, овлашћени радник у органу над-
лежном за вршење надзора над прометом отрова од лица 
које затекне у прекршају приликом вршења инспекцијског 
прегледа. 

Члан 55. 
Отрови који су предмет привредних преступа из чла-

на 50. тач. I. и 3. и прекршаја из члана 51. тач. I. и 9. и чла-
на 52. тачка 4. овог закона одузеће се без накнаде и униш-
тите. 

VIH. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 56. 
Функционер који руководи савезним органом управе 

надлежним за послове здравства донеће прописе из члана 
48. у року од годину дана од дана ступања на снагу овог 
закона. 

До доношења прописа из става I. овог члана остају 
На снази прописи донесени на основу овлашћења из Зако-
на о промету отрова („Службени лист СФРЈ", бр. 43/82 и 
64/85), ако нису у супротности са овим заклоном. 

Члан 57. 
Организације су дужне да своје пословање ускладе са 

одредбама чл. 14,20, 27,35. и 38. овог закона и прописа до-
несених на основу овог закона у року од две године од да-
на ступања на снагу овог закона. 

Члан 58. 
Ступањем на снагу овог закона престаје да важи За-

кон о промету отрова („Службени лист СФРЈ", бр. 43/82 и 
64/85). 

Члан 59. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објав-

љивање у „Службеном листу СФРЈ". 

147. 
На основу члана 281. став I. тачка 18. Устава Соција-

листичке Федеративне Републике Југославије, a у вези са 
чланом 137. Пословника Савезног већа Скупштине СФРЈ, 
Скупштина СФРЈ, на седници Савезног већа од 21. фебруа-
ра 1991. године, донела је ' 

З А К Љ У Ч К Е 
1. Савезно веће Скупштине СФРЈ оцењује да су, у 

складу са Уставом СФРЈ и савезним законима, одлуке 
Председништва СФРЈ и активности ЈНА усмерене на то 
да се разоружају и р а е ф о р м и р а ј у сви оружани састави из-
ван оружаних снага СФРЈ и органа јавног реда и мира. 

Савезни органи и ЈНА дужни су да, у складу са Уста-
вом СФРЈ и савезним законима, ка сваком делу територи-
је Социјалистичке Федеративне Републике Југославије од-
лучно и без изузетка спречавају нелегално наоружавање и 
формирање оружаних састава изван регуларних оружаних 
снага и органа јавног реда и мира, било да се формирају 
као организоване јединице, партијске или националне, 
или као групе грађана. 

Ове мере морају се хитно спроводити како би дошло 
до смиривања и отклањања међунационалног и међуре-
публичког неповерења, напетости, страха и сукобљавам^ 
народа, нарушавања међународног угледа земље, те у 
мирним условима, на легалан и демократски начин реша-
вала настала кризна ситуација у земљи. 

2. Савезно веће Скупштине СФРЈ истиче да су сви 
надлежни државни органи у земљи дужни, сагласно Уста-
ву СФРЈ и законима, да раде на спречавању илегалног 
увоза наоружања, његове поделе по националној и поли-
тичкој припадности и стварања, у оквиру појединих пар-
тија, нелегалних паравојних оружаних састава, јер Фе тиме 
проузрокује непосредна опасност за избијање међунацио-
налних сукоба најширих размера, са несагледивим после-
динама за безбедност грађана, суверенитет и интегритет 
земље. Савезно веће тражи да сва лица која су одговорна 
за незаконит увоз и поделу наоружања, стварање илегал-
них паравојних састава, као и извршавање других законом 
кажњивих дела и радњи, одговарају у складу са законом. 
У том смислу неопходна је уска сарадња савезних, репуб-
личких и покрајинских органа. 

Савезно веће ће, на наредној седници, образовати ко-
мисију која ће испитати евентуалну одговорност над--
лежмих савезних органа, односно функционера који руко-
воде њиховим радом, за илегалан увоз оружја у нашој зем-
љи. 

3. Имајући у виду сложеност, тежину и противреч-
ност стања у земљи, некоординиране процесе осамостаљи-
вања република који су у току, као и чињеницу да неки по-
тенцирани елементи државности, као што је забрињавају-
ћи степен општег наоружања у садашњим националним 
поделама па и сукобима различитих интереса који могу 
довести и до оружаних сукоба, те с обзиром на опредеље-
ње свих да се стање превазилази на миран, легалан и де-
мократски начин, Савезно веће Скупштине СФРЈ позива 
скупштине република и скупштине аутономних покраји-
на: 

- да размотре све случајеве организовања и нао-
ружава!!^ нелегалних оружаних јединица у својој републи-
ци, односно аутономној покрајини и предузму одлучне ме-
ре против-нелегално наоружаних јединца на својим тери-
торијама, 

- да својим одлукама и укупним деловањем стварају 
климу међусобног поверења народа, народности и репуб-
лика и на тај начин омогуће брже договарање о будућем 
устројству Југославије. 

4. Савезно веће Скупштине СФРЈ обавезује Савезно 
извршно веће и Савезни секретаријат за унутрашње по-
слове да предузму неопходне мере да се о б р е д и савезним 
законом утврђени степен јединственог функционисања ју-
гословенског система безбедности и да, по потреби, пред-
ложе Скупштини СФРЈ доношење аката нужних за обезбе-
ђивање функционисања тог система. 

Надлежни државни органи дужни су да предузимају 
активности да се забрани деловање политичких странака 
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везним организацијама признају у материјала трошкове 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 8/90), у члану 30. став I. рече-
ница: „За службено путовање, као и за продужено службе-
но путовање у земље за које су дневнице утврђене у обра-
ду неким доларима, аконтација се у висини процењених 
трошкова може издати и у виду кредитног писма, чека, ва-
учера или дознаке." брише се. 

У ставу 3. речи: „^искоришћено или делимично ис-
коришћено кредитно писмо," бришу се. 

које организују или користе оружане саставе за остварива-
ње својих политичких оријентација is циљева. 

Савезно веће обавезује Одбор за људска права да ис-
пита све случајеве угрожавања људских, грађанских, наци-
оналних и других права и слобода полазећи од међународ-
них амата и конвенција које је прихватила СФРЈ, a имају-
ћи у виду да држава као колективитет не може заменити 
личну слободу, мир, безбедан живот и благостање човека. 

5. Савезно веће Скупштине СФРЈ поново указује на 
потребу да сред(и ва јавног информисања у целој земљи 
својим објективним и реалним информисањем дају свој 
допринос стварању услова за миран и демократски пут из-
ласка из општедруштвене кризе. 

6. Ови закључци објавиће се у „Службеном листу 
СФРЈ". ^ 

Скупштина СФРЈ 

Бр. 2/1-91-025 Потпредседкик 
21. фебруара 1991. године Скупштине СФРЈ, 
Београд Ирфан Ајановић, с. р. 

Председник 
Савезног већа, 

Богдана Глумац-Леваков, с. р. 

148. 
На основу члана 3. став 2. и члана 19. Закона о накна-

дама личних доходака делегата у Скупштини СФРЈ и о 
личним дохоцима функционере које проглашава, бира или 
именује Скупштина СФРЈ („Службени лист СФРЈ", бр. 
72/89 и 74/90), Административна комисија Скупштине 
СФРЈ, на седници од 13. фебруара 1991. године, донела је 

О Д Л У К У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ КОЕФИЦИ-
ЈЕНАТА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЛИЧНИХ ДОХОДАКА 
ФУНКЦИОНЕР A КОЈЕ БИРА Ш!И ИМЕНУЈЕ СКУП-
ШТИНА СФРЈ И Р У К О В О Д Н И Х РАДНИКА КОЈЕ 
ПОСТАВЉА НАДЛЕЖНО ТЕЛО СКУПШТИНЕ СФРЈ 

L У Одлуци о одређивању коефицијената за утврђег 
вање личних доходака функционере које бира или именује 
Скупштина СФРЈ и руко водећих радника које поставља 
надлежно тело Скупштина СФРЈ („Службени лист СФРЈ", 
бр. 76/90)у тачки I. после подтачке 30 додаје се подтачка 
30a, која гласи: „30a. председник Одбора Савезног већа за 
људске слободе и права човека 6,2". 

После подтачке I IO. додаје се подтачка I Ша, која гла-
си: „секретар Одбора Савезног већа Скупштине СФРЈ за 
људске слободе и права човека 4,9". 

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

Бр. 120-95/91-013 Председник 
!З. фебруара 1991. године Административне комисије, 
Београд Методи Зврвдшов, с. р. 

149. 
На основу члана 414. 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 и 74/90), Са-
везно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА УРЕДБЕ О ИЗДАЦИМА ЗА СЛУЖБЕНА 
ПУТОВАЊА И СЕЛИДБЕ У ИНОСТРАНСТВО КОЈИ 
СЕ САВЕЗНИМ ОРГАНИМА УПРАВЕ И САВЕЗНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА ПРИЗНАЈУ У М А Т Е Р И Ј А Л А 

ТРОШКОВЕ 

Члан I. 
У Уредби о издацима за службена путовања и селид-

бе у инострз негве који се савезним органима управе и са-

Члан 2. 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ у 

„Службеном листу СФРЈ", a примењиваће се од I. марта 
1991. године. 

Савезно извршио веће 

Е. п. бр. 63 Председник, 
14. фебруара 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

i s o . 
На основу члана 414, a у вези са чланом 400. 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 и 
74/90), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ ПРАВА ОТКУПА ДЕВИЗА ЗА ИЗ-
ДАТКЕ НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА ЗА РАД САВЕЗНИХ 
ОРГАНА УПРАВЕ И САВЕЗНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА 

1991. ГОДИНУ 
1. За потребе савезних органа управе и савезних орга-

низација утврђ)ује се право откупа девиза за издатке на те-
рет средстава за рад савезних органа управе и савезних ор-
ганизација у износу од 10.067.840.400 динара и могу се ко-
ристити за: 

1) неробна плаћања у износу од 1.246.915.800 динара; 
2) робна плаћања у износу од 8.820,924.600 динара, 
Вредност девиза из става I. ове тачке израчуната је по 

курсу 10,6574 динара за један САД долар. 
2. Распоредом девиза за 1991. годину, који је одштам-

пан уз ову одлуку и чини њен саставни део, утврђује се, у 
границама износа из тачке I. ове одлуке, највећи износ ди-
нарске противу вредносни девиза за поједине кориснике. 

3. За подмириван^ непредвиђених и недовољно пред-
виђених расхода органа федерације, у Распореду девиза за 
1991. годину утврђена су средства резерве девиза. 

- Савезни секретар за финансије, на захтев надлежних 
наредбе давана, одобрава коришћење резерве девиза која у 
сваком појединачном случају не прелази износ од 106.600 
дкнара. 

4. Распоређене средства стављају се на располегање 
корисницима из ове одлуке решењем савезног секретара 
за финансије )на основу образложеног и документрваног 
захтева, у складу са годишњим планом, односно програ-
мом рада. 

5. Савезни секретар за финансије, на захтев над-
лежних наредбодаваца, врши измене намене и висине 
средстава утврђених за неробна плаћања у Распореду де-
виза за 1991. годину. 

6. Средства распоређена у Распореду девиза за 1991. 
годину за аеробна плаћања - котизације, осим средстава 
распоређених Савезном секретаријагу за народну одбра-
ну, на основу захтева надлежног наредбодавца, користиће 
Савезни секретаријат за финансије. 

7. Средства распоређена у Распореду девиза за 1991. 
годину Савезном секретаријату за правосуђе и управу за 
робна плаћања из средстава амортизације и робна плаћа-
ња за финансирање програма техничко-технолошке мо-
лер ни задије савезних органа стављаће се на располагање 
корисницима на основу захтева Савезног секретаријата за 
правос)уђе и управу. 

8. Савезни секретар за финансије, на захтев над-
лежних иаредбодаваца, доноси решење о рефундиран^ 
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средстава између корисника средстава распоређених. у 
Распореду девиза за 1991. годину. 

9. Средствима из тачке I. ове одлуке може се плаћати 
до 31. децембра 1991. године. 

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

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 65 
14. фебруара 1991. године 
Београд 

Председник, 
Анте Марковић, с. 

РАСПОРЕД ДЕВИЗА ЗА 1991. ГОДИНУ 
" Утврђе!но право откупа девиза за 1991. годину у тачки 

I. ове одлуке у износу од 10.067.S40.400 динара, распоређу-
је се: 

- за неробна плаћања 
- за робна плаћања 
- за средства резерве девиза 

1.108.104.500 динара 
8.661.063.600 динара 

298.672.300 динара 

СВЕГА: 

Средства за неробна и робна плаћања распоређују се 
на следеће кориснике: 

Ред. 
број Корисник Динарска 

противувредност девиза 

Савезно извршно веће 
1) Сопствена плаћања 

Неробна плаћања: 
- службена путовања 

2) За потребе Секретари-
јата за законодавство 
Савезног извршног ве-
ћа 

v Неробна плаћања: 
- службена путовања 

3) За потребе Секретари-
јата за информације 
Савезног извршног ве-
ћа 
Неробна плаћања: 
- службена путовања 
- остала плаћања 
Робна плаћања 

4.262.900 

53.300 

245.100 
135.300 ' 380.400 

4.509.700 

СВЕГА: 

Савезни секретаријат за 
иностране послове 
Неробна плаћања: 
- службена путовања 
- представништва 
- котизације 
- специјал изаиије 
- остала плаћања 
Робна плаћања 

11.190.300 
557.382.000 

89.202.500 
321.400 

37.300 658.133.500 
70.636.400 

СВЕГА: 

Савезни секретаријат за 
народну одбрану 
Неравна плаћања: 
- службена путовања 
- прелетавништва 
-- kciV' v̂ v,ažftf 
- ле^ечч? у иностранству 
- специјалt'. Јације 
- остала плаћања 
Робна плаћања 

СРЕГА: 

4. Савезни секретаријат за 
унутрашње послове 
1) Сопствена плаћања 

Неробна плаћања: 
- службена путовања 
- котизације 
- специјализације 
- остала плаћања 
Робна плаћања 

2) За потребе Института 
безбедности ' 
Неробна плаћања: 
- службена путовања 
- котизације 
- специјализације 
- остала плаћања 
Робна плаћања 

10.067.840.400 динара 

9.206.300 

728.769.900 

5.318.800 
20.209.900 

811.400 
2.771.000 

25.439.700 . 
4.997.700 VV.548.500 

S66S 803.000 

5.725.351.500 

1.578.300 
2.149.400 

135.300 
9.019.300 112.882.300 

22 Л29.000 

721.500 
180.300 
Ш ЗОО 
144.300 1.226.400 

6.313.600 

СВЕГА: 43.151.300 

Савезни секретаријат за 
финансије 
1) Сопствена плаћања 

Неробна плаћања: 
- службена путовања 
- остала плаћања 

2) За потребе Савезног 
девизног инспектората 
Неробна плаћања: 
- службена путовања 

1.705.200 
107.417.000 109.122.200 

532.800 

СВЕГА: 109.655.000 

Савезни секретаријат за 
економске односе са 
иностранством. 
Неробна плаћања: 
- службена путовања 
- котизације 
- остала плаћања 
Робна плаћања 

1.172.300 
7.831.900 

319.700 9.3Ž3.900 
373.000 

СВЕГА: 9.696.900 

Савезни секретаријат за 
правосуђе и управу 
1) Сопствена плаћања 

Неробна плаћања: 
- службена путовања 
- специјал изације 
- котизације 
- остала плаћања 
Робна плаћања: 
- из средстава аморти-
зације 
- за финансирање про-
грама техничко-техно-
лошке модернизације 
савезних органа 

2) За потребе Савезног 
завода ?а унапређење 
управе 
Неробна плаћања: 
- службена путовања 

113.000 
110.700 
138.600 
34.400 

2.131.400 

396.700 

21.314.800 23.446.200 

15.000 

СВЕГА: 23.857.900 

Савезни секретаријат за 
трговину 
1) Сопствена плаћања 

Неробна плаћања: 
- службена путовања 

2) За потребе Савезног 
завода за стандардиза-
цију 
Неробна плаћања: 
- службена путовања 

83.300 

159.800 
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- котизациЈв 
- остала плаћања 
Робна плаћања 

3) За потребе Савезне ди-
рекције за робне ре-
зерве 
Неробна плаћања: 
- службена путовања 
Робна плаћања 

4) За потребе Савезног 
завода за цене 
Неробна плаћања: 
- службена путовања 

2.311.600 
65.000 2.536.400 

22.000 

159.800 
2.381.138.700 

21.300 

СВЕГА: 2.383.966.500 

9. Савезни секретаријат за 
енергетику и индустрију 
l) Сопствена плаћања: 

Неробна плаћања \ 

- службена путовања 127.000 
- котизације 25.547.500 25.674.500 

2) За потребе Савезног 
завода за мере и дра-
гоцене метале 
Неробна плаћања 
- службена путовања 191.000 
- котнзације 715.900 
- специјализације 106.600 
- остала плаћања 59.000 1.072.500 
Робна плаћања — 16.227.000 

СВЕГА: 42.974.000 

IO. Савезни секретаријат за 
пољопривреду 
Неробна плаћања: 
- службена путовања 255.000 
- котизације 31.262.400 
- остала плаћања 1.065.800 32.583.200 
Робна плаћања ^ 189.410.000" 

СВЕГА: 221.993.200 

12. Савезни секретаријат за 
рад, здравство, борачка 
питања и социјалну по-
литику 
1) Сопствена плаћања 

Неробна плаћања: 
- службена путовања 
- котизација 
- трансфер инвалид-
н и м 
- остала плаћања 

2) За потребе Савезног 
бироа за послове sa-
nom давања 
Неробна плаћања: 
- службена путовања 

11. Савезни секретаријат за 
саобраћај и везе 
1) Сопствена плаћања 

Неробна плаћања: 
- службена путовања 
- котизације 

2) За потребе Савезне уп-
раве за контролу лете-
ња 
Неробна плаћања: 
- службена путовања 
- специјализације 
Робна плаћања 

3) За потребе Савезне уп-
раве за радио-везе 
Неробна плаћања: 
- службена путовања 
- котизације 
Остала плаћања 
Робна плаћања 

4) За потребе Савезног 
ваздухопловног ин-
спектората 
Неробна плаћања: 
- службена путовања 

специјализације 
- остала плаћања 
Робна плаћања 

5?2.800 
12.783.300 13.316.100 

234.400 
1.023.000 1.257.400 

181.836.000 

149.100 
246.100 
224.000 619.200 

2.664.300 

160.000 
105.000 
53.300 318.300 

1.332.000 j7 

234.400 
57.168.400 

28.320.400 
1.705.200 87.428.400 

170.500 

СВЕГА: 87.598.900 

13. Савезни секретаријат за 
развој 
l) Сопствена плаћања 

Неробна плаћања: 
- службена путовања 159.800 
- котизације 746.100 905.900 

2) За потребе Савезног 
завода за информати-
ку 
Неробна плаћања: 
- службена путовања 21.300 
Робна плаћања 1.065.700 

З) За потребе Савезног 
завода за патенте 
Аеробна плаћања: 
- службена путовања 53.300 
- остала плаћања 616.200 669.500 

4) За потребе Савезног 
завода за друштвено 
планирање 
Неробна плаћања: 
- службена путовања 85.200 

СВЕГА: 2.747.600 

14. Савезна управа царина 
Неробна плаћања: 
- службена путовања 138.500 
- котизације 787.200 925.700 
Робна плаћања 31.972.200 

СВЕГА: 

15. Савезни завод за међуна-
родну научну, просветно-
-културну и техничку са-
радњу 
Неродна плаћања: 
- службена путовања 
- котизације 
- остала плаћања 

СВЕГА: 

16. Савезни завод за статис-
тику 
Неробна плаћања: 
- службена путовања 
- котизације 
- специјализације 
- остала плаћања 
Робна плаћања 

32.897.900 

757.800 
61.792.300 

938.100 63.488.200 

63.488.200 

255.700 
11.800 

159.800 
295.200 722.500 

22.380.500 

СВЕГА: 23.103.000 

СВЕГА: 201.343.300 
Савезни хидрометеоро-
лошки завод 
Неробна плаћања: 
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- службена путовања 
- котизације 
Робна плаћања 

191.800 
6.394.500 6.586.300 

28.951.200 

СВЕГА: 35.537.500 

18. Савезни геолошки завод 
Неробна плаћања: 
- службена путовања 32.000 

СВЕГА: 32.000 

19. Архив Југославије 
Неробна плаћања: 
- службена путовања 
- котизације 
- остала плаћања 
Робна плаћања 

126.000 
19.800 
53.200 199.000 

532.800 

СВЕГА: 731.800 

20. Сервис за пружање услу-
га за потребе репрезента-
ције савезних органа 
Неробна плаћања: 
- службена путовања 
Робна плаћања 

106.000 
2.61 L000 

СВЕГА: 2.717.000 

21. Авио-серзис савезних ор-
гана 
Неробна плаћања: 
- службена путовања 
- остала плаћања 
Робна плаћања 

660.800 
12.438.400 13.099.200 

2.967.900 

СВЕГА: 16.067.100 

22. Сервис за биротехничке 
послове савезних органа 
управе и савезних орга-
низација 
Робна плаћања 2.984.000 

- СВЕГА: 2.984.000 

23. Управа пословних зграда 
савезних органа 
Неробна плаћања: 
- службена путовања 
- остала плаћања 
Робна плаћања 

16.000 
6.700 22.700 

997.600 

СВЕГА: 1.020.300 

24. Преводилачка служба са-
везних органа 
Неррбна плаћања: 
- Службена путовања 
- специјализације 
Робна плаћања 

10.700 -
106.500 117.200 

159.800 

СВЕГА: 277.000 

151. 
На основу члана 179. став 3. Закона о општенародној 

одбрани („Службени лист СФРЈ", бр. 21/82), Савезно из-
вршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЕЋИ-

БАЊУ ЗАБРАЊЕНИХ ЗОНА 
I. У Одлуци о одређивању забрањених зона 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 46/85) у тачки I. у одредби 
под З, алинеја I брише се. 

Досадашња алинеја 2. мења се и гласи: 
„ - подручје Крима, укључујући Куран (тригономет-

ријска тачка 1005), Горњи Иг (искључно), с. Страхомер 
(искључно), Јеленце (тригонометријска тачка 833), кота 
606 и Линте (североисточне 1,5 километара);". 

, Алинеја 3 брише се. 
После досадашње алинеје 4, која постаје алинеја 2, 

додају се три нове алинеје, које гласе: 
„ - подручје Трновског гозда, укључујући Зверинц 

(тригонометријска тачка 793), тригонометријска тачка 598 
(искључно), тригонометријска тачка 1155 (укључио), три-
гонометријска тачка 943 (укључио); 

- подручје Похорја, укључујући Лединеков когел (ко-
та 1181) (укључио), тригонометријска тачка 1056 (искључ-
но), кота 685 - јужно 1000 метара, кота 1181 - западно 700 
метара; 

- подручје Шпухље, село Марковци - гробље (ис-
кључно), с. Првенци (искључно), с. Боровим (искључно), с, 
Шпухља (искључно)." 

У одредби под 5. после алинеје 6. додају се две алине-
је које гласе: 

,, -- подручје Иванчице, тригонометријска тачка 1060, 
југоисточне IpOO метара, североисточне 800 метара, севе-
розападно 1000 метара и југозападно 500 метара; 

- подручје Такова, с. Велика Ператовица (искључно), 
с. Таково, с. Тромеђе (кота 192), с. Гроканица Гроб, с. То-
п а л о в и ћ (искључно), тригонометријска тачка 224 (ис-
кључно)." 

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

Савезно извршио веће 

Е. п. бр. 74 Председник, 
21. фебруара 1991. године Анте Марковић, с, р. 
Београд 

152. 
На основу члана 60. став I. Закона о заштити биља од 

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

О Д Л У К У 
О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА ОБА)ВЕЗНИ ЗДРАВСТВОМ 
ПРЕГЛЕД БИЉА У ПРОМЕТУ ПРЕКО ГРАНИЦЕ СО-

!Д ШАЛ ИСТОЧНЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЈУГОСЛАВИЈЕ 

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

1) за вагонске и камионске пошиљке/и за пошиљке у 
контејнерима, до IO тона 75 динара, a за сваку даљу тону, 
односно започету тону у пошиљци преко IO тона још по 
7,5 динара; 

2) за бродске пошиљке - I динар за једну тону, a нај-
мање, 75 динара за једну пошиљку; 

3) за денчане и авионске пошиљке до три колета - 25 
динара, a за свако даље колето још по I динар; 

4) за поштанске пошиљке до IO килограма - IO дина-
ра, a за сваки даљи килограм - још по I динар; 

5) за пошиљке до IO килограма које путници и особ-
ље превозних средстава носе са собом IO динара, a за сва-
ких даље започетих IO килограма још по I динар; 

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

l ) за помоћне преграде од дасака на броду или шлепу 
које се са њих уклањају после употребе - IO динара за сва-
ки кубни метар; 

8) за преглед остатака товара биљног порекла после 
чишћења брода, односно шлепа 75 динара по броду, од-
носно шлепу. 
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2. Висина накнаде за обавезни здравствена преглед 
пошиљака биља које се у провозу кроз Социјалистичку 
Федсративну Републику Југославију претварају, зависно 
од врсте пошиљке, износи, и то: 

1) за вагонске и камионет пошиљке до IO тона, осим 
за пошиљке дрвета - 50 динара, a за сваку даљу започету 
тону - још по 2,5 динара; 

2) за вагонске и камионске пошиљке дрвета до IO куб-
них, односно просторних метара - ЈО динара, a за сваки 
даљи кубни, односно просторни метар дрвета - још по I 
динар; 

3) за бродске пошиљке до IO тона, осим за пошиљке 
дрвета 50 динара, a за сваку даљу започету тону - још по 
0,5 динара; 

4) за бродске пошиљке дрвета до IO кубних, односно 
просторних метара - IO динара, a за сваки даљи кубни, од-
носно просторни метар - још no 0,5 динара; 

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

4. За празну амбалажу биљног порекла која се враћа у 
Социјалистичку Федеративну Републику Југослав ију, a 
служила је за отпремање пошиљака биља, плаћа се 50% од 
висине накнаде одређене у одредбама под I до 3 тачке 2. 

, ове одлуке. 
5. Ако увозник, извозник, односно провозник захтева 

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

6. Ако извозник не припреми благовремено робу за 
обавезни здравствена преглед, a позове инспектора за за-
штиту биља да прегледа робу и ако инспектор изађе на 
место утовара у одређено време, извозник је дужан да на 
име дангубе инспектора плати 100 динара по једном часу 
чекања. 

7. Висина накнаде за преглед пошиљака из тач. 2. до 
7. ове одлуке који се врши у току ноћи и у дане државних 
празника увећава се за 100% од висине накнаде предвиђене 
у тач. 2 до 7. ове одлуке. 

8. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлу!та о висини накнаде за обавезни здравствена 
преглед биља у промету преко државне границе Соција-
листичке Федеративне Републике Југославије („Службени 
лист СФРЈ", бр. 34/90). 

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

Савезно !ззвршно веИе 

23.01 

Е. п. бр. 72 
21. фебруара 1991. године 
Београд 

Председник 
Анте 'Марковић, с. р. 

2301.20 

Брашно, прах и пелете од меса или 
месних отпадака, од рибе или од л е -
кара, мекушаца или осталих водених 
бескичмењака неподобних за људску 
исхрану; чварци: 
- Брашно, прах и пелете од рибе или 

љ-/екара, мекушаца или других во-
дених бескичмењака". 

2. После тачке 2а. додаје се тачка 26, која гласи: 
„26. Изузетно од одредбе тачке I. ове одлуке, прсебна 

дажбина за изравиање пореског оптерећења увезене робе 
плаћа се у висини од 4% од царинске основице на увоз со-
јине сачме из i ар. броја и тар. ознаке: 

23.04 2304.00 

2304.001 -

Уљане погаче и остали чврсти остаци 
добијени приликом екстракције уља 
од соје, немлевени, млевени или пеле-
тизовани: 

од соје". 

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

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 70 
21. фебруара 1991. године 
Београд 

Председник 
Анте Марковић, с. р. 

153. 
Ка основу члана !. 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 ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ РОБЕ НА 
КОЈУ СЕ ПЛАЋА ПОСЕБНА ДАЖБИНА ЗА ИЗРАВНА-
ЈТЕ ПОРЕСКОГ ОПТЕРЕЋЕЊА УВЕЗЕНЕ РОБЕ У 

1991. ГОДИНИ 
I. 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 и 9/91) у та^ки 2a. после тар. броја 10.05 и Tap. 
ознаке 1005.101 додају се следећи lap. бројеви и тар. озна-
ке Царинске тарифе: 

„12,01 1201.00 Соја у зрну, укључујући u ломљену 
или дробљену 

154. 
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 ДОПУНА?МА ОДЛУКЕ О ПЛАЋАЊУ ПОСЕБНЕ 

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

у 1991. години („Службени лист СФРЈ", бр. 83/90, 6/91, 
8/91 и 9/91) у тачки 2а. после тар. броја 10.05 и тар. ознаке 
1005.101 додају се следећи тар. бројеви и тар. ознаке Ца-
ринске тарифе?: 

„ 12.01 1201.00 , Соја у зрну, укључујући и ломљену 
или дробљену 

23.01 Брашно, прах и пелете од меса или 
месних отпадака од рибе или од пес-
кара, мекушаца или осталих водених 
бескичмењака неподобних за људску 
исхрану; чварци: 

2301.20 - Брашно, прах и пелете од рибе или 
љускара, мекушаца или других во-
дених бескичмењака". 

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

такса на увезену робу плаћа се у висини од 4% од царинске 
основице на увоз сојине сачме из тар. броја и тар. ознаке: 

23.04 23М,00 Уљане погаче и остали чврсти остаци 
добијени приликом ехстракције уља 
од соје, немлевени, млевени или пеле-
тизовани: 

2304.001 од соје". 

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

Савезно извршно шта 

Е. п. бр. 71 
21. фебруара 1991. године 
Београд 

Председник 
Анте Марковић, с. р. 
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155. 
На основу чл. 8, 21. и 28. Уредбе о издацима за 

службена путовања и селидбе у иностранство који се са-
везним органима управе и савезним организацијама при-
знају у материјалне трошкове („Службени лист СФРЈ1', бр. 
8/90 и 13/91), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О НАЈВИШИМ ИЗ-
НОСИМА ДНЕВНИЦА ЗА СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ У 
И Н О С Т Р А Н О М ) И О ИЗДАЦИМА ЗА СЕЛИДБЕНЕ 
ТРОШКОВЕ КОЈИ СЕ САВЕЗНИМ ОРГАНИМА УП-
РАВЕ И САВЕЗНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ПРИЗНАЈУ 

У МАТЕРИ? АЛМЕ ТРОШКОВЕ 

1. У Решењу о највишим износима дневница за 
службено путовање у иностракство и о издацима за селид-
бене трошкове који се савезним органима управе и савез-
ним организацијама признају у м а т е р и ј а л а трошкове 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 8/90, 21/90, 42/90 и 6/91), у 
тачки I. под редним бројем 22 у колони 3. речи: „63 обра-
чунска долара" замењују се речима: „118 САД долара". 

2. У тачки 5. став 2. речи: „Абу Даби" замењују се ре-
чима: „Уједињени Арапски Емирати". 

3. Ово решење ступа на снагу даном објављивање у 
„Службеном листу СФРЈ", a примењиваће се од I. марта 
199i. године. 

С а ш и о извршно веће 

Е. п. бр. 64 Председник, 
14. фебруара 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

156. 
На основу члана 185. Закрпа 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 и 74/90), Са-
везно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ОТВАРАЊЕ КОНЗУ-

ЛАТА РЕПУБЛИКЕ ВЕНЕЦУЕЛЕ У ЗАГРЕБУ 
1. Даје се сагласност за отварање Конзулата Републи-

ке Венецуеле у Загребу, са почасним конзулом на челу, и 
конзуларним подручјем на територији Републике Хрват-
ске. 

2. Савезни секретаријат за иностране послове обавес-
тиће, дипломатским путем, Републику Венецуелу о саглас-
ности Савезног извршног већа да отвори Конзулат Репуб-
лике Венецуеле у Загребу, са почасним конзулом на челу. 

Савезно извршно веће 
Е. п. бр. 73 Председник, 
2L фебруара 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд ' 

157. 
На основу члана 36. став I. тачка i. Закона о здрав-

ственој исправност животних намирница и предмета оп-
ште употребе („Службени лист СФРЈ", бр. 55/78 и 58/85), 
Савезни секретаријат за рад, здравство, борачка питања и 
социјалну политику прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ХИ-

ГИЈЕНСКОЈ ИСПРАВНОСТ!! ВОДЕ ЗА П И Ћ Е 

Члан I. 
У Правилнику о хигијенској исправности воде за пи-

ће („Службени лист СФР!", бр. 33/87) у члану 2. тачз?а I. 
после речи: „становника," додају се речи: „снабдевања 
радника,". 

После тачке 8. додаје се тачка 8а, која гласи: 
„8а) нови захват воде је извориште које се предвиђа 

за јавно снабдевање становништва водом за пиће или се 
укључује у постојећи водовод;". 

Члан 2, 
У члану 5. став I. иза речи: „основним (А)" зарез и ре-

чи: „проширеним (Б)" бришу се. 
У ставу 2. у табели: „ l ) Микробиолошки показатељи 
У ставу 27у табели: „ l ) Микробшолошки показатељи 

су:" у колони „Основни (А)" после тачке 3. додају се тачке 
4. и 5, које гласе: 

„4. Стрептококе фекалног порекла 
5. Сулфито-редукујуће клосгридије" 
Колона „Проширени (Е)" брише се. 
У табели „2) Физички, физичко-хемијски и хемијски 

показатељи" у колони „Основни (А)" после речи: „Флуо-
рили" додају се речи: 

, „Остах, испар. 
Електр. пров. 
Нитрати 
Гвожђе 
Манганв". 
Колона „Проширени (6)" брише се, a речима: „Хлор, 

резид" у свим осталим колонама додаје се ознака: „ џ џ џ п 

У колони „Нови захват воде (Г)" после речи: „кадми-
јум" додају се речи: 
„Никал 
Селен 
Азбест1". 

После наведене табеле додају се три фус-ноте, које 
гласе: 

Гвожђе и манган у „Основном прегледу" одређу-
је се код водовода који су у Претходној години имали ви-
ше од 5% узорака воде са вредностима изнад дозвољене 
границе. 

а њ у водоводима у којима се вода дезикфикује хлор-
ним препаратима 

џ џ џ џ ^ К о д акумулације формиране у ссрпентииском 
сливу и код водовода са азбест-цементним цевима." 

Члан 3. 
У члану 6. став I. иза речи: „основних A", зар^з и ре-

чи: „проширених Б" бришу се, a хавела се замењује новом 
табелом, која гласи: 

ДЕС) 
Месечно Годи oi-
ec нов ни ш? пери-

одични 

Укупно Укупно 
годишње годишње 
основни перио-

дични 
Укупно 

до 5000 I 1 11 I 12 
5001 10 000 2 1 23 I 24 
IO 001-50 000 3 1 35 I 36 
50 001400 000 6 2 70 2 72 
100 001=200 000 IO 4 116 4 120 
200 001=400 000 !З 6 174 6 180 
више од 400 000 30 , 12 348 12 350" 

После става I. додаје се нови став 2, који гласи: 
n „Код водовода чији капацитет износи више од 600000 

ЕС узимаће се на сваких следећих 400 000 ЕС један узорак 
само у разводној мрежи ради основног прегледа.". 

У досадан! њем ставу 2S који постаје став З, у табели 
бројеви: „З, 79 9 ,12,15 и !S" замењују се бројевима: S, 7, 
!О, 12 и ! 5". 

Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4, и 5. 

Члан 4. 

У члану 7. у табели колона „Основни прегледи9' мења 
се и гласи; 
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„арт. ост. 
бун обј, 

4 4 
5 6 
8 16 

!2 18" 

Колона „Проширени прегледи" брише се. 

Члан 5. 
У члану 8. став I. речи: „два основна и два прошире-

на" као и речи: „два основна, два проширена" замењују се 
речима: „четири основна". 

У ставу 2. речи: „проширени преглед боде врши се је-
данпут месечно, a периодични преглед - једанпут годиш-
ње" замењују се речима: „преглед воде врши се према бро-
ју еквивалентних становника (ЕС) из члана 6. став I. овог 
правилника". 

Члан 6. 
У члану 9. реченица: ,,у тим узорцима врши се про-

ширени Преглед воде" брише се. 

Члан 7. 
У члану IO. у уводној реченици речи: „и прошире-

ном" бришу се. 

Члан 8. 

У члану 14. ст. 2. и 3. бришу се. 

Члан 9. 
После члана 16. додаје се члан 16a, који гласи: 

„Члан 16a. 
У изузетним случајевима, када постоје хигијенско-

-епидемиолошке индикације, надлежни орган за послове 
здравства у републици, односно аутономној покрајини 
може за одређени временски период допустити употребу 
воде за пиће у којој су поједине супстанци је присутне из-
над прописане границе ако не представљају опасност по 
здравље људи и ако није могуће на други начин обезбеди-
ти снабдевање становништва водом за пиће." 

Члан IO. ' 
У Листи I. Мпоробиолошке особине воде за пиће тач-

ка 5. брише се. 
Досадашње тач. 6, 7, 8. и 9. постају тач. S, 6, 7. и 8. 

Члан 11. 
У Листи III. Физичке, физичко-хемијске и хемијске 

особине воде за пиће род редним бројем 5 у колони 7 речи: 
„Не сме се хлорисати" бришу се. 

Под редним бројем 9 у колони 5 број: „16" замењује 
се бројем: „20", у колони 6 број: „16" замењује се бројем: 
„20", a у колони 7 речи: „Не сме се хлорисати" бришу се. 

Под ре,дним бројем 11 у колони 2 речи: „при 293,16 К -
(З)" замењују се речима: 

„ - редовно пратити и одступање од просечне годиш-
ње вредности анализирати", a у колонама З, 4, S, 6 и 7 ре-
чи: „ЗОО", „до 500", „до 600", „до 1500" и „пожељ: (20 0С)" 
бришу се. 

Члан 12. 
У „Листи IV. Максимално допуштене концентрације 

хемијских супстанција у води за пиће у mq/I" под редним 
бројем 30 (никл) у колони 4 број: „0,01" замењује се бро-
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јем: „0,05", a под редним бројем 37 (ПЦБ) у колони 5 број: 
„0,000001" замењује се бројем: „0,0005". 

Члан 13. 
У „Листи V. Дозвољене концентрације појединих пес-

тицида у води за пиће" у заглављу додаје се колона S, која 
гласи: „Евалуација канцерогености (класа)". 

Под редним бројем 2 у колони 2 ознака: ,,Ц" брише 
се, a у колони 4. број: „0,000001" замењује се бројем: 
„0,0002". 

Под редним бројем 3 у колони 2 ознака: ,,Ц" брише 
се, a у колони 4. број: „0,00003" замењује се бројем: 
„0,0001". 

Под редним бројем 6 у колони 4 број: „0,005" замењу-
је се бројем: ,Д002", a у колони 5. додаје се број: ,,Ш". 

Под редним бројем IO у колони 4 број: „0,4" замењује 
се бројем: „0,025". 

Под редним бројем 17 у колони 4 број: „0,04" замењу-
је се бројем: „0,07". 

Под редним бројем 19 у колони 2 ознака: ,,Ц" брише 
се, a у колони 5 додаје се ознака: „НБ". 

Под редним бројем 30 у колони 2 ознака: ,,Ц" брише 
се, у колони 4. број: „0,000003" замењује се бројем: 
„0,0001", a у колони 5 додаје се број: ,,Ш". 

Под редним бројем 35 у колони 2 ознака: ,,Ц" брише 
се, a у колони 4. број: „0,000001" замењује се бројем: 
„0,001". 

Под редним бројем 37 у колони 2 ознака: ,,Ц" брише 
се, у колони 4. број: „0,000004" замењује се бројем: ,ДООГ, 
a у колони 5 додаје се број: ,,Ш". 

Под редним бројем 40 у колони 2 ознака: ,,Ц" брише 
се, a у колони 4. број: „0,000006" замењује се бројем: 
„0,0002". 

Под редним бројем 51 у колони 2 ознака: ,,Ц" брише 
се, a у колони 5 додаје се ознака: „ПЕ". 

Под редним бројем 53 у колони 4 број: „0,0001" заме-
њује се бројем: „0,00(54". 

Под редним бројем 56 у колони 4. број: „0,00003" за-
мењује се бројем: „0,002". 

Под редним бројем 63 у колони 4. број: „0,03" заме-
њује се бројем: ,Д04". 

Под редним бројем 65 у колони 4 број: „0,003" заме-
њује се бројем: „0,0002". 

Под редним бројем 71 у колони 4 број: „0,04" замењу-
је се бројем: „0,005". 

Под редним бројем 72 у колони 4 број: „0,03" замењу-
је се бројем: „ОДИ". 

Под редним бројем 83 у колони 4 број: ,,O,l" замењује 
се бројем: „0,017". 

Под ред!?им бројем 105 у колони 4 број: ,,O,l" замењу-
је се бројем: „0,17". 

После редног броја 106 додају се редни бројеви од 107 
до ПЗ , који гласе: 

. „107 МСРА Фхлоро-о-толилокси сирћетна киселина 
- ^ 0,0005 

108 Молинат S-етилазепан-!-карботионат 0,007 
109 П придат 6-хлоро-3-фенилпиридазин-4-ил-б-ок-

тил-тибкарбонат 0,06 
110 пропанил 3; 4-дихлоропрртионани^ид О, 17 5 
111 Симазин б-хлоро-N2, 1Ч4-диетил-1,395-триазин-

-2,4-диамин 0,017 
112 Алдикарб 2-метил-2-(метилтио) пропион-алде-

хид-О-метилкарбамоилоксим 0,01 
113 Ксилен - 0,05" 
После фус-нота речи: ,,Ц - Супстанције за које је до-

казано или постоји сумња да изазивају рак код људи" за-
мењују се фу с-котом, која гласи: 
„ххх Према Међународиој агенцији за испитивање рака". 

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

јављивање у „Службеном листу СФРЈ". 

04 Бр. 407/89-90 Савезни секретар за рад, 
24. децембра 1990. године здравство, борачка питања и 
Београд социјалну политику, 

Радиша rasisti, с. р. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ 
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158. 
9 
На основу чл. 20. и 52, члана 54. став 3. и члана 65. 

став 5. Закона о здравствено!^ осигурању војних осигура-
ним („Службени лист СФРЈ", бр. 13/72, 67/73, 58/76 и 
63/90), савезни секретар за народну одбрану прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О НА-
ЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ИЗ ЗДРАВСТВОМ ОГ 
ОСИГУРАЊА ВОЈНИХ О С И Г У Р А Н И К И ЧЛАНОВА 

ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА 

Члан I. 
У Правилнику о начину остваривања права из здрав-

ственог осигурања војних осигураник^ и чланова њихових 
породица („Службени лист СФРЈ", бр. 31/74 и 16/77) 
члан I. мења се и гласи: 

„Војни осигурани^! и чланови њихових породица (у 
даљем тексту: осигурана лица) остварују здравствену за-
штиту у војној здравственој установи на подручју на коме 
је пребивалиште осигураног лица (у даљем тексту: преби-
валиште). Војни осигураник може здравствену заштиту ос-
тварити и у војној здравственој ус!танови иа подручју на 
коме је иа служби или на раду (у даљем тексту: место 
службе). 

Осигурана лица могу остварити здравствену заштиту 
и у цивилним здравственим установама: 

1) ако у месту службе или месту пребивалишта нема 
војне здравствене установе; 

2) ако одговарајућа војна здравствена установа не 
може да пружи одређене облике здраве тавне заштите; 

3) у хитним случајевима. 
Изузетно од одредаба ст. I. и 2. овог члана, брачни 

друг војног осигураник који има право иа здравствено 
осигурање по неком другом основу може се определити да 
здравствену заштиту користи у војној здравственој уста-
нови као члан породице војног осигураник. 

Здравствену заштиту, у смислу ст. h до 3. овог члана 
осигурана лица остварују на основу здравсгвене књижице 
коју је издао надлежни војни орган.". 

Члан 2. 
Члан 2. мења се и гласи: 
„Ради остваривања здравствене заштите у војној, од-

носно цивилној здравственој установи у смислу члана I. 
овог правилника, осигурана лица могу изабрати здрав-
ствену установу и здравственог радника који ће им 
пружати здравствену заштиту, писменом или усменом из-
јавом. 

Ако се осигурано лице није изричито определило за 
одређену војну, односно цивилну здравствену установу, 
сматраће се да се определило за војну, односио цивилну 
здравствену установу у пребивалишту, односно у месту 
службе војног осигураник, којој се први пут обратило ра-
ди остваривања здравствене заштите.". 

Члан 3. 
У члану 5. став I мења се и гласи: 
„Осигурано лице може променити здравствену уста-

нову, изабрану у смислу члана 2. овог правилника, у јануа-
ру сваке године.". 

Члан 4. 
У члану 9. став I. мења се и гласи: 
„Осигурано лице које остварује здравствену заштиту 

у војној здравственој установи остварује ту заштиту у вој-
ној трупној или гарнизонској амбуланти, војној болници 
или другој здравственој установи у пребивалишту осигу-
раног лица, односно у месту службе војног осигураник, и 
то непосредно код војног лекара појединца.". 

Члан 5. 
У члану IO. став 2. иза речи: „стоматолог" зарез и 

речи: „војног зубара" бришу се. 

Члан 6. 
Члан 22. мења се и гласи: 
„Осигурано лице остварује здравствену заштиту у 

изабраној цивилној здраве! веној установи сагласно члану 
I. став 2. овог правилника.". 

Члан 7. 
Члан 28. брише се. 

Члан 8. 
У чпану 29. став 1. брише се. 
Досадашњи став 2. постаје став L 

Члан 9. 4 „ 
У члану 33. после става 2. додаје се став З, који гласи: 
„Изузетно од одредбе става 2. овог члана, ако из било 

којих разлога преглед, лечење или контролу треба обави-
ти у другој, по правилу, ближој здравствену установи, ле-
кар појединац издаје и нови упут.". 

Члан IO. 
- У члану 41. ст ns 2. мења се и гласи: 

„Осигурано лице, са предлогом лекара епецијалисте, 
јавља се изабраном лекару појединцу који образује меди-
цинску документацију и доставља је сан итс r ској служби 
Војне области, односно војмопоморске области (у даљем 
тексту: санитетска служба) надлежној према прсбивалиш-
ту осигураног лица. Санитетска служба даје одобрење за 
медицинску рехабилитацију ". 

Члан 11. 
Члан 68. мења се и гласи: 
„Војној здравственој установи која је пружила зрав-

ствену заштиту брачном другу војног осигураник из чла-
на 66. овог правилника те трошкове заштите надокнађује 
надлежна самоуправна интересна заје IH ица или други об-
лик самоуправног организовања, односно друго правно 
лице које би сноси ло те трошкове по основу здраве! веног 
осигурања тог лица. 

Потраживање за пружене услуге у вези са остварива-
њем здравствена заштите у смислу става I. овог члана 
врши се до висине трошкова који би настали коришћењем 
здравствена заштите у цивилној здравственој установи, с 
тим да разлика у цени пада на терет Фонда здраве!веног 
осигурања војних лица.". 

Члан 12. 
У члану 75. став 5. мења се и гласи: 
„По престанку привремене спречености за рад, војни 

лекар трупне или гарнизонске амбуланте даје извештај -
дознаку о трајању спречености за рад активном војном ли-
цу, које тим извештајем правда- одсутности са дужности 
код надлежног органа војне јединице, односно војне уста-
нове, државног или другог органа или организације код 
које је у служби, односно иа раду.". 

Члан 13. 
Члан 76. мења се и гласи: 
„Ако привремена спречеиост за рад траје дуже од 30 

дана, војни осигураник - активно бојно лице последњег 
радног дана у месецу, док се налази на боловању, јавља се 
свом лекару ради пријема извештаја о трајању привреме-
не спремности за рад, који предаје надлежном органу из 
члана 75. став 5. овог правилника. Ако из било којих раз-
лога то није могуће учинити, надлежном органу се достав-
ља решење BOJ но лекарске комисије и ои ће на основу њега 
евидентира! и одсуство у радној листи за време привреме-
не спремности за рад, 

Ако се војни осигураник - активно војно лице налази 
иа стационарном лечењу и медицинсхој рехабилитацији, 
орган за персоналне послове даје податке о привременој 
спремности за рад активног војног лица на основу при-
мљеног обавештења о војном лицу на лечењу у војној 
здравствепој установи/5. 
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Члан 14. 
У делу: ,,IL ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНА-

ДЕ И ПОМОЋИ" у називу поглавља: „2. Обрануназање 
накнаде плате, односно личног дохотка војном осигурани-
ку - активном војном лицу због привремене спречености 
за рад" речи: „плате, односно" бришу се. 

Члан 15. 
У члану 77. став Г, мења се и гласи: 
„Персонални орган, односно лице које врши персо-

налне послове у војној јединици - установи којој су до-
стављени извештаји из члана 75. став 5. и члана 76. овог 
правилника уноси податке о трајању привремене спрече-
ности за рад у радну листу до петог у месецу за протекли 
месец. Јединице - установе радну листу достављају до де-
сетог у месецу војнорачуноводственом центру ради ума-
њења основице за обрачун доприноса на личне дохотке ак-
тивних војних лица.". 

Члан 16. 
У члану 79. ст. I.H 2. бришу се. 
Досадашњи став 3. постаје став 1. 

Члан 17. 
У члану 80. речи: „односно плате" бришу се. 

Члан 18. 
У члану 95. после става 4. додају се ст. 5. и 6, који гла-

се: 
„За лице из ст. I. до 3. овог члана коме није оверена 

здравствена књижица, на његов писмени захтев, команда 
војке јединице, односно војне установе из става 4. овог 
члана дужна je да донесе писмено решење. 

Против овог решења из става 5. овог члана може се 
изјавити жалба преко команде војне јединице, односно вој-
не установе или непосредно Служби за спровођење здрав-
ственог осигурања војних осигураник^.". 

Члан 19. ^ 
У члану 25. став 2, члану 70. и члану 89. став 3. после 

речи: „заједнице" додају се зарез и речи: „односно другог 
правног лица из области". 

У члану 41. став 4, члану 42, члану 43. став 2, чл. 45. и 
47, члану 52. став 2, члану 52a. ст. I. и 2, чл. 526, 69. и 71. и 
члану 80. став 2. речи: „санитетско одељење", у различи-
тим падежима, замењују се речима: „санитетска служба", 
у одговарајућем падежу. 

Члан 20. 
Овај правилник ступа иа снагу осмог дана од дана об-

јављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Р.в.п. бр. 15-14/91 Савезни секретар за народну 
8. фебруара 1991. године одбрану, 
Београд генерал а р м и ј а 

Вељко Кадијевић, с. р. 

159. 
На основу члана 95. став 2. Закона о Служби друш-

твеног књнговолетва („Службени лист СФРЈ", бр. 70/83, 
16/86, 72/86, 74/87, 37/88, 61/88, 57/89, 79/90 и 84/90), са-

.везни секретар за финансије издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ НАРЕДБЕ О РАЧУНИМА ЗА УПЛАТУ 
ПРИХОДА ДРУШТВШО-ПОЛШШЧКИХ ЗАЈЕДНИ-
ЦА И ЊИХОВИХ ФОНДОВА, САМОУПРАВНИХ ИН-
ТЕРЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА И ДРУГИХ САМОУПРАВ-
КШХ ОРГАНИЗАЦИЈА II ЗАЈЕДНИЦА, НАЧИНУ УП-
ЛАЋИВАЊА ТИХ ПРИХОДА М МАМИНУ ОБАВЕШТА-

ВАЊА КОРИСНИКА ТИХ ПРИХОДА 
I. У Наредби о рачунима за уплату прихода друштве-

но!^ логичких заједница u њихових фондова, самоуправ-

ама интересних заједница и других самоуправних органи-
зација и заједница, начину уплаћивања тих прихода и на-
чину обавештавања корисника тих прихода („Службени 
лист СФРЈ", бр. 19/84, 67/84, 5/85, 72/85, 23/86, 70/86, 
49/87, 85/87, 1/88, 19/88, 56/88, 76/88, 45/89, 55/89, 88/89, 
9/90, 19/90, 29/90, 66/90, 83/90 и 8/91) у тачки 65a. став I. 
речи: „јануара" замењују се речима: ,,у јануару, фебруару 
и марту". 

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

Број: 6/3-05-001/91-001 Савезни секретар за 
22. фебруара 1991. године финансије, ч 
Београд Бранимир Зекан, 

160-
На основу члана 263. Закона о ваздушној пловидби 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 45/86, 24/88, 80/89 и 29/90), 
савезни секретар за саобраћај и везе издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ НАРЕДБЕ О ВРЕМЕНУ У КОМЕ ВАЗДУ-

ХОПЛОВНА ПРИСТАНИШТА МОРАЈУ БИТИ 
ОТВОРЕНА 

1. У Наредби о времену у коме ваздухопловна при-
станишта морају бити отворена („Службени лист СФРЈ", 
бр. 61/90 и 79/90) у тачки I. текст под редним бројем 9 у 
колонама 2, З, 4 и 5 мења се и гласи: 

„9 „Марибор" 07,00 12,00 1,2,3,4,5." 

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

Бр. 7 / i -06-001 /91 -002 Савезни секретар за 
18. фебруара 1991. године саобраћај и везе, 
Београд Јоже Слокар, с. р. 

161. 
На основу члана 59. тач. З, 4. и 7, a у вези са чланом 

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

Н А Р Е Д Б У 
О ПРЕДУЗИМАН^ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕ-

Њ А И ИСКОРЕЊИВАЊА Б А Т Е Р И Ј С К Е 
ПЛАМЕЊАЧЕ ВОЋАКА 

I. Ради спречавања ширења и искбрењивања бакте-
р и ј е ^ пламењаче воћака - Erwinia amylovora, предузеће се 
следеће мере: 

1) републички и покрајински органи управе надлежни 
за послове заштите биља организоваће здравствене пре-
гледе воћних засада и појединачних стабала јабуке, круш-
ке и дуње, као и других врста које напада овај паразит 
(мушмула, мушмулица, дивља мушмула, јапанска мушму-
ла, јапанска дуња, глог, глоговица, оскоруша и Stranvae-
sia); 

2)Ј1ржаоци биљних врста из подтачке l) ове наредбе 
дужни су дћ их прегледају и да ако посумњају у постојање 
заразе обавесте надлежни орган друштвено-политичке за-
једнице, који ће извршити здравствени преглед и, по по-
треби, узети узорке за лаборатс ријеку анализу; 

3) ако се посумња у постојање заразе, узорци се ради 
идентификације достављају на лабораторија^ анализу 
једној од следећих научних организација: Институту за за-
штиту биља Пољопривредног факултета у Београду, Ин-
ституту за заштиту биља Пољопривредног факултета у 
Новом Саду или Институту за заштиту биља Факултета 
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пољопривредних знаности у Загребу, који су овлашћени за 
вршење ових анализа; 

4) ако овлашћена научна^организација из подтачке З) 
ове наредбе утврди постојање заразе у одређеном локали-
тету, надлежни орган у републици, односно покрајини ће: 

- наредити вађење и спаљивање на лицу места свих 
стабала у засаду ако је зараза утврђена на више од 30% 
стабала; 

- наредити вађење и спаљивање на лицу места за-
ражених и суседних стабала, као и свих сумњивих стабала 
ако је зараза утврђена на мање од 30% стабала у засаду и 
забранити попуњавање упражњених места у овим засади-
ма; 

- наредити здравствену контролу засада у току исте и 
наредне године у којима су предузете мере уништавања 
појединачних стабала као и уништавање накнадно откри-
вених заражених стабала; 

- наредити здравствену контролу засада који су до 
два километра удаљени од места у коме је утврђена зара-
за; 

- забранити у наредне три године подизање нових за-
сада јабука, крушака и дуња, као и других врста које напа-
да овај паразит на парцелама на којима је зараза утврђе-
на; 

- забранити промет и наредити уништавање сад,ног 
материјала свих биљних врста које напада овај паразит и 
матичних стабала у објекту за производњу садног матери-
јала у коме је утврђена зараза, као и даљу производњу тог 
садног материјала, најмање пет година од године када је 
зараза последњи пут утврђена. 

2. Савезни орган управе надлежан за послове заштите 
биља сноси трошкове лабораторијских анализа које се 
врше ради утврђивања овог паразита и новчану накнаду 
до 100,00 динара за свако искрчено и уништено заражено 
стабло. 

Друге трошкове уништавања заражених биљака и за-
сада сносе држаоци биља и друштвено-политичке заједни-
це на чијој је територији зараза утврђена. 

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

Бр. 6/0-06-002/001 1 Савезни секретар 
IO. јануара 1991. године за пољопривреду, 
Београд др Стево Мирјанић, с. р. 

162. 
На основу члана 9. став 3. Закона о Установи за 

одржавање поморских пловних путева („Службени лист 
СФРЈ", бр. 50/74, 17/81 и 46/88), у сагласности са савез-
ним секретаром за финансије, савезни секретар за саобра-
ћај и везе доноси 

И З М Е Н Е 
ТАРИФЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ОБЈЕКАТА БЕЗБЕДНОС-

ТИ ПЛОВИДБЕ НА ПОМОРСКИМ ПЛОВНИМ 
ПУТЕВИМА 

I. У Тарифи за коришћење објеката безбедности пло-
видбе на поморским пловним путевима („Службени лист 
СФРЈ", бр. 49/90) у тачки 8. колоне 4 и 5 мењају се и гласе: 

,Припадност пловног објекта и висина накнаде 

страна застава домаћа застава 

САД долара динара 

4 ' 5 

0,55 7,60 
3,10 42,80 
0,20 2,80 
1,28 17,70 
0,29 4,00 
1,73 23,90 
1,34 18,50 
0,65 9,00 
1,16 16,00". 

2. Ове измене ступају на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 6/0-01-018/91 -006 Савезни секретар 
13. фебруара 1991. године за саобраћај и везе, 
Београд Јоже Слокар, с. р. 

163. 
На основу члана 4. став 2. Закона о удруживању грађана у удружења, друштвене брганизације и политичке ор-

ганизације који се оснивају за територију Социјалистичке Федеративне Републике Југославије („Службени лист СФРЈ", 
бр. 42/90), савезни секретар за правосуђе и управу објављује 

С П И С А К 
ПОЛИТИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, ДРУШТВЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА УПИСАНИХ У 

РЕГИСТАР ОРГАНИЗАЦИЈА 
У Регистар удружења, друштвених организација и политичких организација који се оснивају за територију 

СФРЈ од I. јануара 1990. до З!, децембра 1990. године уписани су: 

Редни 
број 

Редни 
број 

уписа 
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ Седиште Број и датум решења о упису 

I 2 3 4 5 

I. ПОЛИТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
I 36 Народна странка 2/3 бр. 054/4-1990-13 Народна странка 

Титоград 8.11.1990. 
2 41 Хрватска демократска странка 2/3 бр. 034/4-1990-13 Хрватска демократска странка 

Загреб 2.11.1990. 
3 50 Сељачка странка Косова 2/3 бр. 053/4-1990-13 Сељачка странка Косова 

Приштина 8.11.1990. 
4 52 Југословенска самостална демократска 2/3 бр. 059/3-1990-13 

странка Загреб S.i 1.1990. 
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I 2 3 4 5 

5 69 Савез комуниста - Покрет за Југославију 2/3 бр. 085/2-1990-13 

73 Покрет југословенске перспективе 
Београд 27.11.1990. 

6 73 Покрет југословенске перспективе 2/3 бр. 091/2-1990-13 

76 
Приштина 6Л2.1990. 

7 76 Форум за Републику Југославију 2/3 бр. 083/3-1990-13 

81 
Београд 19.12.1990. 

8 81 Савез држављана Југославије 2/3 бр. 093/2-1990-13 

96 Српска демократска странка 
Крушевац 19 12.1990. 

9 96 Српска демократска странка 2/3 бр. 107/2-1990-13 Српска демократска странка 
Книн 28.12.1990. 

IO 97 Хрватска сељачка странка 2/3 бр. 082/6-1990-13 
Загреб 28.12.1990. 

II. ДРУШТВЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
II 42 Одбор за заштиту људских права и слобода 2/3 бр. 044/3-1990-13 

Приштина 2.1 I J 990. 
12 44 Југословенска организација бивших ратних 2/3 бр. 062/2-1990-13 

!З 
заробљенике и иктернираца II светског рата Београд 2.11 1990. 

!З 45 Југосповенско удружење за нацртну геомет- 2/3 бр. 063/2-1990-13 
рију и инжењерску графику Загреб 2.11.1990. 

14 47 Југословенска еколошка организација 2/3 бр. 069/2-1990-13 
Београд 2.11.1990. 

15 55 Феријални савез Југославије 2/3 бр. 066/2-1990-13 
Београд 8.11.1990. 

16 58 Југословенски савез за билијар, стони фуд- 2/3 бр. 074/2-1990-13 
бал и дарт-пикадо v Београд !ЗЛ 1.1990. 

17 59 Ауто-мото спортски клуб „Спринт" 
v Београд 

2/3 бр. 072/2-1990-13 
Бања Лука 13.11.1990. 

IS 60 Савез лига за борбу против епилепсије Ју- v 2/3 бр. 018/3-1990-13 
гославије Београд 23.11.1990. 

19 63 Друштво српско-руског пријатељства 2/3 бр. 077/2-1990-13 
Београд 23.11.1990. 

20 66 Конференција потрошача Југославије 2/3 бр. 080/2-1990-13 
Београд 23.11.1990. 

21 67 Конференција за развој месних заједница 2/3 бр. 081/2-1990-13 
Београд 23.11.1990. 

22 68 Савез републичких и покрајинских организа- 2/3 бр. 084/2-1990-13 
ција за борбу против рака Београд 23 11.1990. 

23 70 Независни синдикат запослених у предузећу 2/3 бр. 086/2-1990-13 
„Грмеч"' Београд 6Л 2.1990. 

24 74 Југоеловенска лига за мир, независност и 2/3 бр. 090/2-1990-13 
равноправност народа Београд 11Л 2.1990. 

25 75 Југословенско удружење за међународно 2/3 бр. 092/2-1990-13 
право Београд 11.12.1990. 

26 78 Југословенско удружење линијских пилота 2/3 бр. 095/2-1990-13 
Београд 19Л2Л990. 

27 79 Савез студената Југославије 2/3 бр. 096/2-1990-13 
Београд 19 12.1990. 

28 80 Савез друштава библиотечких радника 
Београд 

2/3 бр. 097/2-1990-13 
Југославије Београд 19.12 Л 990. 

29 82 Савез самосталних синдиката металаца 2/3 бр. 098/2-1990-13 
Југославије Београд 19.12 Л 990. 

30 84 Самостални синдикат радника текстила, 2/3 бр. 109/2-1990-13 
коже и обуће Југославије Београд 25.12.1990. 

З! 85 Сам!остални синдикат радника у систему 2/3 бр. 108/2-1990-13 
контроле летења Београд 25.12.1990. 

32 86 Самостални синдикат радника хемије и не- 2/3 бр. 105/2-1990-13 
метала Југославије - Савезни одбор Београд 25.12.1990. 

33 87 Синдикат радника" грађевинских делатности 2/3 бр. 104/2-1990-13 
Југославије - Савезни одбор Београд 25Л2Л990. 

34 89 Самостални синдикат радника у угоститељ- 2/3 бр. 112/2-1990-13 
ству и туризму Југославије - Савезни одбор Београд 25Л2.1990. 

35 90 Самостални синдикат радника енергетике 2/3 бр. !l 1/2-1990-13 
Југославије - Савезни одбор Београд 25 12.1990. 

36 91 Удружење видеотекара и видео-издавача Ју- 2/3 бр. 103/2—1990—13 
гославије - „Југовидео" ' Београд 25.12.1990. 

37 92 Савез културно-просвегних заједница 2/3 бр. 102/2-1990-13 
Југославије Београд 25 12.1990. 

38 93 Савез извиђача Југославије 
Београд 

2/3 бр. 101/2-1990-13 
Београд 25.12.1990. 

39 94 Заједница Румуна у Југославији 
Београд 

2/3 бр. 100/2-1990-13 
Вршац 28,12.1990. 

4Q 95 Синдикат грађанских лица у ЈНА 
Вршац 

2/3 бр. 051/4-1990-13 
Београд 28.12.1990. 
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III. УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА 
41 43 Удружење власника неусељивих-усељивих 

станова и породичних стамбених зграда 
Југославије 

42 46 Удружење Египћана у Југославији 

43 48 Трговачко друштво БТО 

44 49 Удружење за светски Македонски конгрес 

45 51 Хуманитарно добротворно удружење 
„Диели" 

46 53 Форум албанских интелектуалаца 

47 54 Савез друштава за античке студије 

48 56 Удружење ратних добровољац 1912-1918. 
године, њихових потомака и поштовалаца 

49 57 Југословенска група међународног Уд-
ружења за заштиту индустријске својине 

50 61 Удружење аранжера - пропагандиста 
51 62 Савез Удружења ратних војних заробљеника 

Il светског рата Југославије 
52 64 Удружење Срба и Црногораца „Боља будућ-

ност" 
53 65 Удружење за евидентирање и репартијацију 

Албанаца и других грађана исељених са 
Косова 

54 71 Удружење ликовних уметника, примењених 
уметности и дизајнера Војводине 

51 72 Удружење грађана „Спокој" 

56 11 Удружење „Голи Оток" 

57 83 Удружење радних људи који самостално 
обављају .привредне и друштвене делатнос-
ти и друге послове личним радом или сред-
ствима у својини грађана 

58 88 Удружење тарифера Југославије 

Београд 

Охрид 

Београд 

Ђевђелија 

Гостивар 

Гњилане 

Београд 

Београд 

Београд 

Београд 

Београд 

Урошевац 

Приштина 

Нови Сад 

Аранђеловац 

Београд 

Ковачица 

Београд 

2/3 бр. 057/2-1990-13 
2.11.1990. 

2/3 бр. 060/2-1990-13 
2. 11. 1990. 

2/3 бр. 065/2-1990-13 
2.11.1990. 

2/3 бр. 046/4-1990-13 
8.11.1990. 

2/3 бр. 056/4-1990-13 
8.11.1990. 

2/3 бр. 064/2-1990-13 
8.11.1990. 

2/3 бр. 067/2-1990-13 
8.11.1990. 

2/3 бр. 071/2-1990-13 
13.11.1990. 

2/3 бр. 073/2-1990-13 
13.11.1990. 

2/3 бр. 068/4-1990-13 
23.11.1990. 

2/3 бр. 075/2-1990-13 
23.11.1990. 

2/3 бр. 076/2-1990-13 
23.11.1990. 

2/3 бр. 078/2-1990-13 
23.11.1990. 

2/3 бр. 087/3-1990-13 
6.12.1990. 

2/3 бр. 089/3-1990-13 
6.12.1990. 

2/3 бр. 094/2-1990-13 
19.12.1990. 

2/3 бр. 061/5-1990-13 
25.12.1990. 

2/3 бр. 106/2-1990-13 
25.12.1990. 

Бр. 2/3 бр. 001/2-1991-02 
11. Јануара 1991. године 

Савезни секретар за правосуђе 
и управу, 

др Владо Камбовски, с. р. 

164. 
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-
КЕ И АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ И ПРИВРЕДИ СО-

ЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Просечни месечни чист лични доходак по раднику у 
привреди исплаћен за период октобар-децембар 1990. го-
дине износи у динарима: 

СФРЈ 5.220 
СР Босна и Херцеговина 4Л00 
СР Македонија 3.673 
СР Словенија 6.347 
СР Србија 5.241 
САП Војводина 5.559 
САП Косово 3.412 

СР Хрватска ' 5.763 
СР Црна Гора 4.518. 

џ) За СР Србију без података за социјалистичке аутономне покрајине просе-
чан месечни чист лични доходак no раднику у привреди исплаћен ja период 
октобар-децембар 1990. године износи 5.273 динара. 

Број 001-534/1 
21. фебруара 1991. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода за 

статистику, 
др Драгутин Групковић, с. р. 

УСТАВНИ СУД ЈУГОСЛАВИЈЕ 

О Д Л У К А 
О ОЦЕЊИВАЊУ СУПРОТНОСТИ ОДРЕДАБА ЧЛА-
НА 22. и 22,a ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНОМ НАДЗОРУ 
НАД ЖИВОТНИМ НАМИРНИЦАМА И ПРЕДМЕТИ-
МА ОПШТЕ УПОТРЕБЕ СА ЗАКОНОМ О ЗДРАВСТВЕ-
НОЈ ИСПРАВНОСТ!-! ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА И 

ПРЕДМЕТА опште УПОТРЕБЕ 
I. На иницијативу Санитарне инспекције Општин-

ског комитета за пр-ивреду Скупштине општине Доња 



Страна 232 - Број 13 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ Петак, 22. фебруар 1991. 

Стубица, Уставни суд Југославије, решењем број ! -У-
-45/1-89 од 4. октобра 1989. године, покренуо је поступак 
за оцењивање супротности одредаба чл. 22. и 22a. Закона о 
здравстве^ом надзору над животним намирницама и 
пре/дметима опште употребе („Народне новине - Службе-
ни лист СР Хрватске" бр. 41/73, 31/86 и 52/87) са одредба-
ма члана 24a. Закопа о здравственој исправности живот-
них намирница ц предмета опште употребе („Службени 
лист СФРЈ", бр. 55/78 и 58/85). 

2. Оспореним одредбама члана 22. Закона о здрав-
ственом надзору над животним намирницама и предмети-
ма опште употребе прописано је да трошкове анализе, или 
супзранализе узорака намирница или предмета опште 
употребе сноси организација удруженг рада или лице чије 
су намирнице испитане, ако се анализом или суперанали-
зом утврди да су узорци намирница или предмета опће 
употребе неисправни a да те трошкове сноси орган над-
лежан за послове инспекције који је доставио узорак ради 
анализе или супераиализе ако се утврди да су испитани 
узорци исправни. 

Оспореном одредбом члана 22a. наведеног закона 
Прописано је да се трошкови одређивања микробиолошке 
чистоће површина просторија, намештаја, прибора, опре-
ме, уређаја и руку лица која у тову производње и промета 
долазе у додир са намирницама подмирују на исти начин 
као и трошкови анализе или суперанализе из члана 22. тог 
закона. 

3. Законом о здравственој исправности животних на-
мирница и предмета опште употребе, одредбом члана 24a, 
став l, прописано је да трошкове испитивања здравствене 
исправности животних намирница и предмета опште 
употребе у производњи сноси организација удруженог ра-
да која их производи или друга организација, односно 
радни људи који их производе самостално, обављајући де-
латност личним радом средствима рада у својини грађа-
на, a одредбом става 2. прописано је да трошкове испити-
вања здравствеие исправност животних намирница и 
предмета опште употребе у промету на домаћем тржишту 
сноси организација удруженог рада која их ставља у про-
мет или друга организација, односно лице које се бави 
прометом самостално, личним радом средствима рада у 
својини грађана. 

По оцени Уставног суда Југославије одредбе чл. 22. и 
чл. 22a. Закона о здравственом надзору над животним ка-
м е н и ц а м а и предметима опште употребе у супротности 
су са одредбама члана 24a. Закона о здравовеној исправ-
ност и животних намирница и предмета опште употребе, 
јер је наведеним одредбама савезног закона утврђено да 
трошкове испитивања здравствене исправности животних 
намирница и предмета опште употребе у производњи, од-
но)сно у промету на домаћем тржишту увек сноси органи-
зација удруженог рада или друга лица која их производе 
или стављају у промет на домаћем тржишту. За разлику 
од тих одредаба савезног закона, оспореним одредбама ре-
публичког закона прописано је да трошкове анализе или 
суперакализе узорака намирница или предмета опште 
употребе сноси организација удруженог рада или лице чи-
је су намирнице испитане ако је анализом или суперанали-
зом утврђено да су узорци намирница или предмета оп-
ште употребе неисправни, a да те трошкове сноси орган 
надлежан за послове инспекције који је доставио узорак 
ради анализе или суперанализе ако је анализом или супе-
ранализом утврђено да су испитани узорци исправни, као 
и да се Трошкови одређивања микробиолошке чистоће по-
вршина просторија, намештаја, прибора, опреме, уређаја 
и руку лица која у току производње и промета долазе у до-
дир са намирницама, подмирују на исти начин као и 
трошкови анализе или супераиализе узорака животних на-
мирница или предмета опште употребе. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 375. став 
I. тачка 2. Устава СФРЈ и члана 36. став I. Пословника Ус-
тавног суда Југославије, на седници одржаној 5. децембра 
1990. године, донео је 

О д л у к у 
Утврђује се да су одредбе чл. 22. и 22a. Закона о 

здравственим животним намирницама надзору над и 
предметима опште употребе („Народне новине - Службе-
ни лист СР Хрватске" бр. 41/73, 31/86 и 52/87) у супрот-
ности са одредбама члана 24a. Закона о здравственој ис-
правност животних намирница и предмета опште упто-
ребе („Службени лист СФРЈ", бр. 55/78 и 58/85). 

Ову одлуку објавити у „Службеном листу СФРЈ" и у 
„Народним новинама - Службеном листу Републике 
Хрватске". 

Ову одлуку Уставни суд Југославије донео је у саста-
ву: председник Суда Милован Бузаџић и судије - Хрвоје 
Бачић, Божидар Булатовић, мр Крсте Чаловски, др Омер 
Ибрахимагић, др Бранислав Ивановић, Пјетер Коља, 
Димче Козаром др Иван Кристи , Вељко Марковић, ?ал-
ко Мочивник, Душан Ружић и Милосав Стијовић. 

!У број 45/1-89 Председник 
5. децембра 1990. године. Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом ут-
врђено је да се у тексту Одлуке о изменама и допунама 
Одлуке о начину вршења платног промета са иностран-
ог вом („Службени лист СФРЈ", бр. 6/91) поткрала грешка, 
na се даје 

И С П Р А В К А 
ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

НАЧИНУ ВРШЕЊА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА СА 
ИНОСГРАНСТВОМ 

1. У преамбули Одлуке^ уместо речи: „став 5" треба 
да стоје речи: „став 4". 

2. После тачке 8. треба да стоји омашком испуштена 
тачка 9̂  која гласи: 

„9. Тач. 16. и 17. бришу се,". 
3. После тачке 11. треба да стоји омашком испуштена 

тачка 12, која гласи: 
„12. Тач. 30. и 31. бришу се.". 
4. Уместо бр. 9. до 12. испред тач. 9. до 12. треба да 

стоје бр. IO до 33, a уместо броја 12. испред тачке 12 -
број 14. 

Из Народне банке Југославије, Београд 22. фебруара 
1991. године. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом ут-
врђено је да се v тексту Одлуке о престанку важења Одлу-
ке о условима под којима грађани и грађанска правна ли-
ца могу динарима плаћати одређене услуге у иностран-
ству („Службени лист СФРЈ", бр. 6/91) поткрала грешка, 
па се даје 

И С П Р А В К А 
ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О УСЛО-
ВИМА ПОД КОЈИМА ГРАЂ(АНИ И ГРАЂАНСКА 
ПРАВНА ЛИЦА МОГУ ДИНАРИМА ПЛАЋАТИ ОДРЕ-

ЂЕНЕ УСЛУГЕ У ИНОСТРАНСТВУ 
У преамбули Одлуке речи: „члана 37. став 2. Закона о 

девизном пословању („Службени лист СФРЈ", бр. 66/85, 
71/86, 3/88, 59/88 и 82/90)" замењују се речима „члан 74. 
Закона о привременим мерама о изменама и допунама За-
кона о девизном пословању („Службени лист СФРЈ", бр. 
82/90)". 

Из „Службеног листа СФРЈ", Београд 22. фебруара 
1991. године. 
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ПОСТАВЉЕЊА И РАЗРЕШЕЊА 

На основу члана 244. став I. Закона о основама снеге-
a државне управе и о Савезном извршном ^већу и савез-
им органима управе („Службени лист СФРЈ" бр. 23/78, 
1/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89, 72/89 и 42/90), Савезно 
звршно веђе доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
) ПОСТАВЉЕЊУ ПОДСЕКРЕТАРА У САВЕЗНОМ 

СЕКРЕТАРШАТУ ЗА УНУТРАШЊЕ ПОСЛОВЕ 
Поставља се Средоје Новић за подсекретара у Савез-

!ом секретаријату за унутрашње послове, досадашњи под-
:екретар за СДБ у Републичком секретаријату за унутраш-
ње послове СР Босне и Херцегов ине. 

Савезно извршно веће 

С. п. п. бр. 510/1 Председник, 
30. јануара 1991. године . Анте Марковић, с. р. 
Београд 

На основу члана 244. став I. Закона о основама систе-
ма државне управе и о Савезном извршном већу и савез-
ним органима управе („Службени лист СФРЈ" бр. 23/78, 
21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89, 72/89 и 42/90), Савезно 
извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПОДСЕКРЕТАРА У САВЕЗНОМ СЕК-

РЕТАРИЈАТУ ЗА УНУТРАШЊЕ ПОСЛОВЕ 
Разрешава се Здравко Му стан дужности подсекретара 

у Савезном секретаријату за унутрашње послове због ис-
тека времена на које је постављен. 

Именовани се, сходно одредби члана 249, Закона о ос-
новама система државне управе и о савезним органима уп-
раве, ставља на располагање. 

С а ш и о извршиш веће 

С. п. п. бр. 51 I / l Председник, 
30. јануара 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

На основу члана 244. став l, и члана 249. Закона о ос-
новама система државне управе и о Савезном извршном 
већу и савезним органима управе („Службени лист СФРЈ" 
бр. 23/78, 21/82, i8/85, 37/88, 18/89, 72/89 и 42/90), Савез-
но извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ САВЕТНИКА ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕ-
ТАРА САВЕЗНОГ ИЗВРШНОГ ВЕЋА 

Разрешава се Милош Жужа дужности саветника гене-
ралног секретара Савезног извршног већа са 31, јануаром 
1991. године!. 

Именовани се, сходно одредби члана 249, Закона о ос-
новама система државне управе и о Савезном извршном 
већу и савезним органима управе, ставља на располагање 
почев од I. фебруара 1991. године. 

Савезно извршно веђе 

С. п, п. бр. 513/1 Председник, 
24. јануара 1991. године Анте Мараковић, с. р, v 

Београд 

На основу тачке 4. Одлуке о преузимању оснивачких 
права на јавним гласилима („Службени лист СФРЈ", бр. 
26/90), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА И ГЛАВНОГ И ОДГО-

ВОРНОГ УРЕДНИКА „ЈУГОСЛОВЕНСКОГ 
ПРЕГЛЕДА" 

Именује се Илија Боровњак за директора и главног и 
одговорног уредника „Југословенског прегледа", раније1 

заменик директора РО „Борба". 

Савеѕно извршно веће 

е.п,п. бр. 514/1 Председник, 
24. јануара 1991. године Анте Марковић с. р. 
Београд 

Ha основу члана 244. став I. Закона о основама систе-
ма државне управе и о Савезном извршном већу и савез-
ним органима управе („Службени лист СФЈТ\ бр. 23/78, 
21/82, 38/85, 37/88, 18/89, 40/89, 72/89 и 42/90), Савезно 
извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОДСЕКРЕТАРА У САВЕЗНОМ 

СЕКРЕТАРИЈАТА/ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ 
Поставља се мр Богдан Тодоровски за подсекретара 

у Савезном секретаријату за пољопривреду, досадашњи 
члан Извршног већа Скупштине СР Македоније и пред-
седник Републичког комитета за пољопривреду, шумар-
ство и водопривреду. 

Савезно извршио веће 

е.п.п. бр. 515/1 / Председник, 
24. јануара 1991. године Анте Марковић с. р-
Београд 

На основу члана 244. став I. Закона о основама систе-
ма државне управе и о Савезном извршном већу и савез-
ним органима управе („Службени лист СФРЈ", бр, 23/78, 
21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89, 72/89 и 42/90), Савезно 
извршно веће доноси ^ -

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА САВЕЗНОГ СЕКРЕ-

ТАРА ЗА УНУТРАШЊЕ ПОСЛОВЕ 
Поставља се Фрањо Бу гр ин?ц за помоћника савезног 

секретара за унутрашње послове, досадашњи помоћник 
републичког секретара за унутрашње послове СР Хрват-
ске. 

Савезно извршно веће 

С,н.п, бр- 516/1 Председник, 
30, јануара 1991. године Анте Марковић с. р. 
Београд 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

145, Закон о производњи и промету опојних дрога 209 

146, Закон о промету отрова 213 
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Страна 
147. Закључци Савезног већа Скупштине СФРЈ по-

водом разматрања актуелних питања у вези са -
^овлашћеним формирањем оружаних састава 
у, СФРЈ " 219 

148. Одлука о допуни Одлуке о одређивању коефи-
цијената за утврђивање личних доходака фун-
кционера које бира или именује Скупштина 
СФРЈ и руководећих радника које поставља 
надлежно тело Скупштине СФРЈ 220 

149. Уредба о изменама Уредбе о издацима за. 
службена путовања и селидбе у иностранство 
који се савезним органима управе и савезним 
организацијама признају у материјале трош-
кове 220 

150. Одлука о утврђивању права откупа девиза за 
издатке на терет средстава за рад савезних ор- ' 
гана управе и савезних организација за 1991. 
годину 220 

151. Одлука о изменама и допунама Одлуке о одре-
ђивању забрањених зона 223 

152. Одлука о висини накнаде за обавезни здрав-
ствена преглед биља у промету преко границе 
Социјалистичке Федеративне Републике Југос-
лавије 223 

153. Одлука о допунама Одлуке о одређивању робе 
на коју се плаћа посебна дажбина за изравнајте 
пореског оптерећења увезене робе у 1991. годи-
н и - - 224 

154. Одлука о допунама Одлуке о плаћању посебне 
таксе на увезену робу у 1991. години 224 

Страна 

158. Правилник о изменама и допунама Правилни-
ка о начину остваривања права из здравстве-
но^ осигурања војних осигураник и чланова 
њихових породица Ti 

159. Наредба о измени Наредбе о рачунима за упла-
ту прихода друштвено-политичких заједница и 
њихових фондова, самоуправних интересних 
заједница и других самоуправи!^ организација 
и заједница, начину уплаћивања тих прихода и 
начину обавештавања корисника тих прихода 22 

160. Наредба о измени Наредбе о времену у коме 
ваздухопловна пристаништа морају бити отво-
рена 228 

161. Наредба о предузиман^ мера з спречавање ши-
рења и искорењивања батеријске пламењаче 
воћака , 228 

162. Измене Тарифе за коришћење објеката безбед-
ности пловидбе на поморским пловним путе-
вима 229 

163. Списак политичких организација, друштвених 
организација и удружења грађана уписаних у 
Регистар организација 229 

164. Подаци о износу просечног месечног чистог 
личног дохотка по раднику исплаћеног за пре-
тходна три месеца у привреди републике и ау-
тономне покрајине и привреди Социјалистичке 
Федеративне Републике Југославије 231 

Одлу-ка о оцењивању супротности одредаба чл. 22 и 
22a. Закона о здравственом надзору над живот-
ним намирницама и предметима опште упот-
ребе са Законом о здравственој исправности 
животних намирница и предмета опште упот-
ребе 231 

Исправка Одлуке о изменама и допунама Одлуке о 
начину вршења платног промета са иностран-
с т в у 232 

155. Решење о измени и допуни Решења о најви-
шим износима дневница за службено путовање 
у иностранство и о издацима за селидбене 
трошкове који , се савезним органима управе и 
савезним организацијама признају у матери-
ј а л а трошкове 225 

156. Решење о давању сагласности за отварање 
Конзулата Републике Венецуеле у Загребу 225 

157. Правилник о изменама и допунама Правилни-
ка о хигијенској исправности воде за пиће 225 

Исправка Одлуке о престанку важења Одлуке о ус-
ловила под којима грађани и грађанска правна 
лица могу динарима плаћати одређене услуге 
у иностранству 232 

Постављења и разрешења 233 



Петак, 22. фебруар 1991. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ Број 13 - Страна 235 

ПРЕПОРУ ЧУЈЕМО НАША АКТУЕЛНА ИЗДАЊА 

УРЕДБА О УПИСУ У СУДСКИ РЕГИСТАР ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ 
ПРАВНИХ ЛИЦА КОЈА ОБАВЉАЈУ ПРИВРЕДНУ ДЕЛАТНОСТ II 
ЈЕДИНСТВЕНА КЛАСИФИКАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ 
Година 1991. Формат 12. х 17. Страна 124. Повез: броширано. 
Латиница. (Ознака за поруџбину 600692) Цена 100,00 

ПРЕДУЗЕЋА И ДРУШТВА ПРЕМА ЗАКОНУ О ПРЕДУЗЕЋИМА 
Аутор: Јовановић, проф. др Владимир 
Година 1990. Формат 17 х 24. Страна 156. Повез: броширано. 
Латиница. (Ознака за поруџбину 600760) . Цена 330,00 

УПУТСТВО НБЈ О ЈЕДИНСТВЕНОМ ВРШЕЊУ ПЛАТНОГ ПРОМЕ-
ТА СА ИНОСТРАНСТВОМ И О НАЧИНУ И РОКОВИМА ДОСТАВ-
ЉАЊА ИЗВЕШТАЈА И ПОДАТАКА О ПЛАТНОМ ПРОМЕТУ СА 
ИНОСТРАНСТВОМ 
Година 1990. Формат 21 х 29. Страна 96. Повез: броширано. 
Латиница. (Ознака за поруџбину 620010) Цена 240,00 

ЈУГОСЛОВЕН^! У ИНОСТРАНСТВУ 
Аутор: Тодоровић, Мирослав 
Година 1990. Формат 14 х 2р. Страна 272. Повез: броширано. 
Латиница. (Ознака за поруџбину 620252) Цена 300,00 

ЗБИРКА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПРОПИСА 
Приредиле: Давидовић, Драгана и Зорбић, Светлана 
Година 1989. Формат 17 х 24. Страна 1.198. Повез: броширано. 
Латиница. (Ознака за поруџбину 600642) Цена 320,00 



Страна 236 - Број 13 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ Петак, 22. фебруар 1991. 

ПРЕПОРУЧУЈЕМО НАША АКТУЕЛНА ИЗДАЊА 

ПРОПИСИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

УСТАВ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
УСТАВНИ ЗАКОН ЈА СПРОВОЂЕЊЕ УСТАВА 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
Година 1990. Формат 12 х 17. Страна 76. Повез: броширано. 
Ћирилица. (Ознака за поруџбину 610290) Цена 150,00 

ЗАКОН О БРАКУ II ПОРОДИЧНИМ ОДНОСИМА 
Приредио: Младеновић, др Марко 
Година 1990. Формат 12 х 17. Страна ПО. Повез: броширано. 
Ћирилица. (Ознака за поруџбину 610043) Цена 110,00 

КОМЕНТАР ЗАКОНА О СТАМБЕНИМ ОДНОСИМА 
Аутор: Вуковић, мр Светислав, адвокат 
Година 1990. Формат 14 х 20. Страна 168. Повез: броширано. 
Ћирилица. (Ознака за поруџбину 610030) Цена 120,00 

ЗБИРКА ПРОПИСА О НЕПОКРЕТНОСТИМА У СР СРБИЈИ 
Приредио: Тодоровић, Илија 
Година 1990. Формат 14 х 20. Страна 428. Повез: броширано. 
Ћирилица. (Ознака за поруџбину 610231) Цена 350,00 

Поруџбине слати на адресу: Н!!У СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ, Београд, Јована 
Ристића l, поштански фах 226, телефон 651-840, телефакс 651-482, телекс 11756. 

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

НАДА ВИТЕЗОВИЋ, телефон 651-885. - Штампа, Београдски издавачко-графички завод, Београд, 
Булевар BOJ воде Мишића бр. 17. 


