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254. 
На основу члана 3. Закона о привременом финансирању потреба федерације у 1991. години за soje се средства 

обезбеђују у буџету федерације („Службени лист СФРЈ", бр. 84/90), Савезно извршно в^ђе доноси 

О Д Л У К У 
О РАСПОРЕДУ СРЕДСТАВА ЗА ПОТРЕБЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ КОЈА СЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ У БУЏЕТУ ФЕДЕРАЦИЈЕ ЗА 

ПЕРИОД АПРИЛ-ЈУНИ 1991. ГОДИНЕ 
1. Средства за финансирање потреба федерације у периоду април-јуни 1991 .године, у износу од 33.154,650.0Q0 

динара обезбеђују се: 
1) из изворних прихода федерације - у укупном износу од 31.138,850.000 динара; 
2) од доприноса република и аутономних покрајина - у укупном износу од 2.015,800.000 динара. 
2. Од укупног обима средстава из тачке I. ове одлуке, на Подбиланс прихода и расхода средстава за финанси-

рање Југословенске народне армије у периоду април-јуни 1991. године, распоређује се 17.712,750.000 динара, н то: 
1) из изворних прихода федерације - у укупном износу од 16.611,728.350 динара; 
2) од доприноса република и аутономних покрајина - у укупном износу од 1.101,021.650 динара. 
3. Од укупног обима средстава из тачке I. ове одлуке, на Подибланс прихода и расхода средстава за финанси-

рањедругих функција и обавеза федерације, као и за резерве федерације у периоду анрил-јуна 1991. године р а с п о р е д е 
се 1јј^441,900.000 динара, и то: 

1) из изворних прихода федерације - у укупном износу од 14.527,121.650 динара; 
2) од доприноса република и аутономних покрајина - у укупном износу од 914,778.350 динара. 
4. За текућу буџетску резерву федерације издваја се 105,086.966 динара, и то из изворних прихода федерације 

предвиђених за финансирање других функција и обавеза федерације, као и резерве федерације. 
5. Расходи који нису извршени по Одлуци о распореду средстава за потребе федерације која се обезбеђују у Бу-

џету федерације за период јануар-март 1991. године могу се извршавати у периоду април-јуни 1991. године на терет 
прихода који се остваре у овом Дериоду. 

6. Приходи по врстама, облицима и подобдицима и расходи по основним наменама утврђују се у два подби-
ланса прихода и расхода у следећим износима: 

П О Д Б И Л А Н С 

ПРИХОДА И РАСХОДА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ НАРОДНЕ АРМИЈЕ У ПЕРИОДУ 
АП РИД-ЈУ НИ 1991. ГОДИНЕ 

Класификациони број И з н о с 

облика 
прихода 

подоблика 
прихода I. ПРИХОДИ подобллка 

прихода 
облика 

прихода 

I 2 3 4 5 

03-1 
03-1-1 

Врста ОЗ. Порез на промет производа и на накнаде з^ обавља-
ње услуга 
Порез на промет производа и услуга 
Део основног пореза на промет производа и услуга 9.862,932.080 

9.862,932.080 

Свега врста ОЗ. 9.862,932.080 

06-1 
06-2 

06-2-1 

06-2-2 

06-2-3 
06-2-4 
06-2-5 

Врста Об. Царина и друге увозне дажбине 
Царина 
Посебне увозне дажбине и таксе 
Посебна дажбина при увозу пољопривредних и прехрамбенах 
производа 
Посебна дажбина за изравнање пореског оптерећења увезене 
робе 
Дажбина за царинско евидентирање 
Лежарина за робу смештену у царинским магацинима 
Посебна такса на увезену робу 

42,548.660 

1.856,410.550 
336,784.380 

3,113.310 
1.925,832.050 

2.584,107.320 
4.164,688.950 

Свега врста Об. 6.748,796.270 



редна" Р а з р е д н а 
група п о д г Р У п а IL РАСПОРЕД ПРИХОДА распоредна 

подгрупа 
распоредна 

група 

I 2 3 7 4 5 

- Основна намена 02. Народна одбрана u друштвена са\шзаштита 

02-1 
02-1-1 
02-1-3 

Средства за Југословенску народну армију 
Средства за Југословенску народну армију у текућој години 
Средства за финансирање војних пензија 

15.400,000.000 
2.312,750.000 

17.712,750.000 

Свега основна намена 02. 17.712,750.000 

Укупно распоређени приходи Подбиланса прихода и расхода 
средстава за финансирање ЈНА 17.712,750.000 

П О Д Б И Л А Н С 

ПРИХОДА И РАСХОДА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ДРУГИХ ФУНКЦИЈА И ОБАВЕЗА ФЕДЕРАЦИЈЕ, 
КАО И ЗА РЕЗЕРВЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ У ПЕРИОДУ АПРИЛ-ЈУНИ 1991: ГОДИНЕ 

Класификациони број И з н о с 

облика подоблиха 
прихода прихода I. ПРИХОДИ подоблика 

прихода 
облика 

прихода 

I 2 3 4 5 

Врста ОЗ. Порези на промет производа и на накнаде за обавља-
ње услуга 

03-1 
03-1-1 

Порез на промет производа и услуга 
Део основног пореза на промет производа и услуга 8.194,567.920 

8.194,567.920 

Свега врста ОЗ 8.194,567.920 

05-1 
05-1-1 
05-1-2 
05-1-3 

05-3 

Врста 05. Таксе 
Административне таксе 
Конзуларне таксе 
Царинске таксе 
Остале савезне административне таксе 
Судске таксе 

82,000.000 
12,000.000 
2,000.000 

96,000.000 

500.000 

Свега врста 05. 96,500.000 

06-1 
06-2 

06-2-1 

06-2-2 

06-2-3 

Врста Об. Царина и друге увозне дажбине 
Царина 
Посебне увозне дажбине и таксе 
Посебна дажбина при увозу пољопривредних и прехрамбених 
производа 
Посебна дажбина за поравнање пореског оптерећења увезене 
робе 
Дажбина за царинско евидентирање 

35,351.340 

1.542,389.450 
279,815.620 

2.146,992.680 
3.460,211.050 
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Врста 08. Приходи од других друштвено-политичких заједница 

- Доприноси република и аутономних покрајина 1.101,021.650 
Допринос Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине 138,508.520 
Допринос Социјалистичке Републике Македоније 62,758.230 
Допринос Социјалистичке Републике Словеније 201,817.270 
Допринос Социјалистичке Републике Србије 252,023.860 
Допринос Социјалистичке Аутономне Покрајине Војводине 119,681.050 
Допринос Социјалистичке Аутономне Покрајине Косово 2,3,121.450 
Допринос Социјалистичке Републике Хрватске 281,531.240 ' 
Допринос Социјалистичке Републике Црне Горе 21,580.030 

Свега врста 08. 1. 101,021.650 

УКУПНИ ПРИХОДИ ЗА РАСПОРЕД (врста ОЗ, Об. и 08.) 17.712,750.000 

1 2 3 \ 4 ^ '5 -
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I 2 3, ' 4 5 

06-2-4 
06-2-5 

Лежарина за робу смештену у царинским магацинима 
Посебна такса на увезену робу 

2,586.690 
1.600,067.950 

Свега врста Об. 5.607,203.730 

Врста 07. Приходи по посебним бавезним прописима, приходи 
органа управе и остали приходи 

07-2 

07-4 
07-2-1 

Приходи органа управе 
Приходи савезних органа и организација 
Остали приходи , 

320,700.000 
320,700.000 

308,150.000 

Свега врста 07. 628,850.000 

Врста 08. Приходи од других друштвено-политичких заједница 

08-1 
08-1-1 
08-1-2 
08-1-3 
08-1-4 
08-1-5 
08-1-6 
08-1-7 
08-1-8 

Доприноси република и аутономних покрајина 
Допринос Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине 
Допринос Социјалистичке Републике Македоније 
Допринос Социјалистичке Републике Словеније 
Допринос Социјалистичке Републике Србије 
Допринос Социјалистичке Аутономне Покрајине Војводине 
Допринос Социјалистичке Аутономне Покрајине Косова 
Допринос Социјалистичке Републике Хрватске 
Допринос Социјалистичке Републике Црне Горе 

115,079.120 
52,142.370 

167,678.870 
209,392.760 

99,436.410 
19,210.350 

233,908.820 
17,929.650 

914,778.350 

Свега врста 08. 914,778.350 

УКУ!ПНИ ПРИХОДИ ЗА РАСПОРЕД (арета ОЗ, 05, Об, 07 и 08) 15.441,900.000 

" -

Класификациони број И з н о с 

распо-
редна 
група 

распоредна 
подгрупа II. РАСПОРЕД'ПРИХОДА распоредна 

подгрупа 
распоредна 

група 

I , 2 3 4 5 

Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 

01-1 

01-2 
01-3 

01-1-1 
01-1-2 

01-3-1 

01-3-2 

Средства која радници стичу као доходак радне заједнице 
Средства за личне дохотке ^ 
Средства за заједничку потрошњу 
Средства за материјалне трошкове 
Средства за посебне намене 
Средства за личне дохотке и друга лична примања функционе-
ра и делегата 
Остале посебне намене 

2.113,408.000 
54,000.000 

196,798.000 
964,830.000 

2.167,408.000 

189.073.000 
1,161,628,000 

Свега основна намена Ol. 3.518,109.060 

Основна намена 04. Трансферна средства другим друштвено-по-
лнтичким заједницама 

04-2 
04-2-1 

Допунска средства 
Допунска средства буџетима република и аутономних покраји-
на 1.449,400.000 

1.449,400.000 

Свега основна намена 04. 1.449,400.000 

Основна намена OS. Обавезе у финансирању друштвених 
делатности 

05-9 
05-11 

Пензијско-инвалидско осигурање 
Борачко-инвалидска заштита 

6.557,658.060 
1.724,996.974 

Свега основна намена 05. 8.282,655.034 

\ 
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I 2 3 4 1 5 

Основна намена Об. Остале опште друштвене потребе 

06-2 
06-П 
06-12 

Друштвено-политичке и друштвене организације 
Накнада Служби друштвеног књиговодства 
Остало 

15,326.000 
2,271.000 

128,132.000 

Свега основна намена Q6. 145,729.090 

Основна намена 07. Средства резерви федерације 

07-2 Текућа буџетска резерва 105,086.966 

Свега основна намена 07. 105,086.966 

Основна намена OS. Орочена и издвојена средства, обавезе и 
друге потребе од интереса за федерацију 

08-4 Обавезе по кредитима 174,720.000 

Свега основна намена 08. 174,720.000 

Основна намена 09. Средства за интервенције у привреди и под-
стицај развоја 

-

09-5 
09-5-1 

Средства за интервенције у привреди и подстицај развоја 
Средства за интервенције-у привреди и подстицај развоја 

1.7^6,200.00Q' 
1.766,200.000 

Свега основна камена 09. 1.766,200.000 

УКУПНО РАСПОРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 
Подбиланса прихода и расхода средстава за финансирате дру-
гих функција и обавеза федерације, као и за резерве федерације 
у периоду април-јуни 1991. године 15.441,900.QQ0 

7. Расходи у износу од 17.712,750.000 динара, који су исказани у Подбилансу прихода и расхода средстава за 
финансирате Југословенске народне ар.мије у периоду април-јуни 1991. године распоређуј^, се: 

И з н о с 

Број Распоред!!а 
позиције група и 

подгрупа 
Основна и ближа намена позиција основна намена 

I 2 3 4 5 . 

РАЗДЕО I. САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНУ 
ОДБРАНУ 

/ 
Основна намена 02. Народна одбрана u друштвена самозаштита 

1 02-I-l 
2 02-1-3 

Средства за Југословенску народну армију у текућој години 
Средства за финансирање војних пензија 

15.400,000.000 
2.312,750.000 

Свега основна намена 02. 17,712,750.000 

СВЕГА РАЗДЕО I. 17.712,750.000 

8. Расходи у износу од 15.441,900.000 динара који су исказани по основним наменама у Подбилансу прихода и 
расхода за финансирање других функција и обавеза федерације, као и за резерве федерације за период април-јуни 1991. 
године, распрређују се jiq носиоцима, корисницима и ближим наменама у следећим износима: 
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Број Распоредна 
позиције група и 

подгрупа 
Основна и ближа намена 

И з н о с 

позиција основна намена 

РАЗДЕО I. ПРЕДСЕДНИШТВО СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕ-
РАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Глава I. Председништво 
Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 

1 OM-I Средства за личне дохотке радника 19,621 .ОСО 
2 01-2 Средства за материјалне трошко,ве 722.000 
3 01-3-1 Средства за личне дохотке и друга лична примања функционе-

ре ' 4,953.000 
4 01-3-2 Путовања и посете 794.000 
5 01-3-2 Трошкови за израду ордења и одликовања 189.000 
6 01-3-2 Опремање и уређење службених станова 1.000 
7 01-3-2 Накнада за рад дужи од пуног радног времена 131.000 

Свега основна намена Ol. 26,411.000 

СВЕГА ГЛАВА I. 26,411.000 

Глава 2. Служба за репрезентативне објекте Пред-
седништва СФРЈ 

Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 

8 01-1-1 Средства за личне дохотке радника 7,986.000 
9 01-2 Средства за материјалне трошкове 1,432.000 
10 01-3-2 Накнада за рад дужи од пуног радног времена 169.000 
11 01-3-2 Лични дохоци сезонских радника 79.000 
12 01-3-2 Накнада за рад спољним сарадницима 2.000 
13 01-3-2 Трошкови програма и посета у репрезентативним објектима s - 77.000 
14 01-3-2 Трошкови одржавања и коришћења репрезентативних вила на 

Брионима 1,134.000 

Свега основна намена Ol. 10,879.000 

СВЕГА ГЛАВА 2. 10,879.000 

СВЕГА РАЗДЕО !.-
(позиције од I до 14) 37,290.000 

РАЗДЕО 2. СКУПШТИНА СФРЈ 

Основна намена Ol - Средства за рад органа управе 

15 OM-I Средства за личне дохотке радника 64,837.000 
16 01-2 Средства за материјалне трошкове 8,775.Q00 
17 01-3-1 Средства за личне дохотке и друга лична примања функционе-

ре 151,388.000 
18 01-3-2 Допринос од 4% за стамбену изградњу на личне дохотке и дру-

га лична примања функционера 6,086.000 
19 01-3-2 Накнада за рад дужи од пуног радног времена 23.000 
20 01-3-2 Накнада спољним сарадницима 1.000 
21 01-3-2 Трошкови парламентарних делегација 675.000 
22 01-3-2 Партиципација за очување основне музејске поставке Музеја I 

и П заседања АВНОЈ-а 8.0Q0 
23 01-3-2 Средства за амортизацију 1 484.000 
24 01-3-2 Уређење и намештање станова за службене потребе 90.000 
25 01-3-2 Титов фонд за стипеидирање младих радника и радничке деце 

Југославије 25.000 
26 01-3-2 Трошкови спровођења избора и опозива 905.000 
27 01-3-2 Набавка опреме и адаптација 135.000 

Свега основна намена Ol. 

СВЕГА РАЗДЕО 2 (позиције од 15 до Il) 233,432.000 

1 2 3 4 5 
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РАЗДЕО 3. САВЕЗНО ИЗВРШНО ВЕЋЕ 

Глава I. Савезно извршно веће 
Основна намена Ol - Средства за рад органа управе 

28 01-1-1 Средства за личне дохотке радника 29,824.000 
29 01-2 Средства за матернјалне трошкове 4,500.000 
30 01-2 Путни трошкови у иностранству 2,700.000 
31 01-3-1 Средства за личне дохотке и друга лична примања функционе-

ра 7,485.000 
32 01-3-2 Накнада спољним сарадницима 56.000 
33 01-3-2 Трошкови закупа купеа у Југословенској железници 585.000 
34 01-3-2 Трошкови међународне сарадње 675.000 
35 01-3-2 Уређење и опремање службених станова 1,125.000 
36 01-3-2 Накнада за рад дужи од пуног радног времена 158.000 

37 01-1-1 
38 01-2 
39 01-3-1 

40 01-1-1 
41 01-2 
42 01-3-2 

43 01-3-2 

44 01-1-1 
45 01-2 
46 01-3-2 
47 01-3-2 

48 01-3-2 

49 01-3-2 
50 01-3-2 

51 01-3-1 

Свега основна намена Ol. 47,108.000 

СВЕГА ГЛАВА I. 47,108.000 

Глава 2. Служба Савезног извршног већа за персо-
налне послове 

Основна намена Ol - Средства за рад органа управе 

Средства за личне дохотке радника 
Средства за материјала трошкове , 
Средства за личне дохотке и друга лична примања функционе-
ра на располагању и лица са посебним статусом 

2,190.000 
79.000 

13,987.000 

Свега основна намена Ol. 16,256.000 

СВЕГА ГЛАВА 2. ч 16,256.000 

Глава 3. Служба Савезног извршног већа за од-
брамбене припреме 

Основна намена Ol - Средства за рад органа управе 

Средства за личне дохотке радника 
Средства за материјалне трошкове 
Средства која се за одређене потребе преносе Југословенској 
народној армији 
Трошкови у вези са народном одбраном 

1,906.000 
90.000 

2,250.000 
11.000 

Свега основна намена Ol. 4,257.000 

СВЕГА ГЛАВА 3. 4,257.000 

Глава 4. Меморијални центар „Јосип Броз Тито" 
Основна намена Ol - Средства за рад органа управе 

Средства за личне дохотке радника 
Средства за материјалне трошкове 
Накнада за рад спољним сарадницима и сезонским радницима 
Трошкови рада и одржавање родне куће Јосипа Броза Тита у 
Кумровцу 
Трошкови финансирања научноистраживачких пројеката и на-
учних студија о делу Јосипа Броза Тита 
Средства за одржавање Отока Ванге 
Трошкови издавачке делатности 

11,068.000 
2,768.000 

11.000 

68.000. 

46.000 
450.000 

29.000 

Свега основна намена Ol. 14.440.000 

СВЕГА ГЛАВА 4. 14.440.000 

Глава 5. Секретаријат за законодавство Савезног 
извршног већа 

Основна намена Ol - Средства за рад органа управе 

Средства за личне дохотке радника 7,000.000 

I 2 3 j i 5 
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52 01-2 Средства за материјалне трошкове 338.000 
53 01-3-2 Комисија СЕВ-а за правна питања 3.000 

Свега основна намена Ol. 7,341.000 

СВЕГА ГЛАВА 5. 7,341.000 

Глава 6. Секретаријат за информације Савезног из-
вршног већа 

Основна намена 01 - Средства за рад органа управе 

54 01-1-1 Средства за личне дохотке радника 13,169.000 
55 01-2 Средства за материјалне трошкове 675.000 
56 01-3-2 Извршење програма међународних веза Савеза новинара Југос-

лавије 2.000 
57 01-3-2 Откуп периодичних публикација намењених иностранству -

YU DAILY NEWS „Југословенски преглед" и „Међународна 
политика" 2,475.000 

58 01-3-2 Радио-програм за иностранство 15,525.000 
59 01-3-2 Новинско-агенцијске услуге 20,250.000 
60 01-3-2 Филмске новости - израда и продукција филмске и видео-доку-

ментације 1,800.000 
61 01-3-2 Информисање јавности путем радија и телевизије (посебна еми-

сија) 47.000 
62 01-3-2 Општенародна одбрана и друштвена самозаштита у систему 

јавног информисања 2,925.000 
63 01-3-2 Боравак страних дописника и новинара приликом државних по-

сета 113.000 
64 01-3-2 Трошкови конференција за штампу и актуелна издања у вези са 

радом СИВ-а 68.000 
65 01-3-2 Трошкови промотивна активности на афирмацији и интерна-

ционализацији реформе 225.000 
66 01-3-2 Пентагонална сарадња у области информисања .11.000 
67 01-3-2 „Борба" - трошкови финансирања листа 15,000.000 
68 01-3-2 Делатност међународног прес-центра 1,946.000 

Свега основна намена Ol. 74,231.000 

СВЕГА ГЛАВА 6. .74,231.000 

СВЕГА РАЗДЕО 3 (позиције од 28 до 68) 163,633.000 

РАЗДЕО 4. УСТАВНИ СУД ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Основна камена Ol - Средства за рад органа управе 

69 01-1-1 Средства за личне дохотке радника 8,780.000 
70 . 01-2 Средства за материјал не трошкове 383.000 
71 01-2 Путни трошкови у иностранству 38.000 
72 01-3-1 Средства за личне" дохотке и друга лична примања функционе-

ра 5,03 L000 
73 01-3-2 Издавање збирке „Одлуке и мишљења Уставног суда Југослави-

ј е 29.000 

Свега основна намена Ol. 14,261.000 

СВЕГА РАЗДЕО 4 (позиције од 69 до 73) 14,261.000 

РАЗДЕО 5. САВЕЗНИ СУД 

Основна намена Ol - Средства за рад органа управе 

74 01-1-1 Средства за личне дохотке радника 7,276.000 
75 01-2 Средства за материјалне трошкове 736.000 
76 01-2 Путни трошкови у иностранству 12.000 
11 01-3-1 Средства за личне дохотке и друга лична примања функционе-

ра 6,023.000 
78 01-3-2 Издавање „Збирке судских одлука" 9.000 
79 01-3-2 Накнада за коришћење градског земљишта 400.000 

Свега основна намена Ol. 14,456.000 

СВЕГА РАЗДЕО 5 (позиције од 74 до 79) 14,456.000 
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- РАЗДЕО 6. САВЕЗНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 

Основна намена Ol - Средства за рад органа управе 

80 Ol - l - i Средства за личне дохотке радника 3,278.000 
81 Ol -2 Средства за материјалне трошкове 248.000 
82 Ol -2 Путни трошкови у иностранству 1.000 
83 ,ог -3-1 Средства за личне дохотке и друга лична примања функционе-

ра 2,793.000 

Свега основна намена Ol. 6,320.000 

СВЕГА РАЗДЕО 6 (позиције од 80 до 83) 6,320.000 

РАЗДЕО 7. САВЕЗНО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

Основна намена Ol - Средства за рад органа управе 

84 Ol - l - i Средства за личне дохотке радника 2,400.000 
85 Ol -2 Средства за материјалне трошкове 205.000 
86 Ol -3-1 Средства за личне дохотке и друга лична примања функционе-

ра 685.000 
87 Ol -3-2 Трошкови заступања у иностранству 6.000 

Свега основна намена OL , 3,296.000 

СВЕГА РАЗДЕО 7 (позиције од 84 до 87) 3,296.000 

РАЗДЕО 8. САВЕЗНИ ДРУШТВЕНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ СА-
МОУ П РАВЉАЊА 

Основна намена Ol - Средства за рад органа управе 

88 01-1-1 Средства за личне дохотке радника 902.000 
89 01-2 Средства за материјал не трошкове 63.000 
90 01-3-1 Средства за личне дохотке и друга лична примања функционе-

ра , 700.000 

91 01-1-1 
92 01-2 
93 ' 01-3-2 

Свега основна намена Ol. 1,665.000 

СВЕГА РАЗДЕО 8. (позиције од 88 до 90) 1,665.000 

РАЗДЕО 9. САВЕЗНО ВЕЋЕ ЗА ПРЕКРШАЈЕ 

Основна намена Ol - Средства за рад органа управе 

Средства за личне дохотке радника 
Средства за материјале трошкове 
Трошкови штампања билтена 

3,767.000 
104.000 

1.000 

Свега основна намена Ol. 3,872.000 

СВЕГА РАЗДЕО 9. (позиције од 91 до 93) 3,872.000 

РАЗДЕО IO. САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНОСТРАНЕ 
ПОСЛОВЕ 

Основна намена Ol - Средства за рад органа управе 

94 Ol - l - i Средства за личне дохотке радника 202,618.000 
95 Ol - I - l Доприноси и порези на личне дохотке радинка у дипломатским 

96 
и конзуларним представништвима у иностранству 129,361.000 

96 Ol -2 Средства за материјала трошкове 17,750.000 
97 Ol -3-1 Средства за личне дохотке и друга лична примања функционе-

ре 389.000 
98 Ol -3-2 За потребе документације 844.000 
99 Ol -3-2 Трошкови разграниче!^ са суседним земљама и Комисије за 

100 
кодификацију међународног права 248.000 

100 Ol -3-2 Трошкови консултација и састанака групе несврстани^ земаља 448.000 
101 Ol -3-2 Трошкови учешћа домаће делегације на Конференцији о европ-

ској безбедности и сарадњи 1,085.000 
102 Ol -3-2 Експлоатација опреме радио-веза 900.000 
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103 
104 
105 
106 

107 
108 
109 

ПО 
l i l 

112 
ПЗ 
114 

115 
116 

117 
118 
119 
120 

121 
122 
123 

01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 

01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 

01-3-2 
01-3 -2 

01-1-1 
01-2 
01-3-1 

01-3-2 
01-3-2 

01-3-2 
01-3-2 
01-3-2ч 
01-3-2 

01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 

Средства за амортизацију 11,250.000 
Међународна сарадња и трошкови делегација 2,318.000 
Експлоатација рачунарске пратеће опреме ^ 810.000 
Средства за рад дипломатских и конзуларна представништава 
у иностранству 180,175.000 
Замена путних исправа југословенских грађана у иностранству 3,600.000 
Израда публикација и докумената о спољној политици 146.000 
Стручно образовање кадрова и стручна обука кадрова за 
службу веза 113.000 
Средства за научноистраживачки рад 3,375.000 
Трошкови Центра за регионалне активности МАП у Сплиту 270.000 

Свега основна намена Ol. . 555,700.000 

СВЕГА РАЗДЕО IO. (позиције од 94 до 111) 555,700.000 

РАЗДЕО l i . САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИ ЈАТ ЗА УНУТРАШ)ЊЕ 
ПОСЛОВЕ / 

Глава I. Секретаријат 
Основна намена Ol. Средства за рад органа управе i 

Средства за личне дохотке радника 223,941.000 
Средства за материјал не трошкове 15,525.000 
Средства за личне дохотке и друга лична примања функционер 
ра 345.000 
Средства за одређене потребе 14,681.000 
За потребе здруженог одреда милиције на теригорији САП Ко-
сова 11,250.000 
Средства за школовање кадрова 458.000 
Селидбени трошкови и отпремнина З,бСИ).ООО 
Накнада за ноћни рад и повремен^ послове 23.000 
Обавезе по члану 52. Закона о вршењу унутрашњих џрслрвз из 
надлежности савезних органа управе 23.000 
Средства за амортизацију . 1,350.000 
Трошкови транзитно-прихватног центра за избеглице 45.000 
Опрема бригаде милиције 551.000 

Свега основна намена Ol. 271,792.000 

СВЕГА ГЛАВА I. 271,792.000 

Глава 2. Институт безбедности 
Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 

124 01-1-1 Средства за личне дохотке радника 61,287.000 
125 01-2 Средства за материјала трошкове 2,545.000 
126 01-3-2 Средства за одређене потребе 945.000 
127 01-3-2 Школовање кадрова 20.000 
128 01-3-2 Селидбени трошкови и отпремнина 557.000 
129 01-3-2 Накнада за коришћење градског земљишта 23.000 
130 01-3-2 Трошкови сектора за школовање, средства за стручно усаврша-

вање, изучавање историје службе безбедности и за послове биб-
лиотеке 5.000 

131 01-3-2 Средства за амортизацију 270.00Q 
132 01-3-2 Средства за трошкове Института безбедности у вези са 

пружањем услуга служби безбедности у земљи и трећим лици-
495.000 ма у земљи и иностранству 495.000 

133 01-3-2 Накнада за патентиран^ поверљивих проналазак 2.000 

Свега основна намена Ol. 66,149.000 

СВЕГА ГЛАВА 2. 66,149.000 

СВЕГА РАЗДЕО 11, (позиције од 112 до 133) 337,941.000 

РАЗДЕО 12. САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
-

Глава I. Секретари јат 
Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 

134 01-1-1 Средства за личне дохотке радника 25,064.000 
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135 01-1-2 Средства за делимично покриће трошкова коришћења годиш-
њег одмора 54,обо.000 

136 01-2 Средства за материјалне трошкове 1,845.000 
137 01-2 Путни трошкови у иностранству 506.000 
138 01-3-1 Средства за личне дохотке и друга лична примања функционер 

ра 465.000 
139 01-3-2 Накнада за рад дужи од пуног радног времена 225.000 
140 01-3-2 Курсне разлике 225.000 
141 01-3-2 Чланарине и доприноси међународним организацијама 80,000.000 
142 01-3-2 Сарадња са међународним финансијским организацијама 16.000 
143 01-3-2 Средства за отпремнине 4,500.000 
144 01-3-2 Средства за одређене побребе 300.000 
145 01-3-2, Средства за усклађивање личних доходака у органима федера-

ције 150,000.000 
146 ,01-3-2 Накнада за национализовану имовину у земљи 15.000 
147 01-3-2 Накнада и провизија Служби друштвеног књиговодства 7,875.000 
148 01-3-2 Средства за измирење обавеза заједницама ПИО по посебним 

прописима 56,250,000 

Свега основна намена O,l. 381,286.000 

Основна намена 04. Трансферна средства друштвено-полмтич-
ким заједницама 

149 04-2 Допунска средства Социјалистичкој Републици Боеми и Хеопе-
говини 409,375.400 

150 04-2 Допунска средства Социјалистичкој Републици Македонији 186,603.850 
151 04-2 Допунска средства Социјалистичкој Аутономној Покрајини 

Косову , . ^ .672,275.470 
152 04-2 Допунска средства Социјалистичкој Републици Црној Го^и 156,745.280 
53 04-2 Средства за изградњу станова no ЈУ програму, на територији 

САП Косова 24,400.000 

Свега основна намена 04. 1.449,400.000 

154 06-11 

Основна намена Об. Остале опште друштвене потребе 

Накнада за покриће трошкова Службе друштвеног књиговод-
ства за послове евиденције, послове контроле и информативно-
-аналитичке послове 2,271.000 

Свега основна намена Об. 2,271.000 

155 07-2 

Основна намена 07. Средства резерве федерације 

Текућа буџетска резерва 105,086.966 

Свега основна намена 07. 105,086.966 

Основна намена OS. Орочена, издвојена средства, обавезе и дру^ 
re потребе од интереса за федерацију 

156 08-4-2 Обавезе tiо иностраним зајмовима и обавезе по основу нацио-
750.000 нализоване иностране имовине 750.000 

157 08-4^2 Обавезе према Народној банци Југославије 74.000 
158 08-4-2 Опште повећање капитала Међународни банке за обнову и раз-

вој 6,432.000 
159 08-4-2 Средства за покриће курсних разлика из ранијих година 57,000.000 
160 . 08-4-2 Средства за отплату међународног кредита за опрему Радио-Ју-

31,572.000 - гославије 31,572.000 
161 : 08-4-2 Плански улог СФРЈ у Афричку банку за развој ( I l рата) 2,559.000 
162 08-4-2 Средства солидарности за несврстане земље и земље у развоју 15,967.000 
163 08-4-2 Повећање капитала Међународа финансијске корпорације IFC 8,560.000 
164 08-4-2 Преузете обавезе САП Косова за отплату иностраног кредита 

за ХС „Ибар-Лепенац" 38,304.000 
165 08-4-2 Учешће СФРЈ у Vil попуни IDA 18.000 
166 08-4-2 Средства за отплату међународног кредита СР Црне Горе 8,4iOO„QOO 
167 08-4-2 Међународна агенција за гарантована инвестиција (MIGA) 5,084.000 

Свега основна намена 08. 174,720.000 
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168 09-5-1 

Основна намена 09. Средства за интервенције у привреди и под-
стицај развоја 

Обавезе по депонованим девизним штедњама 1.766,200.000 

Свега основна намена 09. 1.766,200.000 

СВЕГА ГЛАВА I. 3.878,963.966 

Глава 2. Савезни девизни инспектора! 
Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 

169 01-1-1 Средства за личне дохотке радника 15,328.000 
170 01-2 Средства за материјална трошкове 1,125.000 
171 01-2 Путни трошкови у иностранству 68.000 

С,вега основна намена Ol. 16,521.000 

СВЕГА ГЛАВА 2. 16,521.000 

СВЕГА РАЗДЕО 12. (позиције од 134 до 171) 3.895,484.966 

-

РАЗДЕО 13. САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИ ЈАТ ЗА ЕКОНОМСКЕ 
ОДНОСЕ СА ИНОСТРАНСТВОМ 

Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 

172 01-1-1 Средства за личне дохотке радника 25,543.000 
173 01-2 Средства за материјала трошкове 1,755.000 
174 01-3-1 Средства за личне дохотке и друга лична примања функционе-

ри 378.000 
175 01-3-2 Трошкови страних и домаћих делегација 608.000 

Свега основна намена Ol. 28,284.000 

СВЕГА РАЗДЕО 13. (позиција оД 172 до 175) 28,284.000 

РАЗДЕО 14. САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУЂЕ И 
УПРАВУ 

Глава I. Секретаријат 
Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 

176 01-1-1 Средства за личне дохотке радника 7,736.000 
177 01-2 Средства за материјалне трошкове? . 629.000 
178 01-3-1 Средства за личне дохотке и друга лична примања функционе-

ре . 365.000 
179 01-3-2 . Трошкови екстрадиције 116.000 
180 Oi-3-2. Средства за амортизацију 4,500.000 
181 \ Ol-3-2 Средства з,а куповину станова 15,075.000 
182 01-3-2 Средства за 'одређене потребе 1,928.000 
183 01-3-2 Трошкови издржавања казни страних држављана 675.000 

Свега основна намена Ol. i 31,024.000 

Основна намена Об. Остале опште друштвене потребе 

184 06-12 Средства за финансирање програма те.хничко-технолошке мо-
30,000.000 дернизације савезних органа 30,000.000 

\ Свега основна намена Об. 30,000.000 

СВЕГА ГЛАВА I. 61,024.000 

Глава 2. Савезни завод за унапређење управе 
Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 

185 OM-I Средства за личне дохотке радника f 2,973.000 
IŠ6 01-2 Средства за материјала трошкове 90.000 
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187 01-2 Путни трошкови у иностранству 3,000 

Свега осио?на намена Ol. 3,066.000 

\ СВЕГА ГЛАВА 2. 3,066.000 

188 

189 

190 

191 
192 
193 
194 

195 
196 
197 
198 

199 

200 

201 
202 

203 
204 
205 
206 
207 

208 
209 
210 

01-3-2 

01-3-2 

01-3-2 

01-3,2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 

01-1-1 
01-2 
01-2 
01-3-1 

01-3-2 

01-3-2 

01-3-2 
01-3-2 

01-1-1 
01-2 
01-2 
01-3-2 
fl I-3-2 

01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 

Глава 3. Финансирање програма рада самосталних 
институција и организација 

Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 

Средства за извршење програма рада Института за упоредио 
право 23.000 
Накнада здравственим установама за пружање услуга радници-
ма у савезним органима - 300-000 
Средства за извршење програма рада Музеја револуције наро-
да и народности 2,993.000 
Средства за награду АВНОЈ-а 98 000 
Средства за Музеј li заседања АВНОЈ-а у Јајцу 897.000 
Фонд за унапређење ликовне уметности „Моша Пијаде" 77.000 
Награда „Едвард Кардељ" 1.000 

. 211 О!-!Л 

Свега основна намена Ol. 4,389.000 

СВЕГА ГЛАВА 3. 4,389.000 

СВЕГА РАЗДЕО 14 (позиције од 176 до 194) х 68,479.000 

РАЗДЕО 15. САВЕЗНИ С Е К Р Е Т А Р И ^ ? ЗА РАЗВОЈ 

Глава I. Секретари јат 
Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 

Средства за личне дохотке радника 
Средства за материјал не трошкове 
Путни трошкови у иностранству 
Средства за личне дохотке и друга лична примања функци-
онера 
Средства за финансирање научноистраживачких пројеката и на-
ум ноистраживачких студија 
Средства за рад Југословенско-италијанске мешовите комисије 
за заштиту вода Јадранског мора 
Средства за рад Бироа за техничку помоћ 
Трошкови издавања Билтена за област науке, технологије и 
еколог ије 

9,494.000 
305.000 

79.000 

362.000 

11,250.000 

29.000 
68-000 ^ 

45.000 

Свега основна намена Ol. 21,632.000 

СВЕГА ГЛАВА I. 2l,6?2.000 

Глава 2. Савезни завод за друштвено планирање 
Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 

1 

Средства за личке дохотке радника 
Средства за материјала трошкове 
Путни трошкови у иностранству 
Накнада спољним сарадницима и трошкови анкете 
Издавање билтена „Привредна кретања у свету и њихов утицај 
на привреду Југославије" 
Методолошка истраживања 
Накнада за рад дужи од пуног радног времена 
Средства за издавање часописа „Политика развоја" 

24,626.000 
585.000 

14.000 
2.000 

5.000 
5.000 

23.000 
23.000 

Свега основна намена Ol. 25,283.0QO 

СВЕГА ГЛАВА 2. 25,283.000 

Глава 3. Савезни завод за информатику 
\ 

Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 

Средства за личне дохотке радника 10,638.fl00 
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212 01-2 Средства за материјала трошкове 262.0Q0 
213 01-2 Путни трошкови у иностранству 4.000 
214 01-3-2 Средства за рад електронског рачунара 85.000 
215 01-3-2 Трошкови рада Савета друштвеног система информисања 

СФРЈ 9.000 
216 01-3-2 Набавка стручне литературе за библиотеку 45.000 
217 01-3-2 Материјални трошкови у вези са издавањем и чувањем доку-

ментационог и информационог материјала 11.000 

218 OM-I 
219 01-2 
220. 01-2 
221 01-3-2 

222 01-3'2 

223 01-1-1 
224 01-2 
225 01-2 

226 01-3-1 

227 01-3-2 

228 01-3-2 

Свега основна намена Ol. U, 054.000 

СВЕГА ГЛАВА 3. , 11,054.000 

Глава 4. Савезни завод за патенте 
Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 

Средства за личне дохотке радника 
Средства за материјалне трошкове 
Путни трошкови у иностранству 
Трошкови информационог система, међуиародне обавезе према 
патентном заводу у Бечу 
Трошкови издавања V измењеног и допуњеног издања међуна-
родне класификације патената 

12,679.000 
630.000 

29.000 

286.000 

45.000 

Свега основна намена Ol. 13,669.000 

СВЕГА ГЛАВА 4. ' 13,669.000 

СВЕГА РАЗДЕО 15. (позиције од 195 до 222) 71,638.000 

РАЗДЕО 16. САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРГОВИНУ 

Глава I. Секретари јат 
Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 

Средства за личне дохотке радника 
Средства за материјала трошкове 
Путни трошкови у иностранству 
Средства за личне дохотке и друга лична примања функционе-
ра 
Средства за стручну сарадњу са институцијама из области 

.тржишта из земље и иностранства 
Накнада за рад спољним сарадницима 

10,255.000 
405.000 

29.000 

348.000 

115.000 
61 .оро 

Свега основна намена Ol. 11,213.000 

СВЕГА ГЛАВА I. 11,213.000 

Глава 2. Савезни тржишни инспектора? 
Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 

229 01-1-1 Средства за личне дохотке радника 14,698.000 
230 01-2 Средства за материјал не трошкове 1,238.000 
231 01-3-2 Накнада овлашћеним организацијама и стручним лицима за 

обављање контроле квалитета производа који се увозе 1.000 

232 01-1-1 
233 01-2 
234 01-2 
235 01-2-3 

Свега основна намена Ol. 15,937.00Q 

СВЕГА ГЛАВА 2. 15,937.000 

Глава 3. Савезна дирекција за робне резерве 
Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 

Средства за личне доходе радника 
Средства за материја л не трошкове 
Путни трошкови у иностранству 
Стипендије 

22,344.000 
1,170.000 

7.000 
2.000 

Свега основна намена Ol. 23,523.000 

СВЕГА ГЛАВА 3. —JU 23,523.000 
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Глава 4. Савезни завод за цене 

Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 

236 OM-I Средства за личне дохотке радника 5,729.000 
237 01-2 Средства за материјалне трошкове 225.000 
238 01-2 Путни трошкови у иностранству 3.000 
239 01-3-2 Трошкови аутоматске обраде података 23.000 
240 01-3-2 Стручни часописи и публикације у иностранству 1.000 
241 01-3-2 Трошкови издавања публикација о кретању цена 68.000 
242 01-3-2 Трошкови израде студија и елабората 23.000 

Свега основна намена Ol. 6,072.000 

СВЕГА ГЛАВА 4. 6,072.000 

Глава 5. Савезни завод за стандардизације 

Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 

243 01-1-1 Средства за личне дохотке радника 18,757.000 
244 01-2 Средства за материјал не трошкове 1,575.000 
245 01-2 Путни трошкови у иностранству 68.000 
246 01-3-2 Спровођење међународних споразума 225.000 

Свега основна намена Ol. 20,625.000 

СВЕГА ГЛАВА 5. 20,625.000 

СВЕГА РАЗДЕО 16 (позиције од 223 до 246) 77,370.000 

РАЗДЕО 17. САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕ-
/ ДУ 

Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 

247 01-1-1 Средства за личне дохотке радника 26,187.000 
248 01-2 Средства за материјала трошкове 1,800.000 
249 01-3-1 Средства за личне дохотке и друга лична примања функционе-

ре 373.000 
250 01-3-2 Трошкови међународне сарадње у пољопривреди, шумарству и 

27.000 ветеринарству 27.000 
251 01-3-2 Накнада спољним сарадницима у области заштите биља и 

обављање ветеринарске контроле на граници 1.000 
252 01-3-2 Трошкови одржавања и коришћења авиона за гашење шумских 

пожара 107,450.000 
253 01-3-2 Трошкови рада југословенске комисије за сарадњу са Организа-

7.000 цијом Уједињених нација за исхрану и пољопривреду (FAO) 7.000 
254 01-3-2 Допринос светском програму хране (WEP) 225.000 
255 01-3-2 Трошкови спровођења декларације о сарадњи подунавских зе-

маља о водопривредним питањима Дунава, посебно заштите 
његових вода од загађивања 4.000 

256 01-3-2 Трошкови за извршавање обавеза које проистичу из споразума 4 

о заштити вода реке Тисе и њених притока од загађивања у 
.1991. години 7.000 

257 01-3-2 Трошкови извршавања обавеза које проистичу из Конвенције о 
2.000 прекограничном загађивању ваздуха на великим удаљеностима 2.000 

258 01-3-2 Примена мера у пограничном подручју у области ветеринар-
ства и заштите биља 119.000 

259 01-3-2 Трошкови међународне сарадње у водопривреди 18.000 
260 01-3-2 Трошкови учешћа у изради Правилника о нормама квалитета 

3.000 паковања и декларисања семена садног материјала 3.000 
261 i 01-3-2 Трошкови сузбијања заразних болести животиња и карантин- ^ 

ских биљних болести и штеточина 4,500.000 
262 01-3-2 Конференција подунавских земаља 23.000 
263 01-3-2 Израда подлога за прописивање стандарда ефлуената 5.000 

Свега основна намена Ol. 140,751.000 

СВЕГА РАЗДЕО 17. (позиције од 247 до 263) 140,751.000 
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РАЗДЕО 18. САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИ! АТ ЗА САОБРАЋАЈ И 
ВЕЗЕ 

Глава I. Секретаријат 
Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 

264 01-1-1 Средства за личке дохотке радника 13,232,000 
265 01-2 Средства за материјал не трошкове 1,013.000 
266 01-2 Путни трошкови у иностранству 113.000 
267 01-3-1 Средства за личне дохотке и друга лична примања функционе-

ра 366.000 
268 01-3-2 Накнада за рад чланова комисије и накнада спољним сарадни-

ци ма 23.000 
269 01-3-2 Трошкови учешћа стручњака Југорегистра на пословима од ин-

270 01-3-2 
тереса за федерацију 23.000 

270 01-3-2 Накнада за пензијско и здравствено осигурање југословенских 
грађана запослених у Секретаријата Дунавске комисије ' 45.000 

271 01-3-2 Накнада за рад аеродрома за потребе безбеднос,ти ваздушног 
саобраћаја 1,125.000 

272 01-3-2 Трошкови безбедности пловидбе у поморском саобраћају 7,000.000 
273 01-3-2 ^ Трошкови безбедности пловидбе у речном саобраћају 21,000.000 
274 01-3-2 Средства за рад Геомагнетског института на пословима од ин-

тереса за федерацију 1,950.000 
275 . 01-3-2 Средства за покриће обавеза за повлашћену вожњу у путнич-

ком саобраћају 8,000.000 

Свега основна намена Ol. 53,890.000 

СВЕГА ГЛАВА I. 53.890.000 

Глава 2. Савезна управа за контролу летења 

Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 

276 01-1-1 Средства зд личне дохотке радника 230,143.000 
277 01-2 Средства за материјалне трошкове 11,250.000 
278 01-2 Путни трошкови у иностранству 73.000 
279 01-3-2 Трошкови погона 17,550.000 
280 01-3-2 Накнада за рад дужи од пуног радног времена , 105.000 
281 01-3-2 Накнада спољним сарадницима 5.000 
282 Ol-3 2 Средства за аморгизацију 2,655.000 
283 01-3-2 Трошкови који се плаћају по војним прописима 1,755.000 
284 01-3-2 Школовање кадрова 900.000 
285 01-3-2 Трошкови реамбулације ваздухопловних карата 7.000 

Свега основна намена ОК 264,443.000 

Основна намена Об. Остале опште друштвене потребе 

286 06-12 Средства за финансирање програма модернизације 96,100.000 

Свега основна намена Об. 96,100.000 

СВЕГА ГЛАВА 2. 360,543.000 

^ Глава 3. Савезна управа за радио-везе 
Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 

287 01-1-1 Средства за личне дохотке радника 11,410.000 
288 Ol-2 Средства за материјалне трошкове 720.000 
289 01-2 Путни трошкови у ностранству 23.000 
290 01-3-2 Обавезе према Међу народној Унији за телекомуникације и ос-

тала плаћања 90.000 

Свега основна намена Ol. 12,243.000 

СВЕГА ГЛАВА 3. 12,243.000 
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Глава 4. Савезни ваздухопловии 
инспекторат 

Основна намена Oi. Средства за рад органа управе 

291 01-1-1 Средства за личне дохотке радника 7,019.000 
292 01-2 Средства за материјала трошкове 713.000 
293 01-2 Путни трошкови у иностранству 88.000 
"294 01-3-2 Накнада за рад ноћу и у дане државних празника 2.000 

Свега основна намена Ol. 7,822.000 

Основна намена Об. Остале опште друштвене потребе 

295 06-12 Средства за финансирање програма модернизације 566.000 

Свега основна намена Об. 566.000 

СВЕГА ГЛАВА 4. 8,388.000 

СВЕГА РАЗДЕО 18. (позиције од 264 до 295) 435,064.000 

РАЗДЕО 19. САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАД, ЗДРАВ-
СТВО, БОРАЧКА ПИТАЊА И СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ 

Глава I. Секретаријат 
Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 

296 01-1-1 Средства за личне дохотке радника 21,861.000 
297 01-2 Средства за материјала трошкове -1,575.000 
298 ; 01-2 Путни трошкови у иностранству 225.000 
299 ; ; 01-3-1 Средства за личне дохотке и друга лична примања функционе-

ре 362.000 
ЗОО 01-3-2 Трошкови за одређене послове из области фармацеуте^ службе 

и медицинског снабдевања од интереса за федерацију који ће се 
уговарати са одговарајућим институцијама 2.000 

301 01-3-2 Обавезе СФРЈ као пред сед авајућег покрета НЗ из области 
здравства које реализује Центар за сарадњу са НЗ и ЗУР из За-
греба J,I 80.000 

302 01-3-2 Накнада радницима са скраћеним радним временом и спољним 
1,281.000 сарадницима и накнада за рад дужи од пуног радног времена 1,281.000 

303 01-3-2 Трошкови заштите земље од уношења заразних болести 450.000 
304 01-3-2 Трошкови у вези са обављањем надзора на граници 338.000 
305 01-3-2 Трошкови лечења; странаца у Југославији 5.000 
306 01-3-2 Заштита од јонизујућих зрачења 5,000 
307 01-3-2 Материјално обезбеђење и смештај избеглица 180.000 
308 01-3-2 Трошкови за одређене послове из области здравствене заштите 

од непосредног интереса за остваривање функција федерације i 
који ће се уговорити са Савезним заводом за здравствену за-
штиту 3,440.000 

309 01-3-2 Трошкови контроле загађености међународних и међурепуб-
личких вода 7.000 

31Q 01-3-2 Трошкови израде Југословенске фармакопеје 1.000 
ЗИ 01-3-2 Трошкови рада Југословенске комисије за сарадњу са Међуна-

родном организацијом Уједињених нација за помоћ деци (UNI-
CEF) 5.000 

312 01-3-2 Уређење гробова и гробаља југословенских бораца 765.000 
313 01-3-2 Финансирање активности према југословенским радницима на 

7.000 раду у иностранству 7.000 
314 01-3-2 Средства за Првомајске награде рада 158.000 
315 01-3-2 Средства за остваривање програма активности за рад Југосло-

венског одбора за декаду инвалида UN од 1983. до 1992. године 3.000 N 
316 01-3-2 Трошкови лечења од бруцелозе 3,375.000 

Свега основна намена Ol. 35,225.000 

Основна намена 05. Обавезе у финансирању друштвених делат-
ности 

317 05-9 Средства за бенефициране пензије (без војних пензија) у смислу 
6.415,266.065 одредаба Закона о обавезама федерације за пензије бораца 6.415,266.065 

318 05-9 Допунска наменска средства Заједници пензијског и инвалид-
н о г осигурања СР Црне Горе за покриће дефицита у раду пен-

142,391.995 зијског и инвалниског осигурања 142,391.995 
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319 05-11 Средства за инвалидска примања војних инвалида 1.600,761.683 
320 05-11 Средства за бањско и климатско лечење 26,271.937 
321 05-11 Средства за борачки додатак 99,369 
322 05-11 Средства за здравствену заштиту војних инвалида 16,627.138 
323 05-11 Накнада носиоцима „Партизанке споменице 1941" и другим 

одликованим лицима 78,236.847 
324 05-11 Инвалидска примања корисника у иностранству 3,000.000 

Свега основна намена 05. 8.282,655.034 

СВЕГА ГЛАВА I. 8.317,880.034 

325 
326 
327 
328 

329 
330 

331 

332 
333 
334 
335 

336 
337 

338 
339 
340 
341 
342 

OM-I 
01-2 
01-2 
01-3-2 

01-3-2 
01-3-2 

01-3-2 

01-1-1 
01-2 
01-2 
01-3-2 

01-3-2 
01-3-2 

01-1-1 
01-2 
01-2 
01-3-2 
01-3-2 

Глава 2. Савезни биро за послове 
запошљава!^ 

Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 

Средства за личне дохотке радника 
Средства за материјалне трошкове 
Путни трошкови у иностранству 
Материјални трошкови сталних југословенско-иностраних ко-
мисија 
Трошкови у вези са радом социјалних радника у иностранству 
Трошкови образовања и васпитања деце југословенских грађа-
на на привременом раду у иностранству 
Информисање грађана СФРЈ у иностранству и спровођење ме-
ђудржавног споразума о упућивању и запошљавању југословен-
ских радника у иностранству , 

5^754.000 
250.000 

31.000 

100.000 
23.000 

14.000 

45.000 

Свега основна намена Ol. 6,217.000 

СВЕГА ГЛАВА 2. 6,217.000 

СВЕГА РАЗДЕО 19. (позиције од 296 до 331) 8.324,097.034 

РАЗДЕО 20. САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

Глава I. Секретари јат 
Основна намена Ol - Средства за рад органа управе 

Средства за личне дохотке радника 
Средства за материјалне трошкове 
Путни трошкови у иностранству 
Трошкови реализације програма рада Комисије СИВ-а за нук-
леарну енергију 
Сарадња са друштвеностручним организацијама 
Средства за финансирање UNIDO - Југославија-центра 

8,223.000 
563.000 

56.000 

11.000 
68.000 

3,081.000 

Свега основна намена Ol. 1 12,002.000 

СВЕГА ГЛАВА I. 12,002.000 

Глава 2. Савезни завод за мере и драгоцене метале 
Основна намена Ol - Средства за рад органа управе 

Средства за личне дохотке радника 
Средства за материјал не трошкове 
Путни трошкови у иностранству 
Средства за смештај и развој примарних еталона 
Средства за специјализације 

31,313.000 
4,500.000 

38.000 
38.000 
23.000 

Свега основна намена Ol. 35,912.000 

СВЕГА ГЛАВА 2. 35,912.000 

СВЕГА РАЗДЕО 20 (позиције од 332 до 342) 47,914.000 

343 
344 

01-1-1 
01-2 

РАЗДЕО 21. САВЕЗНА УПРАВА ЦАРИНА 
Основна намена Ol - Средства за рад органа управе 

Средства за личне дохотке радника 
Средства за материјала трошкове 

470,610.000 
57,000.000 
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345 01-2 Путни трошкови у иностранству 27.000 
346 01-3-2 Накнада за рад дужи од пуног радног времена 1,293.000 
347 01-3-2 Награде за откривање царинских прекршаја 320.000 
348 01-3-2 Средства за амортизацију 743.000 
349 01-3-2 Средства за куповину службених станова I.,087.000 

Свега основна намена Oi. 531,080.000 

СВЕГА РАЗДЕО 21 (позиције од 343 до 349) 531,080.000 

РАЗДЕО 22. САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ 
Основна наме!на Ol - Средства за рад органа управе 

350 01-1-1 Средства за личне дохотке радника 51.012.000 
351 01-2 Средства за материјал не трошкове 2,250.000 
352 01-2 Путни трошкови у иностранству 83.000 
353 01-3-2 Закупи лизинг-машина за аутоматску обраду података 1,350.000 
354 01-3-2 Партиципација трошкова за OECD 45.000 
355 01-3-2 Средства за финансирање Пописа становништва, домаћинстава, 

6,885.000 станова и пољопривредних газдинстава 1991. године 6,885.000 
356 01-3-2 Специјализације и стручна усавршавања у иностранству 16.000 

Свега основна намена Ol. 61,641.000 

СВЕГА РАЗДЕО 22. (позиције од 350 до 356) 61,641.000 

357 
358 
359 
360 

361 
362 

363 

364 

365 
366 

367 

368 

369 

OM-I 
0 1 - 2 
01-3-2 
01-3-2 

01-3-2 
01-3-2 

01-3-2 

01-3-2 

01-3-2 
0 1 - 3 - 2 

01-3-2 

01-3-2 

01-3-2" 

370 01-1-1 
371 01-2 
372 01-2 
373 01-3-2 

374 v 01-3-2 

РАЗДЕО 23. САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА МЕЂУНАРОДНУ НАУЧ-
НУ, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНУ И ТЕХНИЧКУ САРАДЊУ 
Основна намена Ol - Средства за рад органа управе 

Средства за личне дохотке радника 12,513,000 
Средства за материјалне трошкове 563.000 
Допринос представништву OUN у Југославен 63.000 
Трошкови рада Југословенске комисије за сарадњу са OUN за 
просвету, науку и културу (UNESKO) 56.000 
Средства за рад Европског центра За мир и развој 11.000 
Трошкови редовног школовања, специјализације и студијског 
боравка страних грађана у Југославен 1,800.000 
Трошкови припреме за одлазак стручњака, партиципација у 
платама југословенских стручњака и помоћ у организована 
центра за обуку кадрова у земљама у развоју 56.000 
Трошкови израде студија, експертиза, техничке документације, 
публикација, међународни^ семинара, посебних курсева за зем-
ље у развоју и израде филмова 3.000 
Трошкови културно-просветне сарадње са земљама у развоју 338.000 
Међународни семинар „Универзитет данас" - трошкови учеш-
ћа представника из земаља у развоју 1.000 
Међународни преговори и заседања мешовитих комисија - пут-
ни трошкови у земљи и иностранству 175.000 
Накнада за обављање одређених послова из надлежности феде-
рације од стране Југословенског библиографског института 34.000 
Центар за усмеравање и организацију међу народне сарадње не-
свртаних земаља на подручју науке и технологије 23.000 

375 
376 

01-3 -2 
01-3-2 

Свега основна намена Ol. 15,636.000 

СВЕГА РАЗДЕО 23 (позиције од 357 до 369) 15,636.000 

РАЗДЕО 24. САВЕЗНИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 

Основна намена Ol - Средства за рад органа управе 
Средства за личне дохотке радника 4 

Средства за материјал не трошкове 
Путни трошкови у иностранству 
Штампање годишњака атласа климе и других стручних публи-
кација 
Финансирање међународних програма по посебним одлукама 
СИВ-а („Fierza", „А!рех", ,,Homs", „Етер", ,,Med-pool" и „Vito-
ld") 
Накнада Радио-Београду за емитовање водостаја на Дунаву 
Трошкови праћења загађења реке Саве минералним уљима 

23,318.000 
5,200.000 

141.000 

160.000 

306.000 
158.000 
45.000 

Свега основна намена Ol. 29,328.000 
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Основна намена Об - Остале опште друштвене потребе 
377 06-12 Средства за финансирање програма модернизације 1,466.000 

Свега основна намена Об. 1,466.000 

СВЕГА РАЗДЕО 24. (позиције од 370 до 377) 30,794.000 

РАЗДЕО 25. САВЕЗНИ ГЕОЛОШКИ ЗАВОД 

Основна намена Ol - Средства за рад органа управе 

378 Ol - l - i Средства за личне дохотке радника 2,524.000 
379 Ol -2 Средства за материјалне трошкове 41.000 
380 Ol -3-2 Трошкови израде и штампања комплексне геолошке карте Ју-

гославије 225.000 
381 Ol -3-2 Штампање нових карата 675.000 
382 Ol -3-2 Трошкови састављања биланса резерви минералних сировина и 

подземних вода СФРЈ и израда анализа сировинске базе у 
СФРЈ 11.000 

383 Ol -3-2 Средства за спровођење Закона о основама геолошке делатнос-
ти од интереса за целу земљу 23.000 

Свега основна намена Ol. 3,499.000 

СВЕГА РАЗДЕО 25 (позиције од 378 до 383) 3,499.000 

РАЗДЕО 26. АРХИВ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Основна намена Ol - Средства за рад органа упра(ве 

384 Ol - l - i Средства за личне дохотке радника 9,750.000 
385 Ol -2 Средства за материјала трошкове 675.000 
386 Ol -2 Путни трошкови у иностранству 35.000 
387 Ol -3-2 Трошкови заштите архивске грађе у случају рата 27.000 
388 Ol -3-2 Трошкови издавачке делатности 15.000 

Свега основна намена Ol. 10,502.000 

СВЕГА РАЗДЕО 26 (позиције од 384 до 388) 10,502.000 

РАЗДЕО 27. СЕРВИС ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ 
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ САВЕЗНИХ ОРГАНА 

Основна намена Ol - Средства за рад органа управе 

389 Ol - l - i Средства за личне дохотке радника 17,769.000 
390 Ol -2 Материјал ни трошкови и трошкови одржавања објеката и оп-

реме 1,907.000 
391 Ol -3-2 Накнада спољним сарадницима 7.000 
392 Ol -3-2 Трошкови експлоатације и одржавања специјалног воза 225.000 
393 Ol -3-2 Накнада за рад дужи од пуног радног времена 675.000 
394 Ol -3-2 Отплата ануитета за две локомотиве 336.000 

Свега основна намена Ol. 20,919.000 

СВЕГА РАЗДЕО 27 (позиције од 389 до 394) 20,919.000 

РАЗДЕО 28. СЕРВИС ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ДРУШТВЕНЕ 
ИСХРАНЕ ЗА ПОТРЕБЕ РАДНИКА САВЕЗНИХ ОРГАНА 

Основна намена Ol - Средства за рад органа управе 

395 01-- l - i Средства за личне дохотке радника 25,038.000 
396 01--2 Матерлјални трошкови и трошкови одржавања објеката и оп-

реме 1,178.000 

Свега основна намена Ol. 26,216.000 

СВЕГА РАЗДЕО 28 (позиције од 395 до 396) 26,216.000 
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РАЗДЕО 29. СЕРВИС ЗА ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ САВЕЗНИХ ОРГАНА И САВЕЗНИХ ОРГАНИЗА-
ЦИЈА 
Основна намена Ol - Средства за рад органа управе 

397 01-1-1 Средства за личне дохотке радника 14,417.000 
398 01-2 Средства за материјал не трошкове 675.000 
399 01-3-2 Средства за репродукциони материјал и резервне делове П 3.000 

400 01-3-2 Накнада за рад дужи од пуног радног времена 8.000 

Свега основна намена Ol. 15,213.000 

СВЕГА РАЗДЕО 29. (позиције од 397 до 400) 15,213.000 

РАЗДЕО 30. АВИО-СЕРВИС САВЕЗНИХ ОРГАНА 

Основна намена Ol - Средства за рад органа управе 

401 01-1-1 Средства за личне дохотке радника 6,231.000 
402 01-2 Материјали!! трошкови и трошкови објеката и опреме 15,079.000 
403 01-3-2 Накнада за рад дужи од пуног радног времена 1,985.000 

Свега основна намена Ol. 23,295.000 

СВЕГА РАЗДЕО 30. (позиције од 401 до 403) 23,295.000 

РАЗДЕО 31. СЕРВИС ЗА БИРОТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ СА-
ВЕЗНИХ ОРГАНА УПРАВЕ И САВЕЗНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 

404 01-1-1 Средства за личне дохотке радника 22,700.000 
405 01-2 Средства за материјала трошкове 3,000.000 
406 01-3-2 Трошкови франкирања поште, штампања и преписа материјала 

и набавка канцеларијског и другог потрошног материјала за са-
3,006.000 везне органе 3,006.000 

407 01-3-2 Накнада за рад дужи од пуног радног времена 1,000.000 

Свега основна намена Ol. 29,700.000 

СВЕГА РАЗДЕО 31. (позиције од 404 до 407) -29,700.000 

РАЗДЕО 32. УПРАВА ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА САВЕЗНИХ ОР-
ГАНА 
Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 

408 01-1-1 Средства за личне дохотке радника 57,244.000 
409 01-2 Средства за материјал не трошкове 4,500.000 
410 01-3-2 Трошкови г.рејања, електричне енергије, воде и других услуга 63,328.000 
411 01-3-2 Трошкови у вези са одржавањем и коришћењем зграда и опре-

8,517.000 ме савезне управе и савезних организација 8,517.000 
412 01-3-2 Допринос за коришћење грађевинског земљишта 19,260.000 
413 01-3-2 Накнада за рад Лужи од пуног радног времена 225.000 

Свега основна намена Ol. 153,074.000 

СВЕГА РАЗДЕО 32. (позиције од 408 до 413) 153,074.000 

РАЗДЕО 33. АУТО-СЕРВИС САВЕЗНИХ ОРГАНА 
Основна намена Ol - Средства за рад Органа управе 

414 01-1-1 Средства за личне дохотке радника 15,281.000 j 
'415 01-2 Средства за материјалне трошкове 675.000 
416 01-3-2 Накнада за рад дужи од пуног радног времена 2,673.000 
417 01-3-2 Набавка резервних делова и трошкови осталих намена 1,800.000 

Свега основна намена OI. 20,429.000 

СВЕГА РАЗДЕО 33. (позиције од 414 до 417) 20,429.000 

РАЗДЕО 34. ПРЕВОДИ ЛАНКА СЛУЖБА САВЕЗНИХ ОРГА-
НА 
Оснбвна намена Ol. Средства за рад органа управе 

418 01-1-1 Средства за личне дохотке радника 22,784.000 
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419 01-2 
420 01-3 
421 01-3-2 
422 01-3-2 

Средства за материјалне трошкове 
Трошкови закупнине просторија у Новом Саду 
Накнада спољним сарадници ма 
Накнада за рад дужи од пуног радног времена 

675.000 
108.000 
59.000 

2.000 

Свега основна намена Ol. 23,628.000 

СВЕГА РАЗДЕО 34. (позиције од 418 до 422) 23,628,000 

РАЗДЕО 35. ДОПУНСКА СРЕДСТВА ДРУШТВЕНО-ПОЛИ-
ТИЧКИМ И ДРУШТВЕНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

Основна намена Об. Остале опште друштвене потребе Друштве-
но-политнчке организације 

Дотација Омладинској организацији Југославије 
423 Савез студената Југославије 203.000 
424 Координациони одбор за стварање и оснивање Омладинског 

Савета Југославије 563.000 
Дотација Савезу удружења бораца народноослободилачког ра-
та Југославије 

425 Финансирање Програма рада Савеза 3,495.000 
Дотација Црвеном крсту Југославије 

426 Финансирање Програма рада Председништва 1,38О.О0О 
427 Служба тражења 100.000 
428 Чланарина Лигб, МКЦК 203.000 
429 Центар за обуку кадрова Црвеног крста и Црвеног полумесеца 

из земаља у развоју и несвртаних земаља 1.000 
Дотација Савезу резервних војних старешина Југославије 

430 Финансирање Програма рада Савеза 1,600.000 
Савез за физичку културу Југославије 

431 Трошкови у области физичке културе Југославије 6,750.000 
432 Награда за освојене медаље на европским и светским првен-

ц и м а 138.000 
433 Средства за припреме кандидата за Олимпијске игре 554.000 
434 Ванредни програми спортских манифестација који се одржавају 

у 1991. години 107.000 
Народна техника - Савез организација за техничку културу Ју-
гославије 

435 Трошкови у области техничке културе Југославије 158.000 
Ватрогасни савез Југославије 

436 Средства за рад (активност Савеза) 74.000 

Свега основна намена Об. 15,326.000 

СВЕГА РАЗДЕО 35. (позиције од 423 до 436) 15,326.000 

9. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављиван^ у „Службено--' листу СФРЈ". 

Савезно извршно веће 
Е.п. бр. ПЗ Председник, 
28. мар fa 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

255. 
На основу члана 30a.. Став 2. Закона о финансијском 

пословању („Службени лист СФРЈ", бр. 10/89, 26/89, 
35/89, 58/89,79/8^ и 61/90), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ЗЕМАЉА ОД КОЈИХ ЈЕ НАПЛАТА 
ИСТРАЖИВАЊА ОНЕМОГУЋЕНА ИЛИ ОТЕЖАНА 

1. Земље од којих је наплата потраживаша онемогуће-
на или отежана у 1990. години су: 

1) Ирак; 
2) Кувајт; 
3) Куба. 
2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

D rtUOatLl U filUltffiAUAU пилти r 'API" објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ" 
Савезно извршно веће Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 112 Председник, Е. п. бр. 109 Председник, 
28. марта 1991. године Анте Марковић, с. р. 28. марта 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд Београд 

256. 
На основу члана I . став 2. Закона о посебној такси на 

увезену робу („Службени лиет СФРЈ", бр. 31/70), Савезно 
извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ 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, 9/91 и 13/91) у тачки I. речи: „новинско-издавачке 
делатности и" бришу се. 

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 
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257. 
На основу члана I. став 2. Закона о плаћању посебне 

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

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ РОБЕ НА КО-
ЈУ СЕ ПЛАЋА ПОСЕБНА ДАЖБИНА ЗА ИЗРАВНАЊЕ 
ПОРЕСКОГ ОПТЕРЕЋЕЊА УВЕЗЕНЕ РОБЕ У 1991. 

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

себна дажбина за изравнање пореског оптерећења увезене 
робе у 1991. години („Службени лист СФРЈ", бр. 83/90, 
6/91, 8/91, 9/91 и 13/91) у тачки I: „новинско-издавачке 
делатности и" бришу се. 

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

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 108 
28. марта 1991. године 
Београд 

Председник, 
Анте Марковић, с. р. 

258. 
На основу члана 3. став I. Закона о обезбеђивању 

средстава за делимично финансирање програма за заими-
ту социјално угроженог становништва и радника за чијим 
радом престаје потреба услед преструктупрања привреде 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 84/89), Савезно извршно веће 
доноси 

О Д Л У К У 
О ДОДЕЉИВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ЧЕТВРТО ТРОМЕ-
СЕЧЈЕ 1990. ГОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СОЦИЈАЛ-
НИХ ПРОГРАМА РЕПУБЛИКА И АУТОНОМНИХ 
ПОКРАЈИНА ЗА ЗАШТИТУ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕ-

НОГ СТАНОВНИШТВА 
I. За финансирање социјалних програма за заштиту 

социјално угроженог становништва у четвртом тромесеч-
ју 1990. године, републикама и аутономним покрајинама 
додељују се средства у износу од укупно 153,7 милиона ди-
нара, и то: 

- у милионима динара -

1. СР Босна и Херцеговина 24,0 
2. СР Македонија 27,0 
3. СР Словенија 9,5 
4. СР Србија 23,0 
5. САП Војводина.. 10,2 
6. САП Косово 26,0 
7. СР Хрватска 21,0 
8. СР Црна Гора . . . . 1 3 , 0 

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

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. ИО Председник, 
28. марта 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

259. 
На основу члана 15. тачка 9. став I. Закона о привре-

меним мерама о порезу на промет производа и услуга 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 4/91), Савезно извршно веће 
доноси 

О Д Л У К У 
О ЈЕДИНСТВЕНОМ ЗАШТИТНОМ ЗНАКУ И О ПРО-
ИЗВОДИМА ПРОИЗВЕДЕНИМ У ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА 
ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ЗАПОШ-
ЉАВА!!^ ИНВАЛИДА НА КОЈЕ СЕ ТАЈ ЗНАК СТАВ-
ЉА РАДИ ОСЛОБОЂЕЊА ОД ПЛАЋАЊА ПОРЕЗА 

НА ПРОМЕТ 
I. Производи произведени у предузећима за професи-

оналну рехаби литанију и запошљавање инвалида на које 
се ставља заштитни знак ради ослобођења од плаћања ос-
новног пореза на промет су: 

1) средства за заштиту на раду: 
- заштитна одећа и обућа и друга средства личне за-

штите на раду; 
2) ортопедска помагала: 
- ортопедске штаке и штапови; 
- ортопедска обућа; 
- ортопедски апарати за ноге и руке; -
- инвалидска колица; 
- помагала за слепа лица (бели штапови, машине и 

табеле за писање Брајевог писма, Брајева хартија за писа-
ње књига за слепе); 

- биоелектро-терапеутски апарати; 
3) медицинска опрема: 
- медицински уређаји и инструменти из Номенклату-

ре основних средстава у здравственим установама; 
4) спортски и рекреативни реквизити: 
- за атлетику: стартни блокови, препоне, препреке за 

стипл чез, кугле, кладива, дискови, копља, заштитне 
мреже, сталци и лествице за скокове, мотке за скакање, 
спринтерице; 

- за боћање: боће (кугле); 
- за бокс: боксерске рукавице, шадо-рукавице за тре-

нинг, боксерски џакови и крушке, заштитна гума за зубе, 
специјалне боксерске ципеле, комплетан ринг и делови 
ринга; 

- за гимнастику: разбој, двовисински разбој, школски 
разбој, вратило, високо вратило подешљиво, вратило зид-
но, кругови високи, кругови подешљиви, конопац за пења-
ње, мотке за пењање (металне вертикалне и косе), дрвене 
лестве, фиксне, лестве покретне, лестве морнарске, квад-
рант фиксни и покретни, рипстол фиксни и покретни, коњ 
са ручкама и без ручки, козлић, олимпијска греда, ниска 
греда, клупа, одскочна даска без опруге, одскочна даска са 
опругом, струњача, струњача за партерну гимнастику, ме-
дицина , конопац за надвлачење; 

- за једрење: Спортске једрилице свих класа и врста 
конструисане за највише два лица, даска за једрење; 

- за кошарку: преносна и висећа конструкција за ра-
мове (табла, обручи и мреже) и лопте; 

- за куглање: кугла и чуњеви; 
- за одбојку: мреже и лопте; 
- за стони тенис: столови, мреже, рекети и лоптице; 
- за стрељаштво: мете, прибор за Mete и специјални 

стрељачки дурбини; 
- за тенис: стални, мреже за тениско игралиште, реке-

т у рамови за рек^те и тениске лопте; 
| - за веслање, кајакарење и каноистику: све врсте ча-

маца за спортско и школско веслање, кајака рење и каноис-
тику конструисани искључиво за погон сопственом снагом 
веслача; , / " 

- за риболов: чекрци, штапови (телескопски и пуни), 
удице, вештачки мамци ti блинкери, пловци, најлони, ри-
боловне мреже, мреже чуварице; 

- за бициклизам: тркачки бицикли и бициклистичке 
спринтерице; , 

- за дизање тегова: тегови; 
- за рвање: струњаче и лутке; 
- за фудбал: голови, мреже, лопте и плитке и дубоке 

копачке; 
- за рукомет: голови, мреже и лопте; 
- за рагби: голови, мреже и лопте; 
- за хокеј на трави: голови, мреже, лопте за хокеј и 

палице; 
- за клизање и хокеј на леду: клизаљке, специјалне 

ципеле, штапови, лакови, голови, мреже, кациге; 
- за смучање: смучке, окови за смучке (везови, рубни-

ци), штапови; 
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- за пливање, скакање у волу и ватерполо: голови, 
мреже и голови за ватерполо, даске за скокове у воду; 

- дрвени, пластични и гумени чамци: вртешке, љу-
љашке, клацкалице, пењалице, лестве, тобогана мала вра-
тила и мали развоји - за децу; шах-гарнитуре; шах-сто-
лови и шаховске табле. 

2. Производи из тачке I. ове одлуке обавезно на себи 
носе утиснут, односно одштампан заштитни знак који је 
одштампан уз ову одлуку и чини саставни део ове одлуке. 

Заштитни знак из става I. ове тачке је кружног обли-
ка (3600) у црној или плавој боји који је подељен белом 
цртом на горњи одсечак чија површина износи 79% и до-
њи одсечак чија површина износи 21% површине плоче. 
На левој страни доњег одсечка од руба плоче уздиже се бе-
ли стубац вертикално на тангенту под углом од 400 што ra 
затвара спољни леви руб плоче. Ширина ступа износи 160 

дужине полупречника кружне плоче. Вертикално изнад то-
га ступа у горњем одсечку налази се бела или црвена 
кружна плоча (тачка) која належе на руб круга чији је пре-
чник ширине ступ.ца. Кружну плочу описује кружна линија 
у истој боји на размаку од 2-4' спољног руба кружне пло-
че. 

3. О праву коришћења јединственог заштитног знака 
води се регистар. 

Регистар коришћења јединственог заштитног знака 
води републичко удружење предузећа за професионалну 
рехабилитацију и запошљавање инвалида, односно По-
словна заједница заштитних организација. На основу ре-
гистарског листа који је оверило надлежно републичко уд-
ружење, односно Пословна заједница стиче се право ко-
ришћења заштитног знака. У регистарски лист уписује се 
делатност, седиште и фирма предузећа за професионалну 
рехабилитацију и запошљавање инвалида, број уписа у 
судски регистар, као и седиште окружног привредног сула, 
у коме је регистровано предузеће за професионалну реха-
билитацију и запошљавање инвалида, врсте производа на 
које ће се стављати заштитни знак утврђен овом одлуком 
и годишње количине тих производа, зависно од производ-
них капацитета. Свака промена обавезних елемената ре-
гистарског листа мора се посебно евидентираги, оверити 
од- стране републичког удружења предузећа за професио-
налне/ рехабилитацију и запошљавање инвалида, односно 
Пословне заједнице заштитних организација. 

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

Савезно извршно веће 
Е. п. бр. l i l Председник, 
28. марта 1991. године Анте Марковић, с. р. 

260. 
На основу члана 347. тачка IO. Устава Социјалистич-

ке Федеративне Републике Југославије, Савезно извршно 
веће доноси 

О Д Л У К У 
О ПРЕСТАНКУ РАДА АМБАСАДЕ СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ-ЈУГОСЛАВИЈЕ У 

НЕМАЧКОЈ ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИЦИ 
1. Престаје да ради Амбасада Социјалистичке Феде-

ративне Републике Југославије у Немачкој Демократској 
Републици. 

2. Савезни секретаријат за иностране послове преду-
зеће потребне мере за извршење ове одлуке. 

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

Савезно извршно веће 

Е.п. бр. 104 Председник, 
21. фебруара 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

261. 
На основу члана 347, тачка ГО. Устава Социјалистич-

ке Федеративне Републике Југославије, Савезно извршно 
веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОТВАРАЊУ УРЕДА АМБАСАДЕ СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У 
САВЕЗНОЈ РЕПУБЛИЦИ НЕМАЧКОЈ СА СЕДИШТЕМ 

У БЕРЛИНУ 
1. Отвзра се Уред Амбасаде Социјалистичке Федера-

тивне Републике Југославије у Савезној Републици Немач-
кој са седиштем у Берлину. 

2. Савезни секретаријат за иностране послове преду-
зеће потребне мере за извршење ове одлуке. 

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

Савезно извршно веће 

Е.п.'бр! 105 Председник, 
21. фебруара 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

262. 
На основу члана 347. тачка IO. Устава Социјалистич-

ке Федеративне Републике Југославије, Савезно извршно 
веће доноси 

О Д Л У К У 
О ПРЕСТАНКУ РАДА ВОЈНЕ МИСИЈЕ СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

У ЗАПАДНОМ БЕРЛИНУ 
1. Престаје да ради Војна мисија Социјалистичке Фе-

деративне Републике Југославије у Западном Берлину. 
2. Савезни секретаријат за иностране послове преду-

зеће потребне мере за извршење ове одлуке. 
3. Ова одлука ступа иа снагу осмог дана од дана об-

јављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Савезно извршно веће 

Е.п. бр. !Об Председник, 
21. фебруара 1991. године Акте Марковић, с. р. 
Београд 

i 
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263. 
На основу чл^на 95. ст^в 2. Закона o Служби друш-

твеног књитоводства („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 ДРУШТВЕНО-ПОЛИТИЧКИХ ЗАЈЕДНИ-
ЦА И ЊИХОВИХ ФОНДОВА, САМОУПРАВНИХ ИН-
ТЕРЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА И ДРУГИХ САМОУПРАВА 
НИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ЗАЈЕДНИЦА, НАЧИНУ УП-
ЛАЋИВАЊА ТИХ ПРИХОДА И НАЧИНУ ОБАВЕШТА-

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

но-политичких заједница и њихових фондова, самоуправ-
них интересних заједница и других самоуправи^ 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, 8/91 и 13/91) у тачки 65a. 
став I. речи: ,,у јануару, фебруару и марту" замењују се ре-
чима: ,,у јануару, фебруару, марту и априлу". 

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

Број: 6/3-05/001/91-001 
22. марта 1991. године 
Београд 

Савезни секретар 
за финансије, 

Бранимир Зекан, с. р. 

264. 
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 ВРЕМЕНУ У КОМЕ ВАЗДУХОПЛОВНА ПРИСТАНИШТА МОРАЈУ БИТИ ОТВОРЕНА 

I. Ваздухопловна пристаништа морају бити отворена, и то: 

. Дани Дани 
У зимском периоду I - понедељак У летњем периоду I - понедељак 
(од 30. октобра до 2 - уторак (од 31 . марта до 2 - уторак 

Редни 
број 

i Ваздухопловно 
пристаниште 

31. марта) 3 - среда 
4 - четвртак 
5 - петак 

30. октобра) 3 - среда 
4 - четвртак 
5 - петак 

од до 6 - субота од до 6 - субота 
часова часова 7 - недеља часова часова 7 - недеља 

I 2 3 4 5 6 7 8 

I „Београд" 00,00 24,00 1,2,3,4,5,6,7 00,00 . 24,00 1,2,3,4,5,6,7 
г „Загреб" 00,00 24,00 1,2,3,4,5,6,7 00,00 24,00 1,2,3,4,5,6,7 
3 „Љубљана" 06,00 22,00 1,2,3,4,5,6,7 06,30 23,00 1,2,3,4,5,6,7 
4 „Сплит" ( 06,30 22,00 1,2,3,4,5,6,7 06,00 2.3,00 1,2,3,4,5,6,7 
5 „Дубровник" 07,00 22,00 1,2,3,4,5,6,7 06,00 24,00 1,2,3,4,5,6,7 
6 „Титоград" 06,00 10,00 1,2,3,4,6,7 06,00 10,00 1,2,3,4,6,7 „Титоград" 

16,00 
06,00 
16,00 

22,00 
22,00 
23,30 

1,2,3,4,6 
5 
7 

7 „Охрид" 09,00 11,00 I 06,30 07,30 4,5,6 „Охрид" 
18,30 21,00 1,5 20,30 22,00 3,4 
09,00 14,00 2 , I з ,оо 16,00 5 
21,00 22,30 2,3,4 18,30 23,00 5 
06,00 14,00 3 У летњем периоду 
06,00 09,00 4 (од 29. априла до 14. октобра) 
07,00 13,00 5 09,00 11,00 I 
11,00 13,00 7 18,00 21,00 I 
19,00 20,00 v7 У летњем периоду 

(од 28. априла до 27. октобра) 
06,30 09,00- 7 
14,30 17,00 7 

8 „Осијек" - 08,00 14,00 1,2,3,4,5 У летњем периоду 
(од 31. марта до 9. јуна и од 22. септембра до 26. 
октобра) 

08,00 14,00 1,2,3,4,5 
У летњем периоду 
(од IO. јуна до 21. септембра) 

08,00 17,00 I 
08,00 14,00 2,3,4,5 
16,00 18,30 2 

1,2,3,4,5 
08,30 10,30 6 

9 „Марибор" 07,00 12,00 1,2,3,4,5 07,00 12,00 1,2,3,4,5 „Марибор" 
18,00 20,00 1,2 

!О „Мостар" 05,50 11,00 I 07,00 12,00 1,4 „Мостар" 
18,00 21,00 I 08,00 15,00 2 

/ 05,50 13,00 2 06,30 12,00 3 

t 
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05,30 
17,00 

14,30 
20,00 

11 „Порторож" 

12 „Ријека" 

13 „Ниш" 

14 „Тиват" 

15 „Скопље" 

16 „Пула" 

17 „Сарајево" 

У зимском периоду 
(од 30. октобра до 28. фебруара) 

08,00 15,00 1,2,3,4 
08,00 18,30 5,6,7 

У зимском периоду 
(од I. марта до 31. марта) 

08,00 17,00 1,2,3,4 
07,30 18,30 5,6,7 
07,00 09,00 1,3,5 
19,00 21,00 1,3,5 

Аеродром „Ријека" биће отворен за сле-
тање и полетање ваздухоплова дужине 
до 18 m, и то: 
У зимском периоду 
(од 30. октобра до 31. марта) 

07,00 11,00 2,6 
07,00 09,00 , 7 

У зимском периоду 
(од 30. октобра до 31. марта) 1 

07,00 15,00 1,2,3,4,5 
У зимском периоду 

17,00 
18,00 
06,00 
15,00 
06,30 
18,00 
10,00 
18,30 

08,00 

21,00 
21,30 
11,00 
20,00 
10,30 
21,00 
13,00 
22,30 

20,00 1,2,3,4,5,6,7 

07,00 11,00 
17,30 21,30 
15,00 19,00 

Аеродром „Ријека" биће отворен 
за слетање и полетање ваздухоплова дужине 

до 18 m, и то: 
У летњем периоду 
(од 31. марта до 26. октобра) 

07,00 11,00 
15,00 19,00 

1,2,3,4,5,6,7 
I 
2,3,4,5,6,7 

2,3,5,6 
4,7 

07,00 17,00 1,2,3,4,5 

22. децембра до 31. марта) 
07,00 14,00 6 
13,00 22,00 6 
09,00 li,00 7 
18,30 20,30 7 
09,30 12,00 2,7 06,00 V 18,00 1,2,3,4,5. 
08,30 11,00 4,5 
07,30 10,00 . 6 
06,00 22,30 1,2,4,5 06,00 22,30 1,2,3,4,5 
06,00 13,00 3 06,00 12,00 6,7 
17,30 22,30 3 17,00 22,30 6 
06,00 14,00 6,7 20,00 22,30 7 
18,00 22,30 6,7 
06,45 11,00 I У летњем периоду 1 i 
15,30 22,30 I (од 31. марта до 27. априла) 
06,45 08,00 3 06,30 15,00 I 
20,30 22,30 3 18,15 23,00 I 
08,00 l!,00 4 07,30 13,00 2,5 
15,30 19,15 4 07,00 13,00 3 
06,45 09,30 5 06,30 13,00 4 
17,45 22,30 5 20,15 24,00 4 17,45 22,30 

18,15 22,00 5 
. 05,30 07,15 6 

00,30 02,30 7 
06,30 08,30 7 

У летњем периоду 
(од 27. априла до 26. октобра) 

06,00 23,00 1,2,3,4,5,6,7 
07,00 10,30 I У летњем периоду 
14,00 20,30 I (од 31. марта до 30. априла) 

I 06,30 10,00 2 06,00 11,45 I 
17,00 21,30 2 15,30 21,30 1 
07,00 09,30 3 06,00 13,45 2 
17,00 19,00 3 17,30 21,30 2 
07,00 11,30 4 06,00 10,00 5 
15,00 20,30 4 17,30 21,30 5 
07,00 10,00 5 06,00 09,30 6 
17,00 20,30 5 . 18,00 21,30 6 
06,30 09,30 6 06,00 07,00 7 
17,30 21,30 6 20,30 21,30 7 
07,00 08,30 7 У летњем периоду 
17,00 18,00 7 (од I. октобра до 25. октобра) 
06,00 14,30 I 06,00 13,45 2 
17,00 21,30 I 17,30 21,30 2 
06,00 08,00 2,7 06,00 10,00 5 
18,00 20,30 2 17,30 21,30 5 
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06,00 11,30 3,4 У летњем периоду 
17,30 22,30 3 (од 31. марта до 23. октобра) 
17,00 21,30 4 06,00 13,00 , 3 
06,00 08s30 5 18,00 22,15 3 
17,30 21,30 : 5 
06,00 10,30 6 
17,30 21,00 6 
18,00 20,00 7 

Аеродром „Сарајево" биће отворен за 
слетање и полетање ваздухоллова 
дужине до 18 ш, и то: 

У зимском периоду 
(од 30. октобра до 31. марта) 

07,00 20,30 . 1,2,3,4,5,6,7 

18 „Задар" 

У летњем периоду 
(од 31. марта до 30. маја) 

06,00 11,45 4 
15,30 21,30 4 

У летњем периоду 
(од I. маја до 30. септембра) 

06,00 08,45 I 
17,00 23,00 I 
06,00 14,45 2 
17,30 23,30 2 

У летњем периоду 
(од I. јуна до 30. септембра) 

06,00 11,45 4 
18,00 24,00 4 

У летњем периоду 
(од I. маја до 31. маја) 

06,00 12,00 5 
17,30 21,30 5 

У летњем периоду 
(од I. јуна до 30. септембра) 

06,1)0 12,00 5 
17,30 22,30 5 

У летњем периоду 
(од I. маја до З!, октобра) 

06,00 07,00 6 
20,30 21,30 6 

У летњем периоду 
(од I. маја до 20. октобра) 

06,00 09,00 7 
16,30 21,30 7 

У летњем периоду 
(од 30. септембра до 21. октобра) 

06,00 08,45 I 
17,00 21,30 I 

У летњем периоду 
(од I. октобра до 24. октобра) 

06,00 11,45 4 
18,00 21,30 4 

Аеродром „Сарајево" биће отворен за слетање и 
полетање ваздухоплова дужине 18 m у летњем пе-
риоду, и то: 

06,00 21,30 1,4,5,6,7 
06,00 22,00 2,3 

06,30 18,15 1,2,5 У летњем периоду 
18,30 21,00 1,4,7 - (од 31. марта до 27. октобра) 
11,15 13,00 2 05,30 06,30 I 
20,30 21,45 2 19,15 21,00 I 
05,30 06,30 3,6 

21,00 

18,30 21,45 3 20,30 21,30 3 
05,30 18,15 4 05,30 06,30 4 
14,45 16,30 5 06,45 08,30 5 
18,30 22,30 5 19,15 21,45 5 

У летњем периоду 
(од 31. марта до 20. октобра) 

20,30 21,30 7 
У летњем периоду 
(од 31. марта до 4. маја и од 29. септембра 
до 26. октобра) 

05,30 06,30 6 
У летњем периоду 
(од 5. маја до 2.8. септембра) 

08,00 13,00 2 
05,30 06,30 6 
05,15 17,00 6 

Аеродром „Задар" биће отворен за слетање и по-
летање ваздухоплова дужине до 18 ш, и то: 
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I 2 3 4 5 6 7 8 

19 „Приштина" 11,00 22,00 3,5,7 

У летњем периоду 
(од 6. маја до 29. септембра) 

08,00 20,00 
11,00 22,00 
13,30 22,00 

1,2,3,4,5,6,7 
3,7 
5 

2. Ваздухопловна пристаништа из тачке I. ове наредбе биће отворена и ван времена отвореност у случајевима 
предвиђеним у члану 191. став 2. Закона о ваздушној пловидби. 

3. Време отворености ваздухопловних пристаништа из тачке I. ове наредбе рачуна се по југословенском време-
ну. 

4. Даном ступања на снагу ове наредбе престаје да важи Наредба о времену у коме ваздухопловна пристаниш-
та морају бити отворена („Службени лист СФРЈ", бр. 61/90 и 79/90). 

f 5. Ова наредба ступа на снагу 31. марта 1991. године. 

Бр. 7/0-01-093/91-002 
25. марта 1991. године 
Београд 

Савезни секретар 
за саобраћај и везе, 
Јоже Слокар, с. р. 

265. 
На основу члана 2. Закона о посебним дажбинама при увозу пољопривредних и прехрамбених^ производа 

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

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

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

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

Ред нн 
број 

Тарифни број Тарифна 
ознака 

Просечна ценз Ред нн 
број Царинске 

тарифе 
Тарифна 

ознака Наименован^ робе на домаћем 
тржишту 

I 2 3 4 5 

I 01.02 
0102.90 

Живе.животиње, врста говеда: 
- Остало: 

Дин/kg 

0102.901 бикови 21,00 
0102.904 јунад за тов (од 200 до 280 kg) 27,00 
0102.905 јунад, утовљена преко 280 до 450 kg 27,00 
0102.906 јунад, остала 21,00 

2 01.03 
0103.9 
0103.91 

Свиње, живе: 
- Остало: 
- - масе мање од 50 кг: 

0103.913 масне за клање 25,00 
0103.919 остало 25,00 
0103.92 - - масе 50 кг или веће: 
0103.922 меснате за клање 20,00 
0103.923 масне за клање 17,50 
0103.929 остало 17,50 

3 01.04 
0104.10 

Овце и козе, живе: 
- Овце: 

0104 Л 02 за клање 16,50 
0104.109 јагњад, остало 29,00 

4 01.05 
0105.9 
0105.91 

Живина домаћа, жива (кокошке, патке, гуске, ћурке и бисерке): 
- Остало: 
- - кокошке: 

0105.919 остале 9,00 
5 02.01 

0201.10 
Месо говеђе, свеже или расхлађено: 
- Трупови и полутке: 

0201.101 телећи 47,00 
0201.102 јунећи 38,80 
0201.103 говеђи 27,70 
0201.109 остали 27,70 
0201.20 - Остали комади са костима: 
0201.201 телећи 58,10 
0201.202 јунећи: 
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0201.2021 комлензиране четврти 
0201.2022 , предње четврти 
0201.2023 задње четврти 
0201.2029 остало 
0201.203 говеђи: 
0201.2031 компензира^ четврти 
0201.2032 предње четврти 
0201.2033 задње четврти 
0201.2039 остало 
0201.30 - Без костију: 
0201.301 телећи 
0201.302 јунеће: 
0201.3021 к о м п е н з и р а четврти 
0201.3022 предње четврти 
0201.3023 задње четврти 
0201.3029 остало 
0201.303 говеђе: 
0201.3031 компензира^ четврти 

, 0201.3032 предње четврти 
0201.3033 задње четврти 
0201.3039 остало 
0201.3Ć9 остало 

02.02 Месо говеђе, смрзнуто: 
0202.10 - Трупови и полутке: 
0202.101 телећи 
0202.102 јунећи 
0202.103 говеђи 
0202.109 ^ остало 
0202.20 - Остали комади са костима: 
0202.201 - - - телећи 
0202.202 јунећи: 
0202.2021 компензиране четврти 
0202.2022 - - - предње четврти 
0202.2023 задње четврти 
0202.2029 остало 
0202.203 , говеђи: 
0202.2031 компензиране четврти 
0202.2032 предње четврти 
0202.2033 задње четврти 

, 0202.2039 остало 
0202.209 . остала 
0202.30 - Без костију: 
0202.301 телећи 
0202.302 јунеће: 
0202.3021 компензиране четврти 
0202.3022 предње четврти 
0202.3023 задње четврти 
0202.3029 остало 
0202.303 говеђе: 
0202.3031 компензиране четврти 
0202.3032 . предње четв,рти 
02,02.3033 задње четврти 
0202.3039 остало 
0202.309 остало 

02.03 Месо свињско, свеже, расхлађено или смрзнуто: 
0203.1 - Свеже или расхлађено: 
0203.11 - - трупови и полутке: 

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

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

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

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

предњих ногу, груди, ребара и трбушине (француска обрада) 
0203.12 - - бутови, плећке и комади од њих, са костима: 

- бутови и комади од њих, са костима , 
- плећке и комади од њих, са костима 

0203.19 - - остало: 
Ех. 
- бутови и комади од њих, без костију 
- плећке и комади Од њих, без КОСТИЈУ 
- леђа 

Дин/kg 
38,80 
33,80 
45,00 
27,00 

27,76 
24,10 
32,20 
i Ф,30 

77,50 

47,00 
40,60 
54,10 
32,30 

31,90 
27,70 
37,00 
22,30 
33,80 

32,96 
27,20 
19,40 
19,40 

40,70 

29,20 
25,40 
33,80 
20,30 

20,80 
18,10 
24,20 
14,50 
20,20 

54,30 

35,20 
30,40 
40,50 
24,20 

23,90 
20,80 
27,80 
16,70 
25,40 

23,40 

26,80 

40,20 

41,90 

51,00 
40,70 

57,10 
45,80 
48,60 
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02.04 

02.07 

16 

l i 

04.01 

04.62 

12 

!З 

14 

04.05 

04.09 

10.01 

0203.2 
0203.21 

0203.22 

0203.29 

0204.10 
0204.2 
0204.21 
0204.22 
0204.23 
0204.4 
0204.41 
0204.42 
0204.43 

0207.10 
0207.2 
0207.21 
0207.3 

0207.39 
0207.4 
0207.41 

0401.20 

6402.2 

0402.21 
0462.9 
0402.91 
0405.00 
0405.001 
0409.00 
0409.001 
0409.009 

1001.10 
1001.102 
1001.90 
1001.902 

- слабина са филеом 
- слабина без филеа 
- врат 
- груди 
- ребра, трбушина, коленица и подлактица 
- Смрзнуто: 
- - трупови и полутке: 
Ех. 
- трупови и полутке са кожом и поткбжним масним ткивом; 

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

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

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

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

- - бутови, плећке и комади од њих, са костима: 
Ех. 
- бутови и комади од њих, са костима 
- плећке и комади од њих, с^ костима 
- - остало: 
Ех. 
- бутови и комади бд њих, без костију 
- плећке и комади од њих, без костију 
- леђа 
- слабина са филеом 
- слабина без филеа 
- врат 
- груди 
- ребра, трбушина, коленица и подлактица 
Месо овчије или козије, свеже, расхлађено или смрзнутб: 
- Трупови и полутке, јагњећи, свежи или рабхлађени 
- Остало месо овчије, свеже или расхлађено: 
- - трупови и полутке 
- - остали комади са костима 
- - без костију 
- Остало месо овчије, смрзнуто: 
- - трупови и полутке 
- - остали комади са костима 
- без костију 
Месо и јестиви отпаци, од живине из Tap. броја 01.65, свежи, 
расхлађени или смрзнути: 
- Живина, несечена у комаде, свежа или расхлађена 
- Живина, неисечена у комаде, смрзнута: 
- - кокошке, домаће 
- Живина исечена у комаде и отпаци, укључујући џигерице, 

свежи или расхлађени: 
- - остало 
- Живима исечена и отпаци осим-џигерице, смрзнути: 
- - од кокошака, домаћих 

Млеко и павлака, неконцентровани и без додатог шећера или 
других материја за заслађиван^; 
- Са садржајем масноће преко 1% до 6% по маси 
Млеко и павлака, коицентровани или са садржајем додатог ше-
ћера или других материја за заслађиван^; 

- У прах^, гранулама или другим чврс!тим облицима, ća 
садржајем масноће преко 1,5% по маси: 

- - без додатог шећера или других материја за заслађиван^ 
- О(стало: 
- - без додатог шећера или других материја за заслађиван^ 
Маслац и остале масноће и ул?а, добијени од млека: 
- - - маслац свеж 
Мед, природни: 

у паковањима до 25 kg 
у осталим паковањима 

Пшеница и напол ица: 
- Тврда пшеница: 

остала 
- Остало: 

Остала пшеница 

Дин/kg 
51,00 
48,60 
38,90 
20,Об 
15,10 

1^,50 

22,50 

33,56 

35,00 

40,30 
32,60 

45,70 
36,60 
38,90 
40,80 
38,00 
29,50 
16,00 
12,10 

48,20 

32,00 
32,00 
3^,90 

23,50 
23,50 
29,10 

20,10 

14,80 

18,00 

12,60 
Днн/1 

3,50 

Дин/kg 

43,00 
Дин/! 
11,90 

Дин/kg 
56,00 

25,00 
22,70 

2,30 

2,30 
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I 2 3 4 5 

Дин/kg 
15 10.03 1003.00 Јечам: 

1003.002 пиварски 2,10 
16 10.05 

1005.90 
Кукуруз: 
- Остали: 

1005.901 бели 2,50 
1005.902 жути 2,50 
1005.909 остали 2,50 

17 10.06 
1006.10 

Пиринач: 
- Пиринач у љусци (арпа или сиров): 

1006.109 остали 4,95 
1006.20 - Пиринач ољуштен (смеђи) 13,65 
1006.30 - Пиринач, полубланширан или бланширан, па и полиран или 

глазиран: 
1006.301 полубели и бели 14,30 
1006.309 - - - полиран и глазиран 15,00 
1006.40 - Ломљени пиринач 3,25 

18 11.07 Слад, пржен или непржен: 
1107.10 - Непржен 4,70 
1107.20 - Пржен 5,15 

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

20 12.05 1205.00 Семе уљане репице, укључујући ломљено или дробљено 5,55 
21 12.06 1206.00 Семе сунцокрета, укључујући ломљено или дробљено 5,69 
22 12.10 Хмељ, свеж или сушен, укључујући дробљен или млевен или у 

облику пелета; лу пул ин: 
1210.10 - Хмељ, недробљен нити млевен нити у облику пелете 
1210.20 - Хмељ, дробљен или млевен или у облику пелета; лупулин: 
1210.201 хмељ, дробљен или млевен или у облику пелета 
1210.209 лупулин 

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

1212.9 - Остало: 
1212.91 - - шећерна репа 

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

1507.10 - Сирово уље, укључујући дегумирано (без смоле) 

1507.90 - Остало , 
25 15.12 Уље од семена сунцокрета, шафранике и памуковог семена и 

њихове фракције, пречишћени или непречишћени, али хемијски 
немодификовани: 

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

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

сани или нерафинисани, али хемијски немодификовани: 
1514.10 - Сирово уље: 
1514.101 од репице 
1514.90 - О с т а л о : 
1514.901 - - - о д репице 

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

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

1701.11 - - шећер од шећерне трске 
1701.12 — шећер од шећерне репе 
1701.9 - Остало: 
1701.99 - - остало: 
1701.991 шећер од шећерне трске, рафи нисан 
1701.992 ^ ' шећер од шећерне репе, рафинисан 

45,15 

49,60 

0,58 
Дин/kg 

11,30 
Дин/1 
15,50 

Дин/kg 

12,40 
Дин/1 
17,00 

Дин/kg 

11,30 
Дин/1 
15,50 

Дин/kg 

8,20 
8,20 

9,50 
9,50 
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Ди н/1 
28 

29 

30 

З! 

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

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

2204.21 - - у судовима до 2 I: 
2204.211 - - - вино стоно 
2204.212 вино квалитетно: 
2204.2125 - „ - б е л о 
2204.2129 „ остало 
2204.219 - - - вино дезертно 

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

2304.001 од соје 
2304.009 - - - остало 

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

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

2401.20 - Дуван, делимично или потпуно ижиљен: 
Ех. 
Делимично ижиљен; 
- оријентални тип дувана 
- тип Вирџинија1 

- тип Берл еј 
- остали 
Потпуно ижиљен: 
- оријентални тип дувана 
- тип Вирџинија 
- тип Берл еј 

2401.30 - Отпаци од дувана 
24.02 Цигаре, цигарилоси и цигарете од дувана и замене дувана: 

2402,10 - Цигаре и цигарилоси, који садрже дуван, 
2402.20 - Цигарете које садрже дуван: 

Ех. 
- цигарете које одговарају квалитету групе лиценцних цигаре-

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

гарета произведених према JUS-u Е.Р2.0IO 
- цигарете Koje одговарају по квалитету I квалитетно)' групи из 

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

из домаће производње произведене према JUS-u Е.Р2.010 
- цигарете које по квалитету одговарају !IJ квалитетној групи 

из домаће производње произведем према JUS-U, Е.Р2.010 
- цигарете које по квалитету, одговарају IV квалитетној групи 

из домаће производње произведем према JUS-u Е.Р2.010 
2402.90 - Остало 

12,60 

16,30 
16,30 
28,80 

Дин/kg 

З,ОО 

111,00 
74,10 
50,60 
35,70 

111,00 
81,50 
55,70 
39,30 

111,00 
99,40 
68,Ор 
23,10 

Дин/паклица 

5,60 

5,50 

3,70 

3,70 

3,70 

3,70 
5,60 

3. Даном ступања на снагу ове наредбе престаје да важи Наредба о висини посебне дажбине при увозу пољоп-
ривредних и прехрамбених производа („Службени лист СФРЈ", бр. 15/91). 

4. Ова наредба ступа на снагу 4. априла 1991. године, 
Бр. 86 
29. марта 1991. године 
Београд 

Савезни секретар за трговину, 
м р Назми Мустафа, с. р, 



Страна 384 - Број 22 СЛУЖБЕНИ лист СФРЈ Петак, 29. март !99Ј. 

266. 
На основу члана 266. Закона о ваздушној пловидби 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 45/86, 24/88, 80/89 и 29/90), у 
споразуму са савезним секретаром за народну одбрану, са-
везни секретар за саобраћај и везе издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ДОПУНИ НАРЕДБЕ О ГРАНИЧНИМ 

КОРИДОРИМА 
1. У Наредби о граничним коридорима („Службени 

лист СФРЈ", бр. 79/87 и 22/89) у тачки 4. на крају одредбе 
под 6 додаје се нова алинеја, која гласи: 

„ - Гл ида (ГЛ ИДА) 4134.8N 1910.6Е". 
После одредбе под 6 додаје се одредба под 7, која гла-

си: 
„7) на југословенско-италијанској граници: 
- Канин (К АНИН) 4626.4N 1338.ОЕ". 
2. Ова наредба ступа на снагу наредног дана од дана 

објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ", a примењиваће 
се од 4. априла 1991. године. 

Бр. 7/1 -01 -002/91 -008 Савезни секретар за 
21. марта 1991. године саобраћај и везе, 
Београд Јоже Слокар, с. р, 

267. 
На основу члана 266. Закона о ваздушној пловидби 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 45/86, 24/88, 80/89 и 29/90), у 
споразуму са савезним секретаром за народну одбрану, са-
везни секретар за саобраћај и везе издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ДОПУНИ НАРЕДБЕ О ВАЗДУШНИМ ПУТЕВИМА 

I. У Наредби о ваздушним путевима („Службени 
лист СФРЈ", бр. 79/87 и 22/89) у тачки 2. у табели у коло-
нама I и 2 на крају додаје се текст, који гласи: 

I 2 

„UR 45 Гранични коридор Глида (ГЛ ИДА) - Дубров-
ник VOR" 

UL 73 Гранични коридор Канин (КАНИН) - Илирска 
Бистрица (VOR)'w 

2. Ова наредба ступа на снагу наредног дана од дана 
објављиван^ у ^Службеном листу СФРЈ", a примењиваће 
се од 4. априла 1991. године. 

Бр. 7/1-01-002/91-009 Савезни секретар за . 
21. марта 1991. године саобраћај и везе, 
Београд Јоже Слокар, с. р. 

268. 
На основу члана 71. Закона о привременим мерама о 

порезу на̂  промет производа и услуга („Службени лист 
СФРЈ", бр. 4/91), савезни секретар за финансије у споразу-
му са савезним секретаром за трговину прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ПРИМЕНИ ПОРЕСКИХ СТОПА И ПРИМЕНИ ПО-
РЕСКИХ ОЛАКШИЦА И ОСЛОБОЂЕЊА И О НАЧИ-
НУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ, ОБРАЧУНАВАЊА И 

ПЛАЋАЊА ПОРЕЗА НА ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА И 
УСЛУГА 

I. УВОДНА ОДРЕДБА 

Члан I. 
Овим правилником прописују се примена^ пореских 

стопа, пореских олакшица и ослобођења, начин вођења 

евиденција о промету по различитим стопама, односно 
пореским основнима, начин периодичног и коначног об-
рачунава!^ и п л а ћ а м пореза на промет, место плаћања 
пореза, начин пописивања робе за коју се мењају пореске 
стопе и начин обрачунава!^ и плаћања разлике пореза на 
промет производа и услуга. 

Одредбе овог правилника односе се на основни и на 
посебан порез на промет. 

IL ПОРЕЗ НА ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА 

Члан 2. 
Прометом производа који служе крајњој потрошњи 

на који се плаћа порез на промет производа сматра се сва-
ка продаја производа, осим продаје која се по одредбама 
члана 6. Закона о привременим мерама о порезу на про-
мет производа и услуга (у даљем тексту: Закон) не сматра 
прометом. 

Прометом производа на који се плаћа порез на про-
мет производа сматра се и: 

1) увоз производа који служе крајњој потрошњи, ук-
ључујући и привремени увоз тих производа и увоз прера-
ђевина од дувана; 

2) узимање сопственог производа, који је произвело 
или набавило правно лице за сопствену крајњу потрош-
њу; 

3) давање производа без накнаде (уступање, поклон, 
замена и др.), које чини правно лице; 

4) мањак производа код правног лица, осим мањка 
производа који је настао дејством више силе; 

5) расход (кало, растур, квар и лом) који је већи од 
расхода дозвољеног општим актом правног лица; 

6) коришћење производа који физичко лице изради за 
сопствену употребу, a који подлеже обавези годишње ре-
гистрације; 

7) давање без накнаде (поклон, замена) моторног воз-
ила или пловног објекта који подлеже обавези годишње 
регистрације, које чини физичко лице. 

I. Увоз производа за крајњу потрошњу 

Члан 3. 
Увозом произво)да који служе крајњој потрошњи 

сматра се увоз производа које крајњи потрошач увози не-
посредно за сопствене потребе или које за његов рачун 
увезе правно, односно физичко лице које самостално врши 
делатност личним радом и средствима у својини физичког 
лица (у даљем тексту: предузетни^, a који су регистрова-
ни за вршени? спољнотрговинског промета (у даљем тек-
сту: увозник),, ' 

На производе које увози крајњи потрошач основни 
порез на промет обрачунава царинарница по стопама које 
важе на дан настанка обавезе плаћања царине. Прописане 
стопе царинарница примењује на пореску основицу из 
члана 13. став I. Закона и наплаћује порез на промет од 
увозника истовремено са царином и другим увозним 
дажбинама. 

На увоз производа који служе крајњој потрошњи, 
осим на увоз моторних возила која увозе домаћа физичка 
лица, не плаћа се посебан порез на промет производа. 

За ,моторна возила која увозе домаћа физичка лица 
или која се увозе за њихов рачун царинарница не обрачу-
нава и не наплаћује основни и посебан порез на промет 
производа, о чему ставља клаузулу на увозну царинску 
декларацију. Царииарница у року од три дана од дана ца-
рињења моторног возила писмено обавештава о томе оп-
штински орган управе надлежан за послове друштвених 
прихода према пребивалишту физичког лица, са назнаком 
вредности увезеног моторног возила, и о износу царине и" 
других увозних дажбина који су плаћени при увозу. Физич-
ко лице плаћа основни и посебни порез на промет произ-
вода најдоцније у року од пет дана од дана плаћања цари-
не и других увозних дажбина. 

За моторна возила која за^сопствену употребу увози 
правно лице царинаршша утврђује пореску основицу, a ос-
новни порез на промет производа плаћа то правно лице 
према месту свог седишта, у року од пет дана од дана пла-
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ћања царине и других увозних дажбина. Царинарница у 
року од три дана од дана плаћања царине и других увоз-
них дажбина, доставља општинском органу управе над-
лежном за послове друштвених прихода обавештење о то-
ме, са назнаком вредности увезеног моторног возила, и о 
износу царине и других увозних дажбина. 

Члан 4. 
v Увозом производа који служи крајњој потрошњи 

сматра се и увоз прерађевина од дувана који изврши прав-
но лице или предузетни ради даље продаје у земљи. При 
увозу прерађевина од дувана увозник утврђује и пријављу-
је надлежној царинарници продајну цену по којој се,у зем-
љи стављају у промет прерађевине од дувана, и то: 

1) за цигарете - продајну цену са урачунатим порезом 
на промет производа; 

2) за остале црерађевине од дувана (цигарилоси, ду-
ван за лулу и др.) - продајну цену у коју није урачунат по-
рез на промет производа. 

Царинарница обрачунава порез на промет применом 
прописане пореске стопе из тар. броја 3. Тарифе основног 
пореза на промет (у даљем тексту: Тарифа). Утврђена про-
дајна цена на коју је обрачунат и плаћен порез ка промет 
не може се мењати без претходне пријаве царинарници 
преко које је извршен увоз прерађевина од дувана- и пла-
ћен порез на промет. 

Члан 5. 
Увозом производа који служи крајњој потрошњ,и 

сматра се и привремени увоз производа који се врши на 
основу чл. 14 и 16. и члана 17. тач. i. и 5. Уредбе о привре-
меном извозу и увозу робе („Службени лист СФРЈ", бр. 
75/89 и 18/90), као и привремени увоз инструмената, апа-
рата, реквизита и других предмета намењених за игре на 
срећу. Порез на промет производа плаћа се при сваком об-
рачуну и наплати царине ir других увозних дажбина, и то 
ка пореску ^основицу коју чини царинска основица царине 
и друге увозне дажбине, у складу са чланом 314. Царин-
ског закона. 

Код привремено!' увоза моторних возила (лизинг и 
др.) порез на промет производа плаћа се на пореску осно-
вицу коју чини царинска основица са укупно обрачунатом 
царином и другим увозним дажбинама. 

Узимање производа за сопствену крајњу потрошњу, 
односно употребу 

Члан 6. 
Правно лице које узме за сопствену крајњу потрош-

њу производе које је за то произвело, или увезло или наба-
вило ради даље продаје, a на које се плаћа порез на про-
мет (опрема и др.) обрачунава и плаћа основни порез на 
промет у часу узимања\тих производа. 

При узимању сопствених производа из продавнице 
или других продајних објеката плаћа се и основни и посе-
бан порез на промет производа, који су садржани у цени 
производа. 

Давање производа без накнаде (уступање, поклон, замена 
и др.) 

Члан 7. 
Правно лице које уступа без накнаде сопствене произ-

воде или производе које је набавило или увезло, a на које 
се плаћа порез на промет (опрема и др.), обрачунава и пла-
ћа тај порез у ,часу давања производа, применом прописа-
них стопа на основицу коју чини вредност која би се по-
стигла продајом тих производа крајњим потрошачима. 
Кад се производ уступа без накнаде другом правном лицу 
или предузетнику, плаћа се само основни порез на промет 
производа, a кад се уступа физичком лицу, поред основног 
пореза обрачунава се u плаћа и посебан порез на промет. 

На моторно возило или пловни објект који подлеже 
обавези годишње регистрације, a које физичко лице даје 
без накнаде (поклони и сл.) другом физичком лицу плаћа 
се основни порез на промет по стопи од 3% (тар. број 8. 

Тарифе), a пореску основицу чини вредност која би се по-
стигла продајом тих производа крајњем потрошачу. Ту 
основицу утврђује општински орган надлежан за послове 
друштвених прихода у месту пребивалишта даваоца. 

Ако физичко лице даје без накнаде правном лицу или 
предузетнику моторно возило или пловни објект који под-
леже обавези годишње регистрације, поред основног поре-
за на промет производа из тар. броја I. или 6. Тарифе, 
правно лице, односно предузетних плаћа и посебан порез 
на промет. 

Плаћање пореза на промет на вредност расхода (кала, рас-
' тура, лома, квара и мањка производа) 

Члан 8. 
. На вредност расхода (кала, растура, лома или квара) 

који је већи од расхода дозвољеног општим актом порес-
ког обвезника - правног лица, као и на вредност мањка 
производа, осим мањка производа насталог дејством ви-
ше силе, плаћа се основни и посебан порез на промет про-
извода. 

' Дозвољеним расходом на који се не плаћа порез на 
промет производа сматра се ремитенда сопствених изда-
ња (новине, часописи). 

За утврђени мањак и расход у продавници или дру-
гом пословном објекту који се задужује за производе^ са 
урачунатим порезом на промет, разврставање по тариф-
ним бројевима и истим збирни.м пореским стопама врши 
се на основу коефицијента учешћа вредности утврђеног 
мањка, односно расхода производа у односу на укупно за-
дужење продавнице или друг-ог пословног објекта, a који 
се утврђује ка следећи начин: 

Коефицијент ^ вредност мањка, односно расхода 
учешћа f вредност укупног задужења 

Коефицијент из става 2. овог члана примењује се на 
вредност задужења продавнице, односно пословног објек-
та по тарифним бројевима и истим збирним стопама поре-
за на промет производа. 

Под вишом силом, у смислу овог правилника, подра-
зумевају се елементарне непогоде (поплава, пожар, зем-
љотрес и др.), као и провална крађа. 

Порез на промет производа садржан у вредности 
мањка који је настао услед дејства више силе о(брачунава 
се на основу података о укупном задужењу продавнице, 
односно другог пословног објекта (пренесено стање из 
протекле године и задужење у току године) и додатака о 
продаји производа до дана учињене штете, ко(јим се ут-
врђује вредно.ст производа који је требало да се налазе на 
залихама пре учињене штете. Поређењем износа утврђене 
вредности залиха и вредности залиха утврђених пописом 
на дан учињене штете добија се износ мањка у коме је 
садржан и обрачунати порез на промет, производа. , 

Учешће штете по појединим врстама производа ут-
врђује се на основу учешћа појединих врста производа 
разврстаних по тарифним бројевима и истим збирним сто-
пама пореза на промет производа, као и производа на које 
се не плаћа порез на промет производа у укупном за-
дужењу пре Застанка штете. Применом тако добијеног по-
јединачног учешћа у односу на укупну вредност штете до-
бија се вредност производа у којој је садржан и порез на 
промет производа по појединим тарифним бројевима и 
истим збирним стопама пореза на промет производа и 
вредност производа на које се не плаћа порез на промет 
производа. e 

Износ пореза на промет производа који је садржан у 
Вредности утврђене штете по појединим тарифним броје-
вима и истим збирним стопама пореза на промет утврђује 
се применом прерачунатих прописаних пореских стопа. 

Обавеза обрачунавања пореза на промет производа у 
случајевима из ст. ј . и 2. овог члана настаје у часу утврђи-
вања мањка, односно расхода производа, a обавеза плаћа-
ња - у року од пет дана од дана када је надлежни орган по-
реског обвезника донео одлуку о утврђивању мањка, од-
носно расхода производа. Часом утврђивала мањка, од-
носно расхода производа сматра се датум под којим је 
извршен попис производа. 
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Обрачун пореза на промет производа извршен по од-
редбама овог члана коначан је за сваки настали мањак, од-
носно расход производа. 

Компањона продаја производа 

Члан 9. 
. При комисионој продаји производа крајњем потро-

шачу коју изврши правно лице или радња без статуса 
правног лица, у своје име, a за рачун комитента (у даљем 
тексту: комисионар), плаћа се порез на промет без обзира 
на то да ли су у питању нови или употребљавани произво-
ди и без обзира на то да ли је у ранијем промету плаћен 
порез на промет производа. 

Порески обвезник за промет производа из става I., 
овог члана је комисионар који је продао производ!е крај-
њем потрошачу. Пореску основицу за обрачун пореза на 
промет производа чини продајна цена комисионара са ук-
љученом комисионом провизијом. -

При јсомисионој продаји производа плаћа се основни 
и посебан порез на промет no стопама из одговарајућих 
тар. бројева Тарифе, зависно од врсте производа. 

Изузетно од одредбе става 3. овог члана, ако су про-
изводи у власништву правног лица a продају се другом 
правном лицу или предузетни^, плаћа се основни порез 
на, промет производа ако је продаја извршена у складу са 
одредбом члана 16. став i. тачка 5. Закона. 

При комисионој продаји употребљаваних путничких 
аутомобила, осталих моторних возила и пловних објеката 
који подлежу обавези годишње регистрације, a који су у 
власништву физичког лица, другом физичком лицу, плаћа 
се основни порез на промет производа по стопи из тачке I. 
тар. број 8. Тарифе. Ако су ти производи у власништву 
правног лица или радње без статуса правног лица, a про-
дају се физичком лицу, основни порез на промет произво-
да плаћа се ио стопи из тар. бр. i. или 5'. Тарифе, a посебан 
порез на промет - по стопи из одговарајућег тар. броја Та-
рифе посебног републичког пореза на промет. 

Изузетно од одредбе става 5. овог члана, при комиси-
оној продаји употребљава!!^ путничких аутомобила у 
власништву правног лица другом правном лицу, односно 
предузетни^ плаћа се само основни порез на промет про-
извода no стопи из тар. броја 5. Тарифе ако је продаја из-
вршена у складу са одредбом члана 16. став !.-тачка 5. За-
кона. При колшсионој продаји осталих моторних возила и 
пловних објеката плаћа се само основни порез на промет 
производа по стопи из тачке I. та^. броја 8. Тарифе ако је 
продаја извршена на начин из члана 7. Закона. 

При комисионој продаји производа порез на промет 
производа плаћа се према месту седишта ^мисионара , 
односио пословног објекта комиеионара. 

Продаја производа са консигнационог складишта 

Члан IO. 
Па промет производа са консигнационог складишта, 

држалац коксигнационог складишта обрачунава порез на 
промет производа применом прописаних пореских стопа 
на продајну цену производа исказану у динарима, у којој 
су, поред царине и д?ругих увозних дажбина који се плаћају 
при увозу,1 садржани и зависни трошкови и консигнациона 
маржа. 

Консигнационо складиште за промет на велико, од-
носно на мало плаћа аконтације пореза на промет no од-
редбама члана 30. Закона. 

Продаја произ!вода јавним надметање^ 

Члан 11, 
На производе који се продају крајњим потрошачима 

јавним надметањем (лицитација и сл.), порески обвезник 
који их продаје обрачунава порез на промет производа 
применом прописаних пореских стопа ка продајну цену 
постигнуту јавним надметањем. Ако је јавним надмета-
њем одређено да се производи продају no ценама у које ie 
укључен порез на промет производа, порески обвезник об-
рачунава тај порез применом прерачуиате пореске стопе. 

Ако су јавним надметањем производи продати прав-
ном лицу или предузетни^, плаћа се основни порез на 
промет производа ако је продаја извршена у складу са од-
редбама члана 7, односно члана 16. ст^в I. тачка 5. Закона, 
a ако су продати физичком лицу, плаћа се основни и посе-
бан порез на промет производа. 

Продаја производа у угоститељству 

Члан 12. . . 

На промет производа (јела, пића и сл.) који. изврши 
угоститељско предузеће и друго правно лице које је регис-
тровано за обављање у г о с т и т е љ а делатности и угости-
т е љ а радња обрачунава се и плаћа порез на промет про-
извода no стопама из тар? броја 4, односно Tap. броја 8. 
Тарифе, a на основицу коју чини продајна цена тих јела и 
пића. 

TIL ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА КОЈИ НЕ СЛУЖЕ 
КРАЈЊОЈ ПОТРОШЊИ 

Промет производа ради даље продаје 

Члан 13. 
Прометом производа који не служе крајњој потрош-

њи, односно на који се не плаћа порез на промет сматра 
се, сагласно одредби члана 6. став I. тачка 1. Закона, про-
даја производа, осим продаје прерађевина од дувана, трго-
винском предузећу или трговинској радњи која те произ-
воде набавља ради даље продаје ако је набавка извршена 
на начин и под условима прописаним чланом 7. Закона. 

Произвођач прерађевина од дувана при продаји тих 
прерађевина трговинском предузећима или трговинским 
радњама обрачунава порез на промет производа на осно-
вицу из члана 13. Закона. 

Члан 14. 
Прометом производа који не служе крајњој потрош-

њи сматра се продаја свих производа, осим продаје алко-
хола (етанола) и прерађевина од дувана, угоститељском 
предузећу, другом правном лицу које је регистровано за 
обављање угоститеЈљске делатности и угостител^ској рад-
њи који те производе набављају ради даље продаје ако је 
набавка извршена на начин и под условима из члана 7. За-
кона. 

Угоститељским предузећем из става I. овог члана не 
сматрају се делови правних лица (ресторани друштвене 
исхране, кангине и др.) који нису регистровани за вршење 
угоститељске делатности са трећим лицима. На производе 
које набављају правна лица порез на промет производа об-
рачунава и наплаћује продавац. 

Промет производа за потре?бе репродукције 

Члан 15. 
Прометом производа који не служе крајњој потрош-

њи сматра се продаја репродукционог материјала произ-
вођач ком предузећу, произвођачу" задрузи, произвођач-
кој радњи и пољопривредног^ газдинству са статусом 
правног лица. 

Произвођачем предузећем, у смислу става I. овог 
члана, сматра се и угоститеља^ предузеће које набавља 
производе ради даље прераде. 

Производи који имају карактер репродукциоаог 
%s батерија ла 

Члан 16. 
Репродукпионим материјалом из члана 6. став 1. тач-

ка 3. Закона сматрају се: 
l) материјал, сировине, полупроизводи, делови и по-

моћни материјал који се прерадом, дорадом, уграђива-
њем, наношењем или ка други начин троше у процесу 
производње и улазе у супстанцију финалног производа; 
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2) материјал који се троши у процесу производње npk 
изради производа, a не улази у суистанцију финалног про-
извода, као што су !,материјал за растварање, нагризања и 
одмашћивање, ливачки песак и други сличан материјал; 

3) погонски и огревни материјал (електрична енерги-
ја, лигнит, мрки, камени и дрвени угаљ, брикета од угља, 
огревно дрво, природни земни гас и гас добијен дестила-
цијом угља); 

4) материјал за изградњу, доградњу, адаптацију, 
одржавање и поправку грађевинских објеката (цемент, че-
лик, песак, шљунак, креч, дрвна Урађа, грађевинска стола-
рија и грађевинска лимарија), инсталациони материјал 
(жице, каблови и др.) и производи који се укључују на ин-
сталациону мрежу као њен саставни део (каде, умиваони-
ци, WC-mcmbe5 водомери, радијатори, бојлери, струјомери 
и сл.), осим производа беле технике и других уређаја као 
што су: радио-апарати, видео-рикордери, плејери, 
фрижидери, хладњаци, пећи и штедњаци, клима-уређаји, 
пећи на етажно грејање и други слични производи који се 
као финални производи укључују на инсталациону мрежу; 

Ž5) амбалажа и други материјал за паковање (палете, 
жице, канап, манила, рафија, лепљиве траке, пакпапир, 
етикете, налепнице, вињете, упутства за употребу произво-
да, писмене гаранције и слични производи који се лепе или 
причвршћују на финални производ, односно који се став-
љају у амбалажу) и материјал који служи за ситне оправке, 
одржавање и чишћење опреме и пословних просторија (са-
пун, детерџент, крпе, пуцвол, метле, четке и сл.). 

Промет репродукционог материјала за прераду у 
угоститељетву 

Члан 17. 
Репродукционим материјалом који без плаћања поре-

за на промет производа набављају угоститељско предузе-
ће и угоститељска радња из члана 6. став I. тачка 2. Закона 
сматрају се прехрамбени и други производи који служе за 
справљање хране и пића, осим алкохола (етанола) из тар. 
броја 4. тачка 4. Тарифе. 

Репродукционим материјалом у угоститељству смат-
рају се и помоћни и потрошни материјал и производи не-
опходни у процесу прераде или продаје произведем хране 
и пића, као што су: зачини и други састојци који се додају 
храни, средства за чишћење (детерџент, сапун и сл.), сал-
вете, чачкалице и остали потрошни материјал, који не 
улазе у супстанције производа који се продају крајњим по-
трошачима. 

Промет репродукционог материјала који се користи у гра-
ђевинској делатности 

Члан 18. 
Грађевински Материјал може се, у складу са одред-

бом члана 6. став I. тачка 3. Закона, употребити за изград-
њу, реконструкцију, адаптацију и поправке, као и за теку-
ће и инвестиционе одржавање грађевинских објеката, без 
обзира на облик својине. 

Грађевински материјал без плаћања пореза на про-
мет производа могу набављати делови предузећа које није 
регистровано! као грађевинско или грађевинско-занатско 
предузеће (комунално и др.) под условом да су ти делови 
регистровани за обављање грађевинске делатности. 

Промет репродукционог материјала који занатска задруга 
корист у производњи преко својих задругара 

Члан 19. 
Произвођача, односно грађевинска занатска задруга 

која је регистрована за обављање производних, односно 
грађевинских радова може за радове које обавља у своје 
име и за свој рачун, a преко својих задругара (предузетни-
ка удружених у задругу) набављати, под условима из чла-
на 7. Закона, репродукциони материјал без плаћања поре-
за на промет производа. Задруга може давати репродукци-
они материјал задругари!^ (али не и продавати или на 

други начин отуђивати) без обрачунавања пореза на про-
мет производа, на основу писмених уговора, и то под сле-
дећим условима: 

1) да задруга располаже стручним радницима за изра-
ду норматива утрошка материјала и за надзор и вођење 
радова; s 

2) да задругари воде пословне књиге; 
3) да су задругари удружени, што се доказује угово-

ром о удруживању у задругу; 
4) да задругари користе добијени репродукциони ма-

теријал искључиво за производњу по уговорима; 
5) да задругари користе добијени реггродукциони мате-

ријал у оквиру утврђених норматива утрошка материјала 
који су саставни део уговора; 

6) да и задруга и задругари воде у књиговодству, од-
носно у пословним књигама евиденције о стању, кретању 
и утрошку репродукционог материјала, по врсти, количи-
ни и вредности и да најмање једном у три месеца, као. и по 
завршетку уговорене производње, односно грађевинских 
радова усагласе те евиденције; 

l ) да задругари фактуришу задрузи само накнаду за 
обављене уговорене производне, односно грађевинске ра-
дове, a не и за вредност материјала; 

8) да задруга одмах достави општинском органу уп-
раве надлежном за послове друштвених прихода код кога 
се води као порески обвезник по један примерак уговора о 
удруживању у задругу и по један примерак сваког поједи-
ног писменог уговора. Задруга у року од пет дана од дана 
исплате доставља извештај о свакој наплати по том угово-
ру. 

На вредност материјала датог у смислу става I. овог 
члана за који се приликом усаглашава!^ евиденција или 
контролом утврди да није оправдан испорученим произ-
водима, односно извршеним грађевинским радовима, a не 
налази се ни на залихама задруге, задруга ће обрачунати 
порез на промет производа и уплатити га у року од пет да-
на од дана кад је та чињеница утврђена, 

Одредбе ст. I. до 3. овог члана односе се и на занатске 
задруге ван материјала производње и на занатске задруге 
које су регистроване да, поред производних, односно гра-
ђевинских обављају и услужне или друге непроизводне де-
латности, под условом да, у смислу члана 6. став 2. Зако-
на, имају производне, односно грађевинске радне јединице 
или погоне који су регистровани за вршење производних, 
односно грађевинских радова. 

Набавка производа и репродукздионог материјала од стра-
не ремонтних предузе!т is радњи; и сервиса који се баве оп-

равком и сервнсирањем производа 

Члан 20. 
Ремонтна предузећа и радње и сервиси, регистровани 

за промет, оправку и одржавање производа трајније упот-
ребне вредности (машине, уређаји, апарати) могу набав-
љати без пореза на промет производа резервне делове не-
опходне за уградњу у производе који се оправљају и серви-
сирају, под условима из члана 7. Закона. 

Кад се резервни делови из става 1. овог члана уграђу-
ју у производе који се сматрају опремом правних лица или 
предузетни^, на вредност продатих, односно уграђених 
делова плаћа се основни порез на промет производа по 
стопи из тачке I. тар. броја 8. Тарифе ако су испуњени ус-
лови из члана 7. Закона. 

Кад се резервни делови из става I. овог члана уграђу-
ју у производе који се не сматрају опремом правних лица 
или предузетника, на вредност^ продатих и уграђених де-
лова обрачунава се и плаћа основни порез на промет про-
извода по стопама из .одговарајућих тарифних бројева. 

Кад се резервни делови из става I. овог члана уграђу-
ју у фин,алне производе физичких лица, на вредност прода-
тих, односно уграђених делова обрачунава се и плаћа ос-
новни и посебан порез на промет производа по стопама из 
одговарајућих тарифних бројева. У фактури се посебно ис-
казује вредност резервних делова за уграђивање, посебно 
порез на промет за резервне делове, a посебно накнада за 
извршену услугу. 
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Набавка и употреба грађевинског репродукционОг матери-
јала од стране месних заједница 

Члан 21. 
Месне заједнице могу, у смислу члана 6. став I. тачка 

4. Закона, набављати грађевински материјал без плаћања 
пореза на промет и у границама утврђених норматива ма-
теријала употребљавати га или давати (али ra не могу 
продавати или на други начин отуђивати) за вршење ових 
радова под следећим условима: 

1) да грађевински материјал набављају на основу пис-
мене поруџбеиице на начин и под условима из члана 7. За-
кона; 

2) да продавцу поднесу писмену изјаву која мора би-
ти нумерисана, датирана и потписана; 

3) да радове изводе према одобреном инвестиционом 
пројекту и'одлуци надлежног органа месне заједнице; 

4) да ^оде евиденцију о врсти, количини и вредности 
материјала из фактура и других докумената добављача, 
као и о стању, кретању и утрошку тог материјала. 

Набавка грађевинског репродукшшног материјала од 
стране стамбене задруге ради изградње станова или стам- , 

бенкх зграда, за своје чланове - задругаре 

Члан 22. 
Стамбена задруга из члана 6. став I. тачка 6. Закона 

која је регистрована код надлежног суда у складу са савез-
ним законом за изградњу станова, односно стамбених 
зграда на основу одобреног пројекта може у име и за ра-
чун својих чланова - задругара набављати грађевински 
материјал без плаћања4 пореза на промет и може тај мате-
ријал користити за те сврхе и уступати га задругарима без 
плаћања пореза на промет, и то на територији општине, 
^односно ф а д а на којој је задруга основана. Под територи-
јом општине, односно 1лрада, у смислу тачке 6. члана 6. За-
кона, подразумева се територија на којој надлежна фили-
јала Службе друштвеног књиговодства обавља контролу 
пословања задруге^ Изградњом станова или стамбених 
зграда сматра се изградња нових станова или стамбених 
зграда, као и доградња, односно надградња, реконструк-1 
ција или адаптација постојећих грађевинских објеката, 
под условом да за то постоје одобрени пројект и одговара-
јућа дозвола. 

Стамбена задруга може набављати грађевински мате-
ријал без'плаћања пореза на промет, у смислу члана 7. За-
кона, под следећим условима; 

1) да има непосредно организовану грађевинску опе-
ративу (грађевински погон, грађевинску радну јединицу) 
или стручну службу за контролу и надзор над извођењем 
грађевинских радова и за праћење утрошка избављеног 
грађевинског материјала; 

2) да организује и води евиденције о врсти, количини 
и вредности грађевинског материјала из фактура и других 
докумената добављача, као и о утрошку тог материјала. 

Стамбена задруга може набављати грађевински мате : 
ријад за изградњу станова или стамбених зграда без пла-
ћања пореза на промет на један од следећих начина: 

1) ако набавља материјал за изградњу објеката које 
изграђује сама Лли преко друге грађевинске организације, 
та ј материјал исказује у свом књиговодству као залиху 
сопственог материјала и преко истог прати стање и крета-
ње, односио набавку и утрошак; 

2) ако набавља материјал за потребе својих задругара 
и чува га на свом складишту (магацину и сл.), при уступа-
њу (давању) тог материјала смањују се обавезе задруге по 
основу аванса примљених од својих чланова - задругара; 

3) ако набавља материјал за потребе својих чланова, 
који та ј материјал непосредно преузимају са стоваришта 
продавца (произвођача или трговинског предузећа које 
обавља прожет на велико), аванси добијени од задругара 
смањиће се за вредност преузетог материјала, a о стању и 
кретању тако преузетог материјала задруга ће водити по-
себну пореску евиденцију. 

Крајем сваког полугодишта или у краћем року, од-
носно по завршетку изградње објекта материјал на гради-
лишту се пописује ради утврђивања утрошка, односно ра-

ди провере употребе материјала у оквиру норматива. По 
завршетку градње, за вишак материјала по попису који 
није уграђен према одобреном пројекту, задруга уплаћује 
порез на промет у року од пет дана од дана извршеног по-
писа и констатовања да постоји вишак материјала. , 

Набављени грађевински материјал стамбена задруга 
може уступати, односно давати задругару без обрачунава-
ња и плаћања пореза на промет производа да би га сам 
или уз помоћ других уградио искључиво у свој стан, од-
носно у стамбену зграду, под следећим условима: 

1) да је стамбена задруга са задругћром закључила 
писмени уговор о радовима на изградњи^ објекта које сам 
задругар изводи; 

2) да задругар има пројект, односно одговарајућу тех-
ничку документацију с предметом и предрачуном које је 
одобрила стамбена задруга или овлашћена организација, 
уз обавезу да су ти услови испуњени приликом ступања у 
чланство задруге и да задругар сва права може остварити 
тек кад ти услови буду испуњени; " 

' З) да се за сваки грађевински објект који задругар 
сам, у целини или делимично, гради обезбеди уредна по-
реска евиденција и контрола утрошка набављеног грађе-
винског материјала без обрачунавања и плаћања пореза 
на промет, уз обавезу да стручна служба задруге тромесеч-
но усклађује књиговодствену евиденцију са ситуацијом 
градње објекта, с тим да се коначан обрачун и контрола 
утрошка материјала обавезно изврше по завршетку грађе-
винског објекта; 

4) да стручна служба, у оквиру свог надзора и контро-
ле изградње објеката, обезбеди да се тако набављен грађе-
вински репродукциони материјал користи према утврђе-
ним нормативима који морају бити у складу са урбанис-
тичким условима и дозволом за градњу коју издаје над-
лежни орган управе; 

5) ако набављени материјал без плаћеног пореза на 
промет задругар ненаменски троши, односно ако га не уг-
ради у грађевински објект, задруга је обавезна да обрачуна 
и плати порез на промет у року од пет дана од дана кон-
статовања такве ненаменске потрошње. 

Продаја грађевинског материјала bi нд иви ду ал ном пољоп-
ривредног произвођачу ради изградње пољопривредних 

објеката 
\ 

Члан 23. 
Индивидуални пољопривредни произвођач из члана 

6. став l, тачка 7. Закона коме је пољопривредна производ-
ња једино и основно занимање и који је осигуран по про-
писима о здравственом, односно пензијском осигурању 
земљорадника, као и физичко лице у чијем је домаћинству 
најмање један члан осигуран по прописима, о здравстве-
ном, односно пензијском осигурању земљорадника може 
под условима из члана 7. Закона набављати грађевински 
репродукциони материјал ради изградње или адаптације 
пољопривредних објеката (штале, обори, силоси и др.). 

\ 

Промет опреме 

Члан 24. 
Прометом производа који не служе крајњој потрош-

њи, на који се порез на промет производа плаћа по по-
влашћеној (бенефицираној) стопи од 3% из Tap. броја 8. Та-
рифе, сматра се, сагласно одредби напомене I. уз та ј та-
рифни број, продаја опреме правном лицу и предузетни^ 
на начин и под условима прописаним чланом 7. Закона. 
Физичко лице може продавати опрему, односно делове оп-
реме уз плаћање пореза на промет по бенефицираној по-
реској стопи'из тар. броја 8. Тарифе основног пореза на 
промет под условом да се плаћа само преко жиро-рачуна. 

Опремом на коју при1 продаји овлашћеним купцима 
на начин и под условима из члана 7. Закона продавац об-
рачунава и плаћа основни порез на промет производа по 
стопи од 3% из тарифног броја 8. Тарифе сматрају се ос-
новна средства (машине, уређаји, апарати и др.) која 
служе за обављање делатности, ствари ситног инвентара 
одређене према прописима о амортизацији, средства за 
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личну заштиту на раду, лична заштитна опрема и резер-
вни делови опреме. 

Опремом из става 3. овог члана не сматрају се пут-
нички аутомобили и резервни делови аутомобила, намеш-
тај и делови намештаја, и теписи који служе за опремање 
канцеларија и осталих административних просторија, 
уметничка дела ликовне и примењене уметности и украс-
ни предмети (лустери, вазе и украсне фигуре). 

Ради праћења набавке и контроле коришћења опре-
ме, купац - правно лице води евиденцију о набавци и ут-
рошку тих производа по врсти, количини и вредности, ко-
ја се мора подударати са подацима из фактуре о куповини 
(пријемнице, доставнице, товарног листа или других доку-
мената). Купац опреме - преду!зетник води књигу набавке 
и употребе репродуедионог материјала и опреме коју, у 
смислу става 4. члана 7. Закона, не може продати, односно 
отуђити у року од пет година од дана набавке. 

Увоз производа ради даље продаје, репродукције 
или прераде 

Члан 25. 
Правна лиц^ и предузетници могу само под условима 

из члана 7. Закона увозити производе ради даље продаје, 
репродукције и прераде без плаћања пореза на промет и 
увозити опрему уз плаћање пореза на промет по повлаш-
ћеној пореској стопи из тар. броја 8. Тарифе. 

Када увозник увози производе у своје име и за свој 
рачун, изјаву о пореском ослобођењу даје пре царињења 
производа царинарници преко које се врши увоз, a кад их 
увози у своје име, a за туђ рачун, писмену изјаву корисни-
ка увоза о пореском ослобођењу подноси пре царињења 
производа царинарници преко које се врши увоз. 

На увоз производа из става I. овог члана који није из-
вршен на начин и под условима из члана 7. Закона, основ-
ни порез на промет плаћа се по стопама из одговарајућих 
тарифних бројева Тарифе зависно од тога који се произво-
ди увозе. -

Члан 26. 
На увоз опреме из тачке I. алинеја прва тар. броја 8. 

Тарифе за обављање делатности на начи.н и под условима 
из члана 7. Закона плаћа се основни порез на промет по 
стопи из тачке 1. Tap. броја 8. Тарифе. Царинарница обра-
чунава и наплаћује порез заједно са царином и другим -
увозним дажбинама. 

Увозом опреме, v смислу става I. овог .члана, сматра 
се и привремени увоз опреме. 

Услови продаје производа без плаћања пореза иа промет 
из члана 6. Закона 

Члан 27. 
Производи из члана 6. став 1. тач. I. до 7. и тачка 9. 

Закона могу продавати без плаћања пореза на промет про-
извођача предузеће или произв(^ђачка радња, трговинско 
предузеће које је регистровано за вршење! промета на ве-
лико и предузеће које је регистровано за увоз. 

Производи из члана 6. став I. тач. I. до 7. и тачка 9. 
Закона не vo ry се продавати без плаћања пореза на про-
мет из продавница и других пословних јединица које се за 
производе задужују по продајним ценама са урачунатим 
порезом на промет производа (продавница на мало). 

Изузетно од одредбе става l, овог члана, физичко ли-
це може продавати производе без плаћања пореза на про-
мет под условом да се ти производи плаћају преко жиро-
-рачуна, и то: 

- сопствене производе трговинском предузећу ,или 
радњи, и угоститељском предузећу или радњи који те про-
изводе набављају ради даље продаје; 

- пољопривредне производе произвођачем или угос-
титељском предузећу и радњи који те производе-набавља-
ју ради репродукције или прераде; 

- индустријске и друге отпатке (крпе и друге текстил-
не отпатке, старо гвожђе, стакло, отпадни или употребља-

вани папир; картон-лепенку и др.) произвођачком предузе-
ћу или радњи. 

Ако купац из става 3. овог члана изврши плаћање фи-
зичком лицу у готову, обрачунаће порез на промет (основ-
ни и посебни) у име продавца и уплатиће га на прописане 
рачуне у року од пет дана од дана исплате. Обрачун поре-
за на промет купац врши применом прерачунате пореске 
стопе на продајну вредност продатих производа. 

Члан 28. 
Производи из члана 6. став I. тач. I. до 7. Закона могу 

се продавати без плаћања пореза на промет ако су испуње-
ни следећи услови: 

1) да се производи продају сц стоваришта, из магаци-
на и сл. или транзитно (промет !ia велико); 

2) да се производи продају на основу поруцбенице 
купца и уз обавезно издавање фактуре; 

3) да се производи продају уз безготовинско плаћање, 
вирманом са жиро-рачуна купца на жиро-рачун продавца. 

Порески обвезник - предузетник писмено обавештава 
општински орган управе надлежан за послове друштвених. 
прихода о броју ^про-рачуна и код кога је отворен; 

4) да је купац пре преузимања производа, односно 
пре испостављене фактуре дао продавцу писмену изјаву да 
ће купљене производе користити искључиво за сврхе из 
члана 6. став I. тач. I. до 7, Закона. Изјава мора бити нуме-
рисана, датирана и потписана од овлашћених лица. 

Писмену изјаву из става I. ове тачке купац даје на по-
руцбеници или као посебан прилог уз поруџбеницу пре из-
!вршеног промета, односно пре издавања фактуре. Ако се 
писмена изјава даје као посебан прилог уз поруцбеиицу, 
она мора да садржи податке о врсти, количини, јединици 
мере, цени и вредности производа. Ако се у току године по 
једном уговору, који обавезно садржи врсту и количину 
производа, сукцесивно испоручују производи, купац може 
у првој поруџбеници или уговору да да писмену изјаву, a 
при доцнијим испорукама продавац се у фактурама о про-
даји производа позива на број и датум тог уговора, однос-
но поруџбенице у којој је дата таква писмена изјава; 

5) да је у фактуру о продаји производа продавац унео 
клаузулу да су производи продати без обрачунавања поре-
за на промет производа на основу писмене изјаве, са пози-
вом на број и датум те изјаве. Примљену изјаву продавац 
прикључује копији фактуре о продатим производим^. 

Члан 29. 
Ако су при продаји производа из члана 6. став I. тач. 

I. до l , и тачка 9. Закона испуњени сви услови из члана 7. 
Закона, порез на промет се не плаћа. 

При продаји производа за вршење делатности у 
смислу члана 16. став I. тачка 5. Закона плаћа се само ос-
новни порез на промет. 

Правно лице које набавља производе ради давања без 
накнаде у виду репрезентације, рекламе, поклона и сл. (ал-
кохолна пића, прерађевине од дувана, сатови, производи 
од ,злата и племенитих метала и др.) плаћа основни и посе-
бан порез на промет у року од пет дана од дана настанка 
пореске обавезе. 

III. ПОРЕСКА ОСНОВИЦА 

Члан 30. 
При ,продаји производа крајњим потрошачима, по-

реску основицу чини продајна цена производа која не 
садржи порез на промет производа. 

Под продајном д?ном производа из става I. овог чла-
на подразумева се укупна бруто-накнада коју купац плаћа 
продавцу. 

Пореска основица може се умањити за попуст који 
продавац у виду рабата даје купцу под условом да ј е рабат 
писмено уговорен и да је купцу непосредно исказан (одоб-
рен) у фактури. 

Пореску основицу пореза на промет за прерађевине 
од дувана - цигарете чини малопродајна цена са урачуна-
т а ! порезом на промет производа коју је одредио произ-
вођач. Ако произвођач прерађевина од дувана промени 
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малопродајне цене цигарета иа које је обрачунат и плаћен 
порез на промет, продавац на мало (трговинска предузећа 
и трговинске радње, угоститељска предузећа и угоститељ-
ске радње) поступа у складу са одредбом члана 49. Закона. 

Код увоза прерађевина од дувана - цигарета пореску 
основицу, у смислу става I. овог члана, утврђује увозник. 
О пореској основици увозник обавештава надлежни савез-
ни орган управе за послове цена и царинарницу преко које 
се увозе цигарете. 

Царинарница обрачунава и наплаћује порез на про-
мет применом прописане стопе на продајну цену, са ура-
чунатим порезом на промет, коју је пријавио увозник у 
моменту царињења. f 

Утврђена малопродајна цена увозних цигарета на ко-
ју је порез на промет обрачунат и плаћен не може се мења-
ти без претходне пријаве савезном органу управе над-
лежном за послове цена и царинарници преко које је из-
вршен увоз. 

Царинарница по пријави промене продајне цене као 
пореске основице обрачунава и наплаћује разлику пореза 
на промет за залихе које се налазе код увозника. Продавац 
на мало (трговинска предузећа и трговинске радње, угос-
титељска предузећа и угоститељске радње) код промене 
малопродајних цена увозних цигарета поступа у складу са 
одредбама члана 49. Закона. 

Пореску основицу пореза на промет деривата нафте 
чини рафинеријска цена увећана за зависне трошкове и 
трошкове трговине (маржа). 

Члан 31. 
Пореску основицу пореза на промет производа које 

физичко лице само израђује, a који подлежу обавези го-
дишње регистрације, као и на промет употребљаваних 
путничких аутомобила, осталих^ моторних возила и плов-
них објеката који се врши непосредно између физичких ли-
ца чини прометна вредност тих производа коју утврђује 
општински орган управе надлежан за послове друштвених 
прихода према месту пребивалишта физичког лица које је 
израдило производ, бдносно према месту седишта продав-
ца путничких аутомобила, осталих моторних возила и 
пловних објеката. 

Ослобођења од плаћања пореза на промет 

Члан 32. 
Прехрамбеним производима из тачке I. члана 15. За-

кона на које се, у смислу чл. 15. и 16. Закона, не плаћа ос-
новни и посебан порез на промет производа сматрају се: 

1) све врсте хлеба (пшенични, ражани, јечмени, куку-
рузни, хлеб од хељде, хлеб од соје, хлеб од мекиња, хлеб 
од кромпира) који се ставља у промет под називом: бели, 
полубели, црни и др., осим пецива и других пекарских 
производа, као што су: кифле, переце, ђевреци, погаче, ле-
пиње, кајзерице, све врсте колача, бурек и остали пекарски 
и посластичарски производи,; 

2) млеко (кравље, овчије, козије и др.) које се ставља у 
промет у течном стању - свеже, пастеризовано, хомогени-
зовано и кондензовано, осим чоколадног млека, киселог 
млека, јогурта, павлаке, кефира, путера, сира и других 
производа од млека; 

3) јестиво уље од сунцокрета, соје, маслина и кукуруз-
них клица и друга уља која служе за људску исхрану, осим 
маргарина и мајонеза; 

4) јестиве масти - животињске и биљне које служе за 
људску исхрану, као што су: топљена и пресована маст, 
топљени лој и масло, биљни мрс, биљно масло и кравље 
масло. 

Под производима који се извозе у иностранство под-
разумевају се и производи који се извозно-увозно царине 
без преласка царинске линије у складу са чланом 18. тачка 
IO. Царинског закона. 

Производима које Југословенски црвени крст добија 
без накнаде или које набавља на начин и под условима од-
ређеним у члану 7. Закона, a које користи за намене ради 
којих је основан, сматрају се производи које Југословенски 
црвени крст непосредно користи у обављању своје делат-
ности, као што су: прехрамбени производи, основни про-

изводи пољопривреде и сл., осим следећих производа који 
су намењени личној потрошњи: 

1) деривати нафте; 
2) прерађевине од дувана; 
3) алкохолна пића, освежавајућа безалкохолна џића, 

минералне газиране воде и алкохол (етанол); 
4) путнички аутомобили; 
5) украсни, и други производи свих врста и облика, из-

рађени са више од 2% злата и других племенитих метала; 
6) природно драго камење и природни бисери и про-

изводи свих врста и облика израђени са драгим камењем и 
бисером; 

I) парфимеријски и козметички производи; 
S) руком чворани теписи са више од 120.000 чворова 

по m2; 
9) кожа од рептилија и сви производи израђени од'те 

коже, као и природна крзна и производи од тог крзна; 
10) опрема, машине, уређаји и делови; 
II) употребљавани путнички аутомобили; 
12) пољопривредна механизама , уређаји, друга, оп-

рема и алат и резервни делови за ту опрему; 
!З) органско и минерално ђубриво и средства за за-

штиту биља; 
14) оригинална уметничка дела; 
15) компјутери и џепни калкулатори; 

-16) електрична енергија, лигнит, мрки, камени и дрве^ 
ни угаљ, брикета од угља, гас добијен дестилацијом угља 
и природни земни гас; 

17) дневна и повремена штампа; 
18) уџбеници за основно, средње и високо образова-

ње; 
,19) књиге, брошуре, часописи и остале публикације; 
20) кафа (сирова, пржена, млевена и екстра). 
Лековима из тачке l i . члана 15. Закона на које се не 

плаћа порез на промет сматрају се производи који се став-
љају у промет као. лекови и помоћна лековита средства из 
чл. 2. и 3. Закона о стављању лекова у промет („Службени 
лист СФРЈ", бр. 43/86). Произвођач, увозник или прода-
вац лекова на велико при стављању лекова у промет у апо-
текама и другим продавницама на мало поступа у складу 
са одредбама члана 45. Закона. 

Лекови, у смислу савезног закона којим се уређује 
стављање лекова у промет, јесу: 

1) готови лекови; 
2) лековите супстанције одређеног хемијског састава, 

мешавине лековитих супстанција (полупроизвода), као и 
лековито биље и лековите супстанције биљног и животињ-
ског порекла који служе за справљање лекова; 

3) производи који се у апотекама израђују од лекови-
тих супстанција и издају на основу рецепта или без рецеп-
та (маестрални и галенски приправни); 

4) крв, крвни деривати и други сродни производи 
(препарати који се употребљава^ као замена крви, раство-
ри за регулисање електролита, серуми и други производи 
добијени из крви). 

Готовим лековима сматрају се препарати утврђеног 
квалитативног и квантитативног састава к!оји су произве-
деш! индустријским или лабораторијским путем, a став-
љају се у промет у облику и паковању у које их је ставио 
произвођач; вакцине; препарати за дијагностику и терапи-
ју који садрже радиоактивне материје ^радиофарм^цеу r-
ски препарати), дијететски препарати са терапијском ин-
дикапијом; противотрови (антидоти); контрастна и друга 
дијагностичка средства која се уносе у људски, односно 
животињски организам. 

/ Помоћним лековитим средствима сматрају се произ-
води и супстанције биљног, животињског, минералног и 
синтетског порекла који помажу, односно омогућују деј-
ство лекова или других терапијских поступака и средства 
благог дејства која могу бити корисна код одређеног ста-
ња болести или доба живота. 

Помоћним лековитим средствима сматрају се: 
l) приправни у различитим фармацеутским облици-

ма само за спољну и пероралну употребу који могу бити 
корисни за ублажавање одређених стања (средства за уб-
лажавање различитих тегоба, за регулисање појединих фи-
зиолошких функција и сличних намена и деловања); 
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2) чајеви и мешавине чајева који се припремају из 
биљних дрога благог дејства; 

3) завојни материјал и средства за шивење рана и 
спречавање крвављења (вата и производи од вате, газа и 
прризводи од газе, завоји, лепљиви - адхезивни фластери, 
хируршки конац, катгут и друга средства за шивење рана 
и спречавање крвављења); 

.4) стоматолошки материјал који непосредно долази у 
додир са ткивом усне дупље (материјал за испуне и стома-

^ толошку протетику); 
5) производи који се хируршки уграђују у организам 

(вештачки зглобови, срчани залисци, електронски стиму-
л а т о р ^ медицирани и немедицирани-интраутррни улош-
ци и друга механичка средства за заштиту од нежељене 
трудноће и сл.); 

6) дијагностичка средства која се.не уносе у органи-
за(м, a служе за постављање дијагнозе (тест-серуми, диско-
ви за антибиограме, тест-траке, плочице и сл.); 

l ) медицински прибор за једнократну употребу (игле, 
шприцеви, прибор за трансфузију, инфузију и дијализу, ка-
тетери, сонде, контактна амбалажа и сл.); 

8) други производи и супстанције које одреди над-
лежни орган управе. 

v Право на набавку путничких аутомобила без плаћа-
ња пореза на промет производа под условом из члана 15. 
став I. тачка 13. Закона имају инвалидна лица која подне-
су продавцу писмени налаз u мишљење надлежне инва-
лидске комисије да имају телесно оштећење због губитака, 
оштећења или одузегости доњих удова или карлице од 
најмање 80% према Самоуправном споразуму о листи те-
лесних оштећења или да су изгубила вид на оба ока. Налаз 
и мишљења надлежне инвалидске комисије не могу бити 
старији од шест месеци. 

„ Путничким аутомобилима произведеним у Југосла-
в е н које инвалидно лице може набављати без плаћања по-
реза на промет сматрају се и путнички аутомобили које 
испоручује страни кооперант по уговору о дугорочној 
производној кооперацији. 

Инвалидно лице које има више од 18 година живота 
може остварити право на пореско ослобођење ако путнич-
ки аутомобил домаће производње чија радна запремина 
не прелази 1,8 литара радне запремине набавља , искључи-
во за лични превоз и ако продавцу, поред писменог налаза 
и мишљења надлежне инвалидске комисије, поднесе на 
увид и следеће доказе: 

1) да је способно да управља путничким аутомоби-
лом, што се доказује одговарајућом возачком дозволом на 
име тог лица; 

2) да је по прописима остварило право на негу и по-
моћ другог лица које има возачку дозволу и које ће управ-
љати тим аутомобилом искључиво за превожење тог инва-
лидног лица, ако оно не може имати возачку дозволу због 
наведених телесних губитака, оштећења или одузетост , 
што се доказује одговарајућим решењем којим је право на 
негу и помоћ остварено, као и возачком дозволом лица ко-
је пружа ту негу и помоћ. 

Продавац је дужан да о свим наведеним доказима на 
основу којих инвалидно лице остварује право на набавку 
путничког аутомобила унесе одговарајуће податке у фак-
туру о продаји путничког аутомобила том лицу без обра-
чунава!^ пореза на промет производа. Општински орган 
управе надлежан за послове друштвених прихода по-
тврђује на фактури ослобођење од плаћања пореза на про-
мет производа, на основу чега се путнички аутомобил\ 
може регистрован, a на полеђини фактуре ставља напо-
мену надлежном органу за регистрацију возила следеће 
садржине: „Ако је инвалидно лице отуђило возило у року 
од пет година од дана набавке, дужно је да плати порез на 
промет од ког је било ослобођено." 

Давање возила другом лицу на употребу ,,осим ако је 
у возилу инвалидно лице, подлеже плаћању пораза на про-

' мет. 
Ако је инвалидно лице остварило право на ослобође-

ње од плаћања пореза на промет на купљени путнички ау-
томобил који је произведен у Југославије у саобраћајну 
дозволу тог аутомобила, у рубрику Напомена, уписује се 
текст: 

„Отуђење до — (уписати.датум од пет го-
дина) подлеже плаћању пореза (члан 15. тачка 13. Зако-
на)"; 

„Управља инвалидно или друго лице ако истовреме-
но превози инвалидно лице". 

Напомена у саобраћајној дозволи има значење да се 
према члану 15. став I. тачка 13. Закона то возило не може 
отуђити без претходног плаћања пореза на промет у року 
од пет година од дана набавке возила, као и да се не може 
давати на употребу другом лицу, осим ако се у возилу ис-
товремено налази и инвалидно лице. 

Орган надлежан за регистрацију возила не може ре-
гистрован путнички аутомобил који је инвалидно лице 
набавило без плаћања пореза на промет на друго лице пре 
истека рока о/д пет година од дана његове набавке ако ин-
валидно лице не ћоднесе потврду општинског органа уп-
раве надлежног за послове друштвених прихода да је уп-
латило порез на промет, са припадајућом каматом ох да-
на куповине до дана продаје путничког аутомобила. 

V. ПОРЕСКЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ 

Члан 33. j 
Ради правилног и благовременог обрачунава!^ и 

плаћања пореза на промет производа, правна лица - поре-
ски обвезници из чл. IO, П . и 22. Закона који врше промет 
производа или услуга као своју делатност обезбеђују у 
свом књиговодству и у ванкњиговодственој пореској еви-
денцији податке о пореским основицама по тарифним 
бројевима и истим пореским стопама, на основу којих се 
утврђује, плаћа и усмерава аконтација, као и податке на 
основу којих се тај порез периодично и коначцр обрачуна-
ва. 

Аналитичко евидентирање пореских основица на које 
се примењују различите пореске стопе из истих или разли-
читих тарифних бројева, порески обвезник може обезбеди-
ти и ванкњиговодственом евидентном, која мора бити 
усаглашена са одговарајућим ^Њиговодственим подаци-
ма. 

Правно лице - купац који купује производе као реп-
родукциони материјал, опрему или производе за сопстве-
ну крајњу потрошњу обезбеђује у свом књиговодству или 
у ванкњиговодственој евиденцији све податке о стању и 
кретању тих производа. На те производе који се ненамен-
ски утроше или отуђе плаћа се порез на промет по стопа-
ма из тарифних бројева у које су сврстани ти производи. 

Правно лице - порески обвезник који продаје произ-
воде предузетни^ у смислу члана 7. Закона као реп редук-
циони материјал, односно као опрему или као производе 
намењене за даљу продају крајњим потрошачима, о про-
датим производима издаје фактуру чију копију одлаже у 
своју књиговодствену документацију, a којој се прилаже 
поруџбеница и изјава о пореском ослобођењу, односно о 
плаћању пореза по бенефицираној пореској стопи. Један 
примерак копије фактуре доставља се у прописаном року 
општинском органу управе надлежном за послове друш-
твених прихода у којој је издато одобрење за обављање де-
латности. 

За све продаје евидентираие у књиговодственој или 
ванхњиговодственој пореској евиденцији из ст. 3. и 4. овог 
члана порески обвезник одлаже у своју књиговодствену 
документацију копије фактура, уз које прилаже писмене 
поруџбенице и пореске изјаве купца. 

Евидентира!!^ избављеног репродук!дооног 
материјала BI О П Р Е М Е 

Члан 34. 
Правио лице - купац који набавља репродукциони 

материјал без плаћања пореза ка промет, односио опрему 
уз плаћање пореза на промет по нижој (^овлашћеној) по-
реској стопи обезбеђује у књиговодству, односно у ван-
књ^говодственој пореској евиденцији податке о набавци, 
кретању и утрошку тог материјала, односно опреме, по 
врсти, количини и вредности из фактуре, пријемним, до-

/ 
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ставннце, товарног листа и других докумената о изврше-
ној набавци. 

Набавка производа у сврхе даље продаје 

Члан 35. 
Порески обвезник који врши промет производа преко 

својих продавница или других продајних објеката, саглас-
но одредби члана 26. став 3. тачка 7. Закона, у цене произ-
вода пре њихове испоруке тим продавницама, односно по-
словним јединицам!а, урачуна основни и посебан порез на 
промет производа. 

Вођење пореске евиденције од стране пореских 
обвезника - предузетни^ 

Члан 36. 
Порески обвезник - предузетник води следеће књиге: 
1) књигу промета; 
2) књигу набавке и употребе репродукционог матери-

јала и опреме; 
3) књигу жиро-рачуна. 
Порески обвезник - предузетник који обавља трго-

винску и угоститељску делатност, поред књига из става I. 
овог члана, води и књигу обрачуна пореза на промет. Сас-
тавни део књиге обрачуна пореза на промет чини пријем-
ни лист за угоститељство. 

Књиге из става l, овог члана имају карактер јавне ис-
праве и воде се са повезаним листовима или на слободним 
листовима ако се воде преко рачунара. Књижење у књига-
ма врши се ажурно по начелима уредности и тачности, на 
основу веродостојних исправа по хронолошком реду. 

Образац књига из ст. I.H 2. овог члана чини саставни 
део овог правилника. 

Књиге из ст. I.H 2. овог члана претходно оверава оп-
штински орган надлежан за послове друштвених прихода. 

\ 

Вођење књиге промета 

Члан 37. 
Порески обвезник - предузетник који обавља угости-

тељску делатност води књ^гу промета на обрасцу КПУ. 
Порески обвезник - предузетник који обавља произ-

водну или услужну занатску делатност или другу делат-
ност води књигу промета на обрасцу КП. 

Ако порески обвезник - предузетник који обавља 
трговинску делатност води трговачку књигу пб савезном 
пропису којим се регулише трговина, не води књигу про-
мета. 

Вођење књиге промета (Образац КПУ) од стране пореског 
обвезника - u реду зети ика који обавља угоститељску 

делатност 

Члан 38. 
Порески обвезник - предузетник који обавља угости-

тељску делатност евидентира остварени промет најкасни-
је наредног дана за претходни дан, и то за остварени про-
мет хране у колонама 4 и 5, за промет пића у колонама 7 и 
8 и за остали промет у колонама !Ои U. 

У колоне 6, 9 и 12 порески обвезник уноси датум из-
вршених уплата по издатим фактурама за промет оства-
рен преко жиро-рачуна. Под датумом извршене уплате 
подразумева се датум уплате назначен у изводу о приспе-
лој уплати. 

У колонама 4ј 7 и 13 порески обвезник, поред 
књижења оствареног промета од хране и пића, књижи и 
утврђене разлике оствареног промета између књиге обра-
чуна пореза на промет и књиге промета (Образац КП У) по 
тромесечном обрачуну. 

За свако тромесечје посебно се сабирају подаци из ко-
лона 4, 5, 7, 8, IO, Il и 13 у виду међузбира, a у наредном 
реду, испод међузбира, исказује се и кумулативни збир ос-
твареног промета рд I. јануара до краја односног Троме-
сечја. 

Вођење књиге промета (Образац КП) од стране пореских 
обвезника - предузетни^ који обавља произврдно-занат-

ску или услужну делатност 

Члан 39. 
У књигу прожета која се води на обрасцу КП књижи1 

се остварени промет за продате производе, односно из-
вршене услуге свакодневно, a најкасније наредног дана за 
претходни дан, на следећи начин: 

1) у колонама 4 и 6 исказује се .продајна вредност са 
порезом на промет продатих производа у готову, односно 
преко жиро-рачуна; 

2) у колонама 5 и 7 исказује се продајна вредност про-
извода који су ослобођени од плаћања пореза на промет 
(репродукциони материјал, продаја производа ради даље 
продаје и др.) у готову, односно преко жиро-рачуна; 

3) у колонама IO и 12 исказује се вредност извршених 
услуга, са порезом на промет, наплаћених у готову, однос-
но преко жиро-рачуна; 

4) у колонама 11 и 13 исказује се вредност извршених 
услуга које не подлежу плаћању пореза на промет услуга 
наплаћених у готову, односно преко жиро-рачуна; 

5) у колоне 8 и 14 уноси се датум извршених уплата 
по издатим фактурама за остварени промет преко жиро-
-рачуна. Под датумом извршених уплата подразумева се 
датум уплате назначен у износу о приспелој уплати; 

6) у колони 18 књижи се обрачун пореза на промет по 
истеку сваких 15 дана у месецу; 

l ) у колону 16 уноси се одговарајући тар. број из Та-
рифе основног пореза на промет, у колону 17 - збирна пре-
рачуната стопа основног и посебног пореза на промет, a у 
колону 18 - износ обрачунатог пореза на промет који се 
добија применом збирке прерачунате стопе из колоне 17 
на збир колона 4 и 6, односно Ши 12. 

По истеку сваких петнаест дана у месецу, у књизи 
промета сабирају се подаци из свих колона у виду међуз-
бира, a у наредном реду, испод међузбира, исказује се и ку-
мулативан збир оствареног промета од I. јануара до краја 
месеца текуће године. 

Књига набавке и употребе репродукционог 
материјала и опреме 

Члан 40. 
Порески обвезник - предузетник који набавља произ-

воде ради репродукције или прераде без плаћања пореза 
на промет и опрему уз плаћање пореза на промет по нижој 
- поблашћеној стопи, води књигу набавке и употребе реп-
родукционог материјала и опреме; 

У књизи набавке и употребе репродукционог матери-
јала и ,,опреме која се води на обрасцу КРМ, порески обвез-
ник евидентира набавку, употребу и стање набављеног 
репродукционог материјала и опреме. 

Књига набавке и употребе репродукционог материја-
ла и опреме води се на посебним картицама за сваку врсту 
репродукционог материјала и опреме, на следећи начин: 

1) у колону 3 уносе се подаци о набавци репродукцио-
ног материјала или опреме (назив добављача, број и да-
тум фактуре) и подаци о употреби репродукционог мате-
ријала (број интерног документу - спецификације, радног 
налога и сл.). Интерни документ о употреби репродукцио-
ног материјала мора да садржи податке о количини и 
вредности утрошеног репродукционог материјала и коли-
чини и вредности производа у који је уграђен репродукци-
они материјал; 

2) у колоне 4, 5, 6 и 7 уносе се одговарајући подаци о 
набавци репродукционог материјала и опреме, a у колоне 
8,9 и IO подаци о употреби, односно утрошку репродукци-
оног материјала; 

3) у колонама 11, 12 и 13 исказује се стање репродук-
ционог материјала на залихи; 

4) у колону 14 уноси се датум отуђења опреме. 
Промена у књизи набавке и употребе репродукцио-

ног материјала и опреме књижи се у року од осам дана од 
дана настанка промене. Порески обвезник који свакоднев-
но употребљава репродукционв материјал може вршити 
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књижење на основу спецификације о десетодневној упот-
реби репродукционог материјала. 

Књига жнро-рачуна 

Члан 41. 
Порески обвезник - предузеетник води књигу жиро-р^-

чуна на обрасцу КЖР, у коју појединачно уноси промене о 
стању и кретању новчаних средстава на жиро-рачуну. 

Књижење у књизи жиро-рачуна врши се у року од 
осам дана од дана настале промене - датума извода. 

Књига обрачуна пореза на промет . 

Члан 42. 
\ 

Порески обвезник - предузетник који обавља трго-
винску или угоститељску делатност води књигу обрачуна 
пореза на промет на Обрасцу КПП, у који уноси податке 
на основу којих се утврђује и плаћа порез на промет. 

У колоне за продајну вредност набављених произво-
да уносе се подаци о продајној вредности набављених про-
извода са урачунатим порезом на промет производа, раз-
врстаних по тарифним бројевима и истим збирним Порес-
ким стопама основног и посебног пореза на промет. По-
ред података о вредности набављених производа, у књигу 
обрачуна пореза на промет уносе се и подаци о промени 
цена робе (повећање, смањење, промера стопе пореза на 
промет), враћању робе и расходу (кало, растур, квар и 
лом). Промене цена књиже се на основу пописа, a расход 
(кало, растур, квар и лом) - на основу записника, у висини 
коју је признао општински орган управе надлежан за по-
слове друштвених прихода. 

Порески обвезник - предузетник који обавља трго-
винску делатност уноси податке о продајној вредности на-
бављених производа у одговарајућу колону Обрасца КПП 
из колоне IO пријемног листа за трговину на мало - Обра-
зац ТМ/1, који води по савезном пропису којим се уређује 
начин вођења евиденције у трговини. 

Порески обвезник - предузетник који обавља угости-
тељску делатност уноси податке о продајној вредности на-
бављених производа из пријемног листа за угоститељство 
- Образац ПЛУ, који се саставља за сваки дан. 

Образац ПЈТУ - Пријемни лист за угоститељство по-
пуњава се најдоцније наредног дана за претходни дан на 
следећи начин: 

1) у колоне 4, 5 и 6 порески обвезник уноси податке о 
дневно произведеној храни (јела, напици и др.) најдоцније 
наредног дана за сву храну произведену претходног дана; 
збир колоне 6 пријемног листа уноси се у књигу обрачуна 
пореза на промет; 

2) у колоне IO, l i и 12 порески обвезник уноси подат-
ке о набавкама алкохолних и безалкохолних пића по коли-
чини, цени и вредности без пореза на промет; 

3) у колони 13 исказује се збирна прописана стопа ос-
новног и посебног пореза на промет; 

4) у колони 14 исказује се износ пореза на промет по 
јединици производа; 

5) у колони 15 исказује се продајна цена са порезом 
на промет по јединици производа; / 

6) у колони 16 исказује се продајна вредност избавље-
ног пића са порезом на промет; износ продајне вредно,сти 
по истим тарифним бројевима и истим збирним стопама 
пореза на промет исказује се у посебним износима - под-
збировима; износ подзбира уноси се у одговарајућу коло-
ну књиге обрачуна пореза на промет. 

У књигу обрачуна пореза на промет уносе се подаци 
о продајној вредности набављених производа (робе, пића 
и хране) најдоцније у року од осам дана од дана настанка 
промене. ' 

Члан 43. 
Ради утврђивања аконтација пореза на промет, књи-

га обрачуна пореза на промет сабира се по истеку сваког 
тромесечја, a аконтација пореза на промет утврђује се на 
следећи начин: 

1) после, последњег књижења у тромесечју сабирају се 
пренесене залихе мз претходне године и књижења изврше-
на у односном тром,есечју; 

2) испод овако добијеног збира уносе се залихе произ-
вода на крају тромесечја које će утврђују пописом и одби-
јају од претходног збира, a у трећем реду исказује се раз-
лика која представља остварени промет за односно троме-
сечје; 

3) испод овако добијене разлике уноси се износ ненап-
лаћених потраживања за продате производе која се одби-
јају од оствареног промета, a у петом реду исказује се на-
плаћени промет; 

4) на овако добијени наплаћени промет примењују се 
збирне прерачунате пореске стопе, a у шестом реду исказу-
је се износ обавезе пореза на промет. , 

Члан 44. 
Књиге из члана 37. овог правилника закључују се са 

стањем на дан 31. децембра најдоцније до 31. јануара теку-
ће године. 

Књиге се чувају најмање IO година по истеку послов-
не године на коју се односе, a документација на основу ко-
је су вршена књижења - најмање две године. 

Закључене књиге оверава порески обвезник потписом 
одговорног лица и печатом. 

Пореске евиденције које се воде при откупу, преради, про-
изводњи и продаји предмета од ломл^ног злата 

Члан 45. 
Порески обвезници који откупљују, прерађују, произ-

воде и продају предмете од ломљеног злата воде евиден-
цију о откупу, односно куповини ломљеног злата, евиден-
цију о -преради ломљеног злата и евиденцију о производ-
њи и продаји предмета од злата. Ти порески обвезници за 
сваку количину купљеног ломљеног злата издају потврду 
продавцу тог злата. 

Евиденција о преузимању предмета од злата или 
ломљеног злата који се примају на поправку или израду 
новог предмета од тог злата мора садржавати: редни број 
и датум потврде о преузимању предмета од злата или 
ломљеног злата, са подацима о врсти предмета, односно 
злата и његовој маси, у грамима, и о финоћи (на пример 
950, 840, 750, 583), презиме, име и адресу поручиоца и број 
његове личне карте и податке о извршеној поправци или 
изради нових предмета, са њиховом масом, у грамима, и о 
финоћи злата. 

Евиденција о куповини ломљеног злата мора 
садржавати: редни број и датум потврде о куповини зла-
та, презиме, име и адресу продавца злата, податак о куп-
љеној маси злата, у грамима, и податак о финоћи злата. 
Евиденција се води на обрасцу ЕЗ - Евиденција о купови-
ни и преради злата, који чини саставни део рвог правилни-
ка. ' 

На основу података из евиденција из ст. 2. и У, овог 
члана на крају године порески обвезник саставља збирни 
преглед, који садржи податке о преради ломљеног злата: 
о залихама злата из претходне године у грамима и по фи-
ноћи ; о прерађеним количинама злата у текућој години; о 
укупној количини ломљеног злата у грамима и по финоћи 
и о утрошку злата за услуге у грамима и по финоћи; о 
производњи и продаји предмета од злата; о залихама зла-
та из претходне године у комадима, грамима и по финоћи; 
о производњи у текућој години, у комадима, грамима и по 
финоћи; о укупној количини, у комадима, грамима и по 
финоћи; о продаји у текућој години појединих предмета 
од злата, са ознаком финоће. 

Потврда о куповини ломљеног злата мора да 
садржи: презиме и име продавца злата, његову адресу и 
број личне карте; податке о врсти предмета од ломљеног 
злата у грамима и по финоћи - цену по једном граму злата 
финоће 999/1000 и укупан износ вредности купљеног зла-
та. Потврда мора бити нумерисана и датирана и морају је 
потписати продавац и купац злата. 
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VL УТВРЂИВАЊЕ И ПЛАЋАЊЕ АКОНТАЦИЈА ПОРЕ-
ЗА НА ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

Члан 46. 
Порез на промет производа, односно порез на про-

мет услуга порески обвезник плаћа периодично, као акон-
тације, у року од пет дана по ,истеку сваких 15 дана у месе-
цу, односно по истеку месеца. 

Утврђивање аконтације пореза на промет производа од 
стране пореских обвезника - правних лица n 

Члан 47. 
Порески обвезник - правно лице утврђује и плаћа 

Аконтације пореза на промет сваких 15 дана у месецу, на 
вредност продатих и наплаћених производа у том перио-
ду, укључујући и вредност продатих и наплаћених произ-
вода по основу комисионе и консигнационе продаје (на-
плаћена реализација), у року од пет дана по истеку сваких 
15 дана у месецу, односно по истеку месеца. 

Наплаћеном реализацијом из става I. овог члана 
сматра се: 

1) наплата за продате производе преко жиро-рачуна; 
2) износ потраживања који је садржан у инструменти-

ма обезбеђења плаћања. Инсгрументима обезбеђења пла-
ћања сматрају се инструменти које је дужник предао пове-
риоцу (меница, чек, банкарска гаранција), као и износ ис-
траживања обрачунат путем компензације (билатерална 
или мултилатерална), асанација, преузимање дуга и др.; 

3) вредност производа продатих на робни и потро-
шачки кредит; 

4) вредност производа продатих за обвезнице и чеко-
ве грађана. 

Продаја производа физичким лицима сматра се на-
плаћеном реализацијом без обзира на уговорено време и 
рок плаћања. Физичким лицем не сматра се предузетник. 

Наплаћеном реализацијом сматра се и: 
1) вредност производа узетих за сопствену потрошњу 

или употребу; 
2) вредност производа који су дати крајњем потроша-

чу без накнаде; 
3) вредност мањка и расхода (кало, растур, квар и, 

лом) који је већи од расхода дозвољеног општим актом; 
4) вредност производа испоручених продавници из 

тачке 2. став 3. члана 30. Закона, ако је порески обвезник 
одабрао такав начин плаћања аконтације пореза. 

Члан 48. 

Порески обвезник - правно лице утврђује и плаћа 
аконтације пореза на промет производа на основу подата-
ка у књиговодству и ванкњиговодственој евиденцији која 
се води по тар. бројевима и истим пореским стопама по-
себно за сваку продавницу и другу пословну јединицу на 
територији републике, односно аутономне покрајине. 

Утврђивање аконтације пореза на промет производа у 
промету на мало -

Члан 49. 
Порески обвезник - правно лице које врши промет 

производа на мало утврђује и плаћа аконтације пореза на 
промет производа на један од следећих начина: 

1) у висини једне шестине утврђеног пореза из пре-
тходног тромесечја - ако аконтације пореза на промет ут-
врђује тромесечно на основу наплаћене реализације ут-
врђене на основу података о укупном задужењу и пописа 
залиха крајем сваког тромесечја; 

2) у висини укалкулисаног пореза на промет - на све 
количине и врсте производа који су испоручени продавни-
ци или другој пословној јединици ради продаје крајњим 
потрошачима; 

3) на основу података о продатим производима при-
меном прерачунагих просечних пореских стопа које се ут-
врђују тромесечно. Прерачунатим просечним ,пореским 
стопама сматрају се стопе утврђене из односа укупно 

укалкулисаног основног, односно посебног пореза на про-
мет и укупног задужења продавнице, односно друге по-
словне јединице. Тако утврђене прерачунате просечне по-
реске стопе примењују се на наплаћену реализацију сваких 
15 дана у месецу; 

4) на основу података о продатим производима раз-
вратним по тарифним бројевима и истим стопама пореза 
на промет - ако се ти подаци обезбеђују механографском 
обрадом књиговодствених података или посебном порес-
ком евиденцијом, с тим да се обрачун врши применом 
прописаних или прерачунатих" пореских стопа пореза на 
наплаћену реализацију остварену за сваких 15 дана у месе-
цу, односно по истеку месеца. Ти порески обвезници могу 
аконтације пореза на промет производа утврђивати и у ви-
сини једне шестине утврђеног пореза на промет производа 
из претходног тромесечја. 

Утер?)ивање аконтације пореза на промет производа по 
члану 30. став 3. тачка I. Закона 

Члан 50. 
Аконтације пореза на промет производа по члану 30. 

став 3. тачка I. Закона утврђују се на тај начин што се ут-
врђена обавеза пораза на промет из претходног тромесеч-
ја добијена на основу наплаћене реализације применом 
прерачунатих пореских стопа подели на шест, a тако доби-
јена шестина уплаћује на одговарајуће уплатне рачуне у 
року од пет дана по истеку сваких петнаест дана у месецу, 
односно nb-истеку месеца. 

Наплаћена реализација утврђује се тако што се од 
укупног задужења продавнице одбије вредност залиха по 
попису, робе на крају тромесечја, распоређене по тар. бро-
јевима и истим пореским стопама. 

Прерачунате пореске стопе утврђују се по следећем 
обрасцу: 

100 х прописана стопа основног, односно по-
себног пореза на промет 

100 -I- збир прописаних стопа основног и по-
себног пореза на промет 

Утврђивање аконтација пореза на промет производа у ви-
сини укалкулисаног пореза на промет (члан 30. став 3. 

тачка 2) 

Члан 51. 
Висина укалкулисаног пореза на промет који служи 

за утврђивање аконтација пореза на промет утврђује се на 
основу података о вредности производа испоручених про-
давници или другој пословној јединици за сваких 15 дана 
у месецу, разврстати по тарифним бројевима и истим по-
реским стопама, применом прописаних или прерачунатих 
пореских стопа. 

Утврђивање аконтације пореза на промет производа по 
члану 30. став З, тачка 3. Закона 

Члан 52. 
Аконтације пореза на промет производа по члану 30. 

став 3. тачка 3. Закона утврђују се на основу података о 
продатим производима применом прерачунатих просеч-
них пореских стопа. 

Прерачунате пореске стопе утврђују се из односа 
укупног износа укалкулисаног основног, односно посеб-
ног пореза на промет и укупног задужења продавнице или 
друге пословне јединице, одвојено за основни и одвојено 
за посебан порез на промет, a по следећем обрасцу: 

Износ укалкулисаног основног, односно посебног 
пореза на промет који је садржан у задужењу 
продавнице или друге пословне јединице по тар. 
бројевима 

IGO х 
Износ укупног задужења продавнице или друге 
пословне јединице по продајним ценама са укал-
кулисаним порезом на промет 
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Прерану нате просечне пореске стопе утврђују се тро-
месечно, кумулативно од !.јануара до краја периода за ко-
ји се утврђују. , 

Прерачунате просечне пореске стопе утврђене на на-
чин из става 2. овог члана примењују се на остварену реа-
лизацију продавнице или друге пословне јединице за сва-
ких 15 дана у месецу. 

Утврђивање аконтације пореза на промет по члану 30. став 
3. тачка 4. Закона 

Члан 53. 
Аконтација пореза на промет производа по члану 30. 

став 3. тачка 4. Закона утврђује се на основу података о 
продатим производима за сваких 15 дана у месецу, раз-

,врстаним по тарифним бројевима и истим пореским сто-
пама, применом прописаних или прерачунатих пореских 
стопа. Порески обвезници мо'гу аконтације пореза на про-
мет производа утврђивати и у висини једне шестине поре-
за на промет из претходног тромесечја. 

Утврђивање аконтације пореза на промет производа у про-
мету производа на велико 

Члан 54. 
Порески обвезник - правно лице које врши промет 

производа на велико утврђује и плаћа аконтације пореза 
на промет у року од пет дана по истеку сваких 15 дана у 
месецу, односно по истеку месеца на вредност наплаћене 
реализације за продате производе, односно на вредност 
фактурисане реализације за продате производе. 

Порески обвезник може аконтације пореза на промет 
утврђивати и у висини једне шестице утврђеног пореза из 
претходног тромесечја. 

2. Утврђивање аконтације пореза на промет услуга од стра-
не пореских обвезника - правних лица 

Члан 55. 
Порески обвезник - правно лице утврђује и плаћа 

аконтације пореза на промет услуга сваких 15 дана у месе-
цу на вредност извршених и наплаћених услуга у том пе-
риоду (наплаћена реализација) или на вредност изврше-
них услуга у том периоду (фактурисан^ реализација) у ро-
ку од пет дана по истеку сваких 15 дана. 

Наплаћеном реализацијом из става I. овог члана 
сматрају се наплата накнаде за извршене услуге у готовом 
новцу и преко жиро-рачуна, износи истраживања 
садржани у инструментима обезбеђења плаћања и вред-
ност извршених услуга наплаћених преко обвезница и че-
кова грађана. 

Инструментима обезбеђења плаћања сматрају се ин-
струменти које је дужник предао повериоцу (меница, чек, 
банкарска гаранција и др.), као и износ истраживања обра-
чунат компензацијом (билатерална или мултилатерална), 
асигнација, преузимање дуга и др. 

Порески обвезник из става I. овог члана може плаћа-
ти аконтације пореза на промет услуга и у висини једне 
шести не утврђеног пореза из претходног тромесечног об-
рачуна. 

Утврђивање аконтације пореза на промет за услуге проме-
та производа на велико 

Члан 56, 
Порески обвезник - правно лице утврђује и плаћа 

аконтације пореза на промет за услуге промета производа 
на велико у року од пет дана по истеку сваких петнаест да-
на на остварену и наплаћену разлику између набавне и 
продајне цене у том периоду. 

Остварену и наплаћену разлику између набавне и 
продајне цене за период за који се утврђује аконтација, по-
рески обвезник обезбеђује на основу података из књиго-
водства о оствареној и наплаћеној разлици између набав-
не и продајне цене за свак-их петнаест дана у месецу. ^ 

Порески обвезник из става l, овог члана који аконта-
ције пореза на промет утврђује на основу података о ос-
твареној и наплаћеној реализацији може их утврђивати и 
у висини једне шестице обрачунатог пореза из претходног 
тромесечја. 

Члан 57. 
Ако порески обвезник не располаже подацима о ос-

твареној и наплаћеној разлици између набавне и продајне 
цене за сваких петнаест дана у месецу, порески обвезник 
може утврдити аконтације пореза на промет на основу 
података о оствареној разлици у цени из тромесечног об-
рачуна која се добије тако што се: 

1) стопа просечне укалкулисане разлике у цени при-
мени на вредност фактурисан реализације. Стопа просеч-
не укалкулисане разлике у цени добија се из односа укал-
кулисане разлике у цени на велико и укупне вредности на-
бавке робе за продају на велико; 

2) добијена стопа просечне укалкулисане разлике ук 

цени примени на вредност фактурисан реализације на ве-
лико по одбитку датих рабата који су одобрени у фактури. 
Тако добијени износ представља остварену разлику у цени 
на коју се применом прописане или прерачунате стопе по-
реза на промет услуга утврђује износ пореза на промет ус-
луга садржан у фактурисаној реализацији. На овако ут-
врђен износ пореза на промет додаје се и износ пореза на 
промет садржан у разлици цене за продату робу у транзит 
ту. Дељењем овако добијеног износа пореза на промет са 
шест утврђује се аконтација пореза на промет коју порес-
ки обвезник уплаћује сваких петнаест дана у месецу, од-
носно по истеку месеца. ^ 

Ако је порески обвезник одлучио да аконтације поре-
за на промет услуга плаћа на основу фактурисан реализа-
ције, износ пореза на промет услуга добијен иа начин из 
тачке I. и тачке 2. става 3. овог члана представља износ ут-
врђене аконтације пореза на промет који треб^ уплатити 
на прописане рачуне. 

Ако је порески обвезник одлучио да аконтације поре-
за на промет услуга плаћа на основу наплаћене реализаци-
је, износ аконтације пореза на промет садржан у наплаће-
ној реализацији утврђује тако што на износ утврђеног по-
реза на промет садржаног у фактурисаној реализацији 
примени коефицијент наплаћене реализације. Коефици-
јент наплаћене реализације добија се из односа наплаће-
них потраживања и укупног задужења купаца за продату 
робу на велико. 

Члан 58. 
Ако порески обвезник - правно лице не располаже по-

дацима о наплатној реализацији и ако не располаже по-
дацима за утврђивање коефицијента наплаћене реализаци-
је, аконтације пореза на промет услуга утврђује на начин 
из става I. тач. I. и 2. члана 41. овог правилника. 

Члан 59. 
При уплати сваке петнаесто дневне аконтације пореза 

на промет производа и услуга порески обвезник подноси 
образац ПП-ак - Преглед петнаестодневних аконтација 
пореза на промет, који је одштампан уз овај правилник и 
чини његов саставни део, заједно са налозима за уплату 
пореза. 

Члан 60. 
Порески обвезник - правно лице може пренети посло-

ве евидентирања и обрачунавања пореза на промет на дру-
го правно лице. У том случају порез се плаћа са жиро-ра-
чуна пореског обвезника и одговоран је за правилно обра-
чунавање и плаћање пореза на промет производа и услуга. 

Порески обвезник - правно лице које послује преко 
својих делова, може овластити те делове да утврђују и 
плаћају аконтације пореза на промет преко рачуна дела 
правног лица, под условом да такви делови располажу по-
дацима о пореским основицаматш тарифним бројевима и̂  
истим пореским стопама и подацима на основу којих се 
тај порез периодично и коначно обрачунава. 
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Порески обвезници који врше промет производа пре-
ко својих продавница и других сличних пословних једини-
ца на територији других општина, могу овластити те по-
словне јединице да саме утврђују и плаћају аконтације по-
реза на промет производа и услуга, под условом да распо-
лажу пореским евиденцијама потребним за правилно ут-
врђивањем плаћање аконтације пореза па прожет и да је 
порески обвезник за плаћање тих аконтација Отворио ак-
редитив код надлежне службе друштвеног књиговодства. 

3. Утврђивање аконтације пореза на промет производа и 
пореза на промет услуга од стране пореског обвезника -

предузети ика 

Члан 61. 
Порески обвезник - предузетник плаћа порез на про-

мет производа, односно порез на промет услуга сваких 15 
дана у месецу, односно по истеку месеца на вредност про-
датих и наплаћених производа, односно на вредност из-
вршених и наплаћених услуга у том периоду, у року од 
пет дана по истеку сваких 15 дана у месецу, односно по ис-
теку месеца. 

Наплаћеним продатим производима, односно из-
вршеним услугама из става I. овог члана сматра се напла-

,та у готовом новцу преко жиро-рачуна и у обвезницама и 
,чековима грађана. Продати производи и извршене услуге 
физичким лицима сматрају се наплаћеним прометом без 
обзира на уговорено време и рок плаћања. 

Порески обвезник - предузетник утврђује и плаћа 
аконтације пореза на промет на основу података из по-
словних књига које се воде по тарифним бројевима и ис-
.тим пореским стопама. 

i 
Члан 62. 

Порески обвезник - предузетник утврђује аконтације 
пореза на промет на основу података о наплгћеним прода-
тим производима, односно извршеним услугама за сваких 
15 дана у месецу, односно по истеку месеца, разврстаним 
no тарифним бројевима и истим пореским стопама, при-
меном прерачунатих пореских стопа. 

Утврђивање аконтација пореза на промет од стране порес-
ког обвезника - предузетни^ који обавља трговинску или 

угосштељску делатност 

Члан 63. 
Порески обвезник - предузетник који обавља трго-

винску или угоститељску делатност утврђује и плаћа акон-
тације пореза на промет производа на један од следећих 
начина: 

1) на основу података о продатим производима за 
i сваких 15 дана у месецу, односно по истеку месеца, раз-
врстаним по тарифним бројевима и истим пореским сто-
пама, ако те податке обезбеђује из пословне или пореске 
евиденције, применом прописаних или прерачунатих по-
.реских стопа; 

2) у висини једне шестице утврђеног пореза из пре-
тходног тромесечја ако аконтације пореза на промет ут-
врђује тромесечно на основу наплаћене реализације ут-
врђене на основу података о укупном задужењу и пописа 
залиха сваког тромесечја. 

О одобреном начину плаћања аконтација пореза на 
промет порески обвезник сваке године, до IO. јануара, пис-
мено "обавештава општински орган управе надлежан за по-
слове друштвених прихода. У случају оснивања радње у 
току године, порески обвезник обавештава тај орган у ро-
ку од IO дана од дана оснивања радње. 

Утврђивање аконтација пореза на промет у висини једне 
шестина претходно!г чо6рачуиа 

Члан 64. 
Аконтације пореза на промет производа у висини,јед-

не шестице обрачунатог пореза из претходног тромесечја 

утврђују се тако што се утврђени износ пореза на промет 
из претходног тромесечја, добијен на основу наплаћене ре-
ализације применом прерачунатих пореских стопа, поде-
ли са шест, a тако добијена шестина уплаћује на одговара-
јуће уплатне рачуне у року од пет дана по истеку сваких 
петнаест дана у месецу, односно по истеку месеца. 

Каплаћену реализацију на основу које се утврђује 
обавеза пореза на промет порески обвезник утврђује на ос-
нову података из књиге обрачуна пореза на промет тако 
што се од укупног задужења (вредност залиха на почетку 
ббрачунског периода и вредност набавки у току обрачун-
ског периода) одбије вредност залиха на крају обрачун-
ског периода, разврстаних по тарифним бројевима и ис-
тим пореским стопама, и износ ненаплаћених истражива-
ња за продате производе. 

Члан 65. 
При уплати сваке петнаестодневне аконтације пореза 

на промет производа, односно услуга, порески обвезник -
предузетник подноси образац !!П-ак - Преглед петнаес-
тодневних аконтација пореза на промет, који је одштам-
пан уз овај правилник и чини његов саставни део, заједно 
са налозима за уплату. Копије налога за уплату, заједно с 
тим обрасцем, порески обвезник доставља општинском 
органу надлежном за послове друштвених прихода у роко-
вима за плаћање аконтација. N 

4. Састављање и подношење обрачуна аконтација пореза 
иа промет Производа и пореза на промет услуга 

Члан 66. 
Порески обвезник - правно лице саставља обрачун 

аконтација пореза на промет у року од 20 дана по истеку 
сваког тромесечја. 

Обрачун аконтација пореза на промет порески обвез-
ник саставља на начин који је одабрао и пријаво служби 
друштвеног књиговодства и то кумулативно од I. јануара 
до истека периода за који се обрачун саставља. 

Обрачун аконтације пореза на промет подноси се 
служби друштвеног књиговодства код које има отворен 
жиро-рачун, на обрасцу ПП - Кумулагивни обрачун акон-
тација пореза на промет производа и пореза на промет ус-
луга од I. јануара до , који је саставни део 
овог правилника. 

Изузетно од става 3. овог члана, порески обвезник ко-
ји плаћа порез на промет преко рачуна делова пореског 
обвезника, односно преко акредитива, обрачун аконтација 
пореза на промет подноси служби друштвеног књиговод-
ства код које се води рачун дела правног лица, односно 
код које је отворен акредитив. У том случају, порески об-
везник саставља и збирни обрачун аконтација којим обух-
вата обрачун укупног пореза на промет за правно лице 
као целину. 

Порески обвезник - правно лице које.је одабрало пла-
ћање аконтација пореза на промет производа на начин из 
члана 30. став 3. тачка I. Закона саставља тромесечни об-
рачун аконтација пореза на промет производа тако што 
на наплаћену реализацију, која се добија кад се од укупног 
задужења (вредност залихе на почетку обрачунског перио-
да и вредност набавки у току обрачунског периода) одбије 
вредност залиха на-крају обрачу неког периода, примењују 
прерачунате пореске стопе. На тако утврђен износ пореза 
ка промет производа додаје се износ пореза садржан у ис-
траживањима на дан I. јануара, a одбија се износ пореза 
садржан у истраживањима на крају обрачунско,^ периода. 
Овако добијени износ пореза на промет чини обавезу по-
реза на промет за обрачунски период. 

Порески обвезник - правно лице које је одабрало пла-
ћање аконтација пореза ка промет производа на начин из 
члана 30. став 3. тачка 3. Закона саставља тромесечни об-
рачун-аконтација на следећи начин: 

l) по истеку обрачунског периода утврђују се нове 
просечне прерачуна!^ пореске стопе као однос укалкули-
саног пореза на промет производа за цео обрачунски периг 
од по тарифним бројевима и истим пореским стопама и 
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укупног задужења продавнице и друге пословне јединице 
за обрачунски период и утврђене просечне прерачунате 
пореске стопе примењују се на укупну реализациЈу у обра-
ч у н о м периоду; 

2) на износ пореза на промет производа утврђен при-
меном просечних прерачунатих стопа додаје се износ по-
реза садржан у потраживањима на дан I. Јануара, a одбија 
на крају обрачунског периода. Добијени износ чини обаве-
зу пореза на промет за обрачунски период. 

Порески обвезник - правно лице које је одабрало пла-
ћање аконтација пореза на промет производа на начин из 
члана 30. став З, тачка 4. Закона, a које располаже подаци-
ма о оствареном промету по тарифним бројевима и истим 
пореским стопама, утврђује износ пореза применом пре-
рачунатих стопа, a на добијени износ пореза на промет до-
даје износ пореза садржан у истраживањима на дан I. ја-
нуара и одбија износ пореза на промет садржан у пр-
траживањима на крају обрачунског периода. 

Порески обвезник - правно лице саставља тромесеч-
ни обрачун аконтација пореза на промет услуга на основу 
података о вредности извршених, односно наплаћених ус-
луга у периоду за који се обрачун саставља, зависно од 
одабраног начина плаћања аконтација (фактурисане или 
наплаћене реализације). 

Порески оовезник - правно лице саставља обрачун 
аконтација пореза на промет посебно за промет произво-
да на велико, посебно за промет производа на мало и по-
себно за порез на промет услуга. 

За разлику мање уплаћеног пореза по обрачуну поре-
ски обвезник подноси налоге за уплату мање обрачунатог 
и уплаћеног пореза. За разлику више уплаћеног пореза по 
обрачуну порески обвезник може поднети захтев за повра-
ћај или да писмено обавести службу друштвеног књиго-
водства да ће за више уплаћени порез умањити наредне 
аконтације пореза на промет. 

Повраћај више уплаћеног пореза врши се налогом 
службе друштвеног књиговодства са уплатних рачуна на 
које је више уплаћен порез. 

Члан 67. 
!Порески обвезник - предузетник саставља обрачун 

аконтација пореза на промет месечно, и то у року од 20 да-
на по истеку обрачунског периода. Изузетно од одредбе 
става I. овог члана, порески обвезник - предузеткик који 
обавља трговинску или угоститељску делатност саставља 
обрачун аконтација пореза тромесечно у року од 20 дана 
по истеку обрачунског периода. 

Порески обвезник - предузетник саставља обрачун 
аконтације пореза кумулативно од I. јануара до истека пе-
риода за који će обрачун саставља, a подноси га општин-
ском органу управе надлежном за послове друштвених 
прихода код кога се води.као порески обвезник на обрасцу 
П П / П - Кумулативни обрачун пореза на промет произво-
да и пореза на промет услуга од I. јануара до : 
; који је саставни део овог правилника. 

Порески обвезник - предузетник саставља обрачун 
аконтација пореза на основу података о наплаћеним про-
изводима и извршеним услугама, које утврђује из књиге 
промета, односно књига обрачуна пореза на промет при-
меном прерачунатих пореских стопа. 

Порески обвезник - предузетник који обавља трго-
винску или угоститељску делатност утврђује неплаћену 
реализацију на основу података из књиге обрачуна пореза 
на промет тако што од укупног задужења (вредности зали-
ха на почетку обрачунског периода и вредности набавки у 
току обрачунског периода) одбије вредност залиха на кра-
ју обрачунског периода и тако добијени износ реализације 
умањи за износ ^наплаћених истраживања за продате 
производе по издатим фактурама у обрачунском периоду. 

За разлику мање уплаћеног пореза по обрачуну поре-
ски обвезник подноси налоге за уплату мање обрачунеког 
и уплаћеног пореза. За разлику више уплаћеног пореза по 
обрачуну порески обвезник може поднети захтев за повра-
ћај или писмено обавестити општински орган управе над-
лежан за послове друштвених прихода да ће за више упла-
ћени порез умањити наредне аконтације пореза на промет. 

VIL КОНАЧНИ ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ПРОМЕТ ПРО-
ИЗВОДА И ПрРЕЗА НА ПРОМЕТ УСЛУГА 

Члан 68. 
Порески обвезник - правно лице коначно обрачунава 

порез за протеклу годину на основу података о вредности 
продатих и наплаћених производа и вредности извршених 
и наплаћених услуга са стањем на дан 31. децембра године 
за коју се врши обрачун. Наплаћеним: продатим произве-
д е ш , односно наплаћеним накнадама за извршење услуга 
сматрају се наплаћени продати цроизводи и наплаћене ка-
мате за H3BpuieHev услуге из чл. 30. и 31. Закона за које је 
порески обвезник у току године утврђивао и плаћао акон-
тације пореза на промет. 

^ Порески обвезник подноси служби друштвеног књи-
говодства коначан обрачун пореза на обрасцу ПП заједно 
са годишњим обрачуном, и то посебно за промет произво-
да на мало, посебно за промет производа на велико и по-
себно за порез на промет услуга. 

Порески обвезник који аконтације пореза плаћа пре-
ко рачуна дела правног лица, односно преко акредитива 
подноси коначан обрачун пореза служби друштвеног књи-
го водства код које се води рачун дела правног лица, од-
носно код које је отворен акредитив. 

Порески обвезник из става 3. овог члана саставља и 
збирни коначни обрачун пореза на промет, којим обухвата 
коначне обрачуне пореза делова правног лица, односно 
продавница и других пословних јединица. 

Уз коначан обрачун пореза на промет подносе се и 
налози за уплату мање уплаћеног пореза, a за разлику ви-
ше уплаћеног пореза порески обвезник може поднети за-
хтев за повраћај или писмено обавестити службу друштве-
ног књиговодства да ће за више уплаћени износ умањити 
наредне аконтације пореза на промет. 

Члан 69. 

Порески обвезник - правно лице утврђује коначни об-
рачун пореза на промет производа у промету на мало на 
следећи начин: 

1) утврђује укупно задужење тако што износу залиха 
производа са стањем на дан I. јануара у години за коју ete 
утврђује коначан годишњи обрачун пореза додаје износ 
свих набавки производа од I. јануара до 31. децембра те 
године, распоређених по тарифним бројевима и истим по-
реским стопама, као и вредност вишка производа утврђе-
них пописом производа са стањем на дан 31. децембра ко-
те године, распоређених по тарифним бројевима и истим 
пореским стопама, на основу сразмерног учешћа у укуп-
ном задужењу; 

2) од укупног задужења утврђеног на начин из тачке 
I. овог става одбија се: 

- вредност утврђеног расхода (кала, растура, лома и 
квара) производа који ке премашују кало, растур, лом и 
квар дозвољене општим актом пореског обвезника и који 
се распоређују по тарифним бројевима и истим пореским 
стопама на основу сразмерног учешћа у укупном за-
дужењу; 

- вредност расхода (кало, растура лом и квар) произ-
вода који премашују кало, растур, лом и квар дозвољене 
општим актом пореског обвезника и који се распоређују 
по тарифним бројевима и истим пореским стопама на ос-
нову сразмерног учешћа у укупном задужењу; 

- вредност мањка за који је порески обвезник коначно 
платио порез на промет производа по одредбама члана 8. 
овог правилника; ' i 

- вредност залиха производа утврђена пописом са 
стањем на дан З!, децембра године за коју се врши обрачу-
на вање, распоређене по тарифним бројевима и истим по-
реским стопама; 

3) утврђује износ пореза иа промет применом прера-
ду нагих стопа на износ разлике добијене на начин из тач. 
I. и 2. овог члана. На тако утврђени износ пореза на про-
мет додаје се износ пореза садржан у ненаплаћеним ис-
траживањима за продате производе по годишњем обрачу-
ну из претходне године и одбија износ пореза садржан у 
ненаплаћеним истраживањима за продате производе са 

^ стањем на дан З!, децембра године за коју се врши копач-
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,ни обрачун. Тако добијени износ представља износ пореза 
,у наплаћеној реализацији, односно коначни износ пореза 
на промет. 

Порески обвезник који је у току године утврђивао 
аконтације пореза на промет производа на начин из члана 
30. став 3. тачка 2. Закона на исти начин саставља и кона-
чан обрачун. 

Члан, 70. 
' Порески обвезник - правно лице утврђује крначни об-

рачун пореза на промет производа на велико на основу 
података из књиговодствене и ванкњиговодствене евиден-
ције, и то на-следећи начин: 

1) ако се обрачун врши по издатим, a ненаплаћеним 
фактурама продатих производа, сабира износ пореза на 
промет производа из свих фактура издатих у току године; 

2) ако се обрачун врши по наплаћеним фактурама, 
обавеза пореза по коначном обрачуну утврђује се тако 
што се обавеза утврђена по одредби тачке 1. овог члана 
увећа за Износ пореза садржан у ненаплаћеним продатим 
производим по годишњим обрачунима из претходне го-
дине, a само умањи износ пореза садржаног у ненаплаће-
ним продатим производима са стањем на дан 31. децем-
бра године за коју се врши обрачун. 

Члан 71. 
Порески обвезник - правно лице коначно обрачунава 

порез на промет услуга на основу података из књиговсд-
сгвене и ванкњиговодствене евиденције о вредности из-
вршених, односно наплаћених услуга зависно од одабра-
ног начина плаћања аконтације, a на начин из чл. 43. до 46. 
овог правилника. 

Члан 72. 
Порески обвезник - правно лице уз коначан обрачун 

подноси и налоге за уплату разлике пореза по коначном 
обрачуну. 

Ако је износ уплаћених аконтација пореза на промет 
рд l, јануара до дана подношења коначног обрачуна мањи 
рд износа пореза утврђеног коначним обрачуном, за раз-
лику подноси налог за уплату на одговарајући уплатим ра-
чун у року у коме подноси и коначан обрачун. 

Порески обвезник који је у претходној години упла-
тио већи износ пореза на промет, више уплаћени износ 
урачунаће као аконтацију пореза за наредни обрачунски 
период или ће му се, на његов писмени захтев, тај износ 
вратити. Захтев за повраћај порески обвезник подноси 
служби друштвеног књиговодства истовремено са конач-
ним обрачуном. 

Члан 73. 
Порески обвезник - предузетник саставља коначан 

обрачун пореза на промет на основу података из послов-
них књига о оствареном и наплаћеном промету. Под ос-
твареним и наплатним прометом подразумева се оства-
рени и наплаћени промет наведен у члану 36. Закона. 

Порески обвезник који обавља трговинску или угос-
" титељску делатност утврђује коначан обрачун пореза на 

Промет на основу података из књиге обрачуна пореза ка 
Промет о: 

l) вредности залиха производа на почетку године; 
Т) вредности укупних набавки производа у току годи-

не; 
3) вредности залиха на крају године; 
4) вредности ненаплаћених потраживања на крају го-

дине. 
Порески обвезник који обавља занатску или дру^у де-

латност утврђује коначан обрачун пореза на промет на ос-
нову података о оствареном и наплаћеном промету из 
књиге промета. 

Порески обвезник саставља коначни обрачун пореза 
на промет на обрасцу П П / т и подноси га општинском ор-

(тану управе надлежном за послове друштвених прихода 
код кога се води као порески обвезник, најдоцније до краја 

-јануара текуће године, заједно са пореском пријавом о 
- укупно оствареном и наплаћеном промету. Уз коначан об-

рачун пореза на промет порески обвезник подноси и нало-
ге за уплату разлике по коначном обрачуну. 

Порески обвезник^ који је у претходној години упла-
тио мањи износ пореза на промет, мање уплаћени износ 
уплатиће по коначном обрачуну на одговарајући уплатни 
рачун у року у коме се подноси коначан обрачун. 

Порески обвезник који је у претходној години упла-
тио већи износ пореза на промет, више уплаћени износ 
^рачунаће као аконтацију пореза за наредни обрачунски 
период или ће му се, на његов писмени захтев, вратити. 

VIH. ПЛАЋАЊЕ ПОРЕЗА НА ПРОМЕТ 

I. Плаћање пореза на промет производа из тар. броја I Та-
рифе 

Члан 74. 
По тар. броју I Тарифе^плаћа се основни порез на 

промет на све оне производе који нису посебно наименова-
ни у тар. бр. 2 до 8 Тарифе пореза на промет или за које 
није прописано пореско ослобођење по члану 15. Закона. 

По тар. броју I Тарифе плаћа се основни порез на 
промет и на следеће производе: 

1) сви графички производи (осим графичких произво-
да из алинеје десете, једанаесте и дванаесте Tap. броја 8 Та-
рифе на који се плаћа основни порез на промет по стопи 
од 3%), као што су: календари, телефонски именици, редо-
ви вожње, разни проспекти, штампана и друга амбалажа 
на хартији и картону, "ценовници, каталози, обрасци, че-
ковне и штедне књижице, пасоши, улазнице, лепљиве и 
друге траке и други слични производи; 

2) папир за писање, цртање и копирање, остали кан-
целаријски материјал и школски прибор (обичне оловке, 
хемијске оловке, налив-еера, уљане и друге боје и сл.); 

3) производи који се укључују на инсталациону 
мрежу: телефонски апарати и кућне телефонске централе, 
струјомери, водомери, бројачи протока паре и гаса, мера-
чи калорија; противструјни апарати, електрични часовни-
ци; прекидачи; прикључне кутије, осигурачи и други про-
изводи који се уграђују у зидове или разводне табле; греја-
чи свих чврста, радијатори, вентилатори и други уређаји и 
апарати за грејање и хлађење; санитарни уређаји и други 
производи који се укључују на инсталациону мрежу; 

4) моторна и друга возила, осим возила из тар. броја 
5 Тарифе; 

5) цемент, бетонски челик, ваљана жица, производи 
од дрвета и израђевине од дрвета свих врста, осим намеш-
таја, грађевинске столарије и др. посебно поменутих у Та-
рифи; боје, пигменти, фирнајс, глазуре, емајл, разређива-
чи, премазна средства и др. Израђевинама од дрвета из 
'ове тачке сматрају се производи од дрвета, обла и резана 
грађа као што су, на пример: половњаци, предњаче, сами-
це, владарке, блиставе, дуге, листови, фризе, Летве, греде, 
гредица, прагови, штапови, клипови, даске, платине, чет-
вртаче, получетвртаче, фурнири, амбалажа, коларске изра-
ђевине, кутије, калупи, дрвени алат, музички инструменти 
од дрвета, као што су^ виолине, виоле, чело, бас, гитаре и 
други музички инструменти од дрвета; чамци, лестве, про-
изводи од плетаретва и др.; 

6) све врсте шибица; 
- 7) све врсте упаљача, осим упаљача где су злато и 

племенити метали садржани више од 2%; 
8) производи неметалне индустрије, као што су про-

изводи од стакла, пластике, производи од керамике и др.; 
9) производи металне гране (црне, обојене), машине, 

уређаји, апарати, мотори, алат и др. 
10) производи хемијске индустрије (боје, лакови, хи-

гијенски производи, киселине, дужине и др.); 
11) производи електроиндустрије (проводници, каб-

лови, прекидачи, утикачи, осигурачи, сијалице, остала рас-
ветна тела н-др.); 

12) резервни делови свих производа, осим ако нису 
израђени од материјала или сировине (кожа, гума, тек-
стил) који су посебно наименова ми у другом Tap. броју;' 

I З) деривати нафте иа чији се промет не плаћа основ-
ни порез на промет производа по тар. броју 2 Тарифе. 
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2. Плаћање пореза на промет при промету производа из 
тар. броја 2 Тарифе 

Члан 75. 
Приликом израчукавања килограма у литре узима се 

просечна специфична^тежина, и то: за моторни бензин од 
86 и од 98 и преко 98 октана 0,741, за дизел-гориво Д-1 -
0,822, за дизел-гориво Д-2 - 0,839, за дизел-гориво Д-3 -
0,851, за уље за ложење екстра лако (ЕЈ)) - 0,838, a за уље 
за ложење лако специјално (ЛС) - 0,842. 

На промет моторних бензина, дизел-горива, уља за 
ложење екстра лаког (ЕЛ) и уља за ложење лаког специјал-
ног (ЛС), сагласно одредби члана 16. Закона, плаћа се са-
мо основни порез на промет производа, 

Производима из тар. броја 2 став I. тачка 4 Тарифе 
сматрају се производи израђени претежно, односно са ви-
ше од 50% од нафте или деривата нафте, a у које, поред ос-
талог, спадају и: вретенсхо уље, уље за фину механику, 
лежишно уље, уље за пнеуматике алате, уље за хлађење, 
уље за хладњаче, вазелииско уље, турбо-уље, уље за ваку-
ум пумпе, уље за каљење, уље за отпуштање, уље за маш-
ћење, уље за хано вање, уље за резање, уље за бушењ,е, уље 
за кочнице, уље за мењаче, уље за моторе ка гас, изоладио-
но уље, уљ.е за ваздушне лифтове, маст за кугличне лежаје, 
натријумова маст, маст за шасије, алуминију мека маст, 
литијска маст, ауто-универзал ка маст, маст за водене пум-
пе, графитна товотна маст, техничка маст, маст за јамска 
колица, маст за челичну ужад, технички вазелин и друга 
слична уља и масти. 

Код деривата нафте, пореску основицу чини продајна 
цена произвођача - рафинерије увећане за зависне трош-
кове и маржа коју зарачунава прометник. 

3. Плаћање пореза иа промет производа из тар. броја 4 
Тарифе 

, Члан 76. 
1. Под природним вином из тачке I. тар. броја 4 Та-

рифе подразумева се производ добијен природним алко-
холним врањем шире или кљука винове лозе, и то без до-
давања шећера и других слатких материја, без додавања 
алкохола, жестоких алкохолних пића, боје, киселине, ко-
мина, конЦентрисаие шире, мирисних и других материја и 
примеса и без мешања вина са специјалним вином. При-
родним вином сматрају се и пенушава вина која, осим сас-
тојака која садрже природна вина, садрже још (?амо угљен-
диоксид у количинама које су одређене посебним прописи-
ма. Пенушава вина могу бити природна пенушава вина и 
вештачка (газирана) пенушава вина, зависно од тога да Ли 
је угљендиоксид настао искључиво алкохолним врењем 
или је делимично додат под притиском. Зависно од 
садржине угљендиоксида, пенушава вина могу бити иолу-
пенушава вина, пенушава вика и јако пенушава вина. 

2. Пивом из тачке 2. гар. броја 4 Тарифе сматра се ал-
кохолно пиће које се као производ под називом пиво став-
ља у промет без обзира на садржај алкохола у њему. 

3. У остала алкохолна пића из тачке 2. тар. броја 4 
Тарифе спадају, поред осталог: 

1) десертна вина која су добијена алкохолним врењем 
од преврелог или провенулог грожђа племените винове 
лозе, са додатком шећера. У десертна вина спадају и пече-
на десертна вина која се добијају алкохолним врењем уку-
ване (згуснуту) шире уз додатак шећера; 

2) ликерска вина која су добијена од згуснуте и засла-
ђене шире уз додатак винског дестилата, на пример: „мис-
теле'\ „косовски божур", „црни опленачки бисер", „Диок-
лецијанова суза", „нектар" и сл.; 

3) ароматизована вина која су добијена од природних 
или од социјалних вина уз додатак миришљавих биљака, 
као, на пример, разни вермути „карловачки бермет" и 
слична вина; 

4) десертна пића која се стављају у промет под нази-
вима, као што су: „рибизла-десерт", „шери-десерr" и сл. и 
која се no прописима сматрају десертних пићима; 

5) ликери и друга алкохолна пића која се по прописи-
ма којима се регулише њихова производња и квалитет 
сматрају ликерима; 

6) жестока алкохолна пића која се стављају у промет 
под називом: вотка, рум, виски, цин, коњак и слично, без 
обзира на то да ли су декларисао као природна или кџо 
вештачка пића. 

4. Освежавајућим газираним безалкохолним пићима, 
ароматизованим сирупима и пићима која садрже алкохол, 
али не више од 2%, из тачке 2. тар. броја 4 Тарифе, сматра-
ју се: 

1) пића добијена мешањем воћних база, цитрус база 
или ароматизованих сирупа у води или минералној води, 
уз додатак шећера, органских киселина^ арома, боја и дру-4 

тих адитива и уз евентуални додатак угљендиоксида. От 
пића могу садржавати и алкохол (етанол) али не више о-д 
2%; 

2) вештачка освежавајућа пића од екстракта и есен-
ција, добијена мешањем биљних екстракта, као и природ-
них есенција, вештачких есенција и комбинован^ есенци-
ја са водом или минералном ,водом, уз додатак шећера, 
дозвољених органских киселина и других адитива и уз 
евентуални додатак угљендиоксада. Поред осталих, у ова 
пића спадају и пића типа ,дола", „битер", „тоуик", кар, и 
вештачке лимунаде, клакери и сродна пића сличног саста-
ва произведена од есенција. Ова пића могу садржавати и 
алкохол (етанол) али не више од 2%; 

3) ви(?ококалорична освежавајућа пића добијена рас-
тварањем у води једног или више следећих састојака: цит-
рус базе (лимуна, поморанџе, мандарине, грејпфрута и њи-
хових хибрида), воћне базе континенталних врста воћа (ја-
годе, малине, брескве, шипурка и др.), ароматизованих си-
рупа од цитрус-воћа и ароматизоеаних сирупа од конти-
ненталног воћа, шећера (сахарозе, шећерног сирупа, глу-
козе и глукозног сирупа, декетрозе и фруктозе), киселина 
(лимунске, јабучне, винске или аскорбииске) природних 
арома и природних емулзија, дозвољених природних боја, 
натријум бензоага и аскорбинске киселине и њихових со-
ли и уз евентуално додавање угљендиоксида. Ова пића мо-
гу садржавати и алкохол (етанол) али не више од 2%; 

4) остала пића, без обзира на то да ли су добијена од 
природних или од вештачких састојака или у комбинацији^ 
тих састојака, са додавањем или без додавања арома, боја, 
киселина и других адитива појединачно или у комбинаци-
јама, са додавањем или без додавања угљендиоксида, која 
садрже алкохол (етанол) али ке више од 2%; 

5) освежавајућим газираним безалкохолним пићима 
из овог става сматрају се и производи израђени у облику 
таблета, прашкова и др., од којих се растварањем у води 
добијају освежавајућа газирана безалкохолна пића. 

Не сматрају се освежавајућим газираним безалкохол-
ним пићима, него осталим прехрамбеним производим^, 
природни воћни сокови и следећи производи: 

1) пића добијена од воћа, поврћа и шумских плодова 
и од њихових концентрата,,уз додатак воде; . 

2) ферментисака освежавајућа пића од житарица (бо-
за и сл.) добијена непотпуном алкохолном ферментацијом 
куваног и охлађеног хидролизата скроба, у којима су заос-
тали или су накнадно створени и пратећи производи фер-
ментације, као што су: шећери, органске киселине, сл узес-
те материје,1 алдехиди и др. За израду ових пића користе се 
кукурузно брашно и крупица, просо, мекиње и дру.ги 
скробни производи, житарице, пекарски квасац, сахароаа, 
односно шећерни сируд и лимунска киселина. Садржај ал-
кохола (етанола) у овим пићима не сме прелазити 0,6% не-
то количине производа; 

3) ферментисака освежавајућа пића од слада (квас и 
сл.) добијена непотпуном млечно-алкохолиом фермента-
цијом слатког екстракта насталог од проклијалог осуше-
ног и сахаризованог зрна житарица, односио слада јечма и 
р^жи^ у з пратеће арома теке и екстрактивне материје. За 
израду ових производа користе се слад житарица, сахаро-
за, шећерни сируп, малтоза, квасац и карамел. Садржај ал-
кохола у овим производима не сме прелазити 0,5% нето-
-количине производа. 

5. Купац алкохола (етанола) води, сагласно члану 46. 
Закона и тачк^ 7. Напомене уз тар. број 4 Тарифе, посебну 
књигу о количинама израженим у хектолитарским степе-
нима, вредности и цени, о набавци, кретању и утрошку ал-
кохола који је набављен без плаћања пореза на промет 
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производа, односно алкохола најављеног за даљу продају 
или за потребе из тачке 4. тар. броја 4 Тарифе. 

Алкохол (етанол) за сврхе из тачке 4 тар. броја 4 Та-
рифе, може се набављати под условима из члана 7. Закона 
и по стопама из тачке 4. тог тар. броја, односно уз ослобо-
ђење од плаћања пореза на промет производа ако је у пи-
тању набавка у смислу члана 6. став I. тачка I. Закона у 
сврхе даље продаје само непосредно од произвођача, од-
носно од увозника алкохола. Произвођачем алкохола 
сматра се организација, односно пословна јединица у сас-
таву произвођача алкохола која врши промет алкохола a 
који је произвео произвођач у чијем је саставу. Продавац 
алкохола исказује у фактури о продаји, на основу писмене 
поруцбенице и писмене изјаве купца, за које је сврхе алко-
хол продат. 

Денатурисаним алкохолом за гориво, на чији се про-
мет плаћа порез по тачки 4. тар. броја,4 Тарифе, сматра се 
алкохол (етанол) који је пре стављања у промет денатури-
сан средством које се састоји из сировог метил-алкохола 
(метанола) и дрвног уља у волуменској размери 8 : 0,5 (на 
осам литара метил-алкохола долази до 0,5 литара дрвног 
уља). Метил-алкохол и дрвно уље морају се претходно из-
мешати и та се мешавина у количини од 4 kg додаје на сва-
ких 100 hi0 алкохола који се дена турише. О денатурисању 
и продаји алкохола за гориво произвођач води посебну 
књигу. 

Купцима који, сагласно тачки 4. Напомене уз тар. 
број 4 Тарифе, могу набављати алкохол (етанол) за произ-
водњу алкохолних пића, a уз коришћење прописаних по-
реских олакшица, односно уз плаћање пореза по повлаш-
ћеиој (бенефицираној) пореској стопи из тачке 4. тар. броја 
4, сматрају се и организације које су регистроване за про-
изводњу вештачке ракије, вештачких вина и осталих жес-
токих алкохолних пића. 

Произвођачи и увозници могу алкохол (етанол) наме-
њен за даљу продају продавати без обрачунавања пореза 
на промет производа искључиво трговинским предузећи-
ма ,.у сврхе даље продаје. 

На алкохол који произвођача организације набавља-
ју за пулпирање воћа које се не извози обрачунава ,се и 
плаћа основни порез на промет производа по тачки 4. тар. 
броја 4 Тарифе. 

Посебна евиденција, сагласно одредби члана 46. став 
2. Закона и тачки 7. Напомене уз тар. број 4 Тарифе, води 
се у повезаној књизи која мора бити прошивена и претход-
но оверена печатом надлежне службе друштвеног књиго-
водства. У тој евиденцији обавезно се обезбеђују следећи 
подаци: , 

1) о залихама алкохола на почетку године и о количи-
нама произведеног, увезеног, односно набављбног алкохо-
ла,у току године израженим у хектолитарским степенима, 
с позивом на назив, број и датум рачуна (документа који 
служи као доказ о извршеном пријему); 

2) о количинама алкохола, израженим у хектолитар-
ским степенима, продатим или на други начин отуђеним 
или искоришћеним за сопствене потребе, које се исказују у 
посебним колонама: 

- број, датум и назив рачуна (фактура или неки други 
документ којим се правдају издате количине); 

- назив и седиште купца, односно корисника; 
- број и датум пис,мене изјаве купца, односно корис-

ника о намени за коју набавља алкохол; 
- продајна цена без пореза на промет; 
- продајна цена са порезом на промет; 
- основа за пореско ослобођење, односно одговарају-

ће одредбе о примени повлашћених стопа из Tap. броја 4 
Тарифе; 

3) о залихама алкохола израженим у хектолитарским 
степенима на крају године. 

Посебна књига коју купци алкохола воде мора 
садржавати: 

l) податке о набавци (улазу) алкохола: 
- позив на број, датум и називе рачуна (фактура до-

бављача и сл.); 
- назив и седиште добављача; 
- број и датум пријемник; 
- број и датум писмене изјаве на основу које је одре-

ђен порески третман; 

- количина алкохола изражена у хектолитарским сте-
пенима; 

- цена по хектолитарском степену алкохола (без по-
реза и са порезом); 

- вредност набављене количине алкохола; 
2) под!атке о утрошку (излазу) алкохола, и то: 
а) за производњу: \ 
- требовање - број и датум, назив корисника; 
- количина у хектолитарским степенима; 
- назнака сврхе,за коју је алкохол употребљен; 

. б) за продају: 
- фактура - број и датум; 
- број и датум пис.мене изјаве купца; 
- назив и седиште купца; 
- количина у хектолитарским степенима; 
- цена по хектолитарском степену алкохола (без по-

реза и са порезом); 
- вредност продатих количина. 

4. Плаћање пореза на промет производа из тар. броја 5 
Тарифе 

Члан 77.- - t 

Специјалном моторним возилима не сматрају се пут-
нички аутомобили из Југословенског стандарда M.N.O. -
010 - 1,2.2.3.1.1. који су преправљени, односно адаптирани 
за разне потребе као што су: моторна возила за обуку во-
зача у која су уграђене дупле команде и сл., моторна вози-
ла за пружање помоћи на путевима или за врше.ње сервис-
них и ремонтних услуга, путничка возила ПТГ, путничка 
возила за теренску и другу, службу здравствених, социјал-
них, хуманитарних и других установа. 

На резервне делове путничких аутомобила плаћа се 
основни порез на промет по стопи из тар. броја I Тарифе, 
осим ако нису у питању производи од коже, гуме или дру-
гог материјала који се опорезују по стопама из тар. бр. 2 
до 8 Тарифе. 

5. Плаћање пореза на промет производа из тар. броја 7 
Тарифе 

Члан 78. 
Природним и драги,м камењем из тачке 4. сматрају 

се: дијамант, корунд са својим варијететима (рубин, са-
фир, источњачки смарагд, аметист, аквамарин, хризонит, 
хијасинт, источњачки топаз), спинел (рубин-сгшнел, балос-
-спинел, рубин, плави спинел-сафир и црни спинел), берил 
(смарагд, аквамарин, златни7 берил и моргацит), хризобе-
рил. 

Природним бисером из Tap. броја 7 Тарифе сматра се 
прави природни бисер који је производ бисерних острига 
или шкољки добијен природним путем. , 

Полудрагим камењем које се ставља самостално у 
промет као необрађен, односно неприпремљен остали ма-
теријал и који нема третман драгог камена и на које се 
плаћа порез по Tap. броју I Тарифе сматрају се: 

1) опал (племенити опал, ватрени, обични и полуо-
пал, хидрофан, кашалонг), циркон, хиацингин, топаз, хри-
золит и оливин; 

2) гранати (гросулар, црни меланит, нирон, чешки 
гранат/аламан, алмандин, анерсартин, тоназолит, уваро-
вит и др.) турмалин, тиркиз, везувијан; 

3) фелдспата (амазонски камен, жути ортоклас, сун-
чев камен, месечев камен, лабрадор и др.), кварц (горски 
кристал, чађавац, аметист, ружичасти кварц, цитрин, чеш-
ки топаз, аквантурин, мачје око, тигрове око, јаспис и др.), 
ортоклас и глиненац (прозирни месечев камен, зелени ама-
зонац и др.). 

6. Плаћање пореза на промет производа из тар. броја 8 
Тарифе 

Члан 79. 
По тар. броју 8. Тарифе плаћа се само основни порез 

на промет, сагласно одредби тачке 5. члана 16. став I. тач-
ка 4. Закона. 
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Порез по стопи из овог Tap. броја плаћа се на сву оп-
рему (машине, уређаје, апарате и делове) само ако се про-
мет ових производа врши на начин и под условима из чла-
на I. Закона (када се продаја врши из складишта, односно 
стоваришта или осталих пословних јединица где у продај-
ну цену производа није укључен (укалкулисан) порез на 
промет производа (продаја на велико) и ако је плаћање од 
стране купца - правног лица и предузетни^ извршено са 
сопственог жиро-рачуна на жиро-рачун продавца).Ако ни-
су испуњени услови из члана 7. Закона, за промет произво-
да на велико на опрему се плаћа основни порез на промет 
по стопама из одговарајућих Tap. бројева Тарифе где су 
наименовани ти производи (тар. број I до l). 

!Х. ПОПИСИВАЊЕ ЗАЛИХА ПРОР!ЗВОДА У ТОКУ 
ГОДИНЕ УСЛЕД ПРОМЕНЕ, УВОЂЕЊА ИЛИ УКИ-

ДАЊА ПОРЕСКИХ СТОПА 

Члан 80. 
Порески обвезник - правно лице (трговинска, угости-

тељска и друга предузећа) које врши промет производа по 
продајним ценама са утврђеним порезом на промет про-
извода за производе за које се у току године повећава, сма-
њује или укида порез на промет производа, даном ступа-
ња на снагу прописа којим се повећава, смањује или укида 
тај порез пописује производе на залихама у продавшпдо 
или другом продајном објекту и на даљи промет тих про-
извода примењује промењене пореске стопе, односно ис-
кључује укинути порез и утврђује нове малопродајне цене. 

Порески обвезник из става I. овог члана утврђује на 
залихама и разлику између урачунатог пореза на промет 
производа по дотадашњим пореским стопама и пореза на 
промет по новим пореским стопама, односно у!кинутог по-
реза на промет производа и тако утврђену разлику књижи 
у корист или на терет одговарајућег рачуна урачунатог 
пореза на промет производа, зависно од тога да ли је та 
разлика позитивна или негативна. Порески обвезник који 
ажурно и уредно води материјално (робно) књиговодство 
по продајним објектима и који у току године на основу тог 
књиговодства непрекидно и свакодневно утврђује попис 
производа по количини може уместо тим пописом утврђи-
вати залихе производа на основу стања из материјалног 
(робног) књиговодства. 

На произвођача или трговинско предузеће које про-
изводе на залихама у својим стовариштима и другим про-
дајним објектима не воде по ценама са урачунатим поре-
зом на промет производа не примењују се одредбе овог 
члана, 

Попис залиха за производе за које се у току године 
повећава, смањује или укида порез на промет производа 
организује порески обвезник на начин и по поступку по ко-
јима се пописују производи приликом мењања продајних 
цена производа у којима је наплаћен порез на промет про-
извода (комисијским мерењем, бројањем). 

О извршеном попису саставља cs записник који пот-
писују чланови комисије и одговорно лице. 

Члан 81. 
Попис залиха производа за које се у току године уво-

ди, повећава, смањује или укида порез на промет произво-
да код пореских обвезника - предузетни^ (трговинске, 
угоститељске и друге радње) организује надлежни оп-
штински органи управе. О извршеном попису саставља се 
записник који потписују чланови комисије и тај порески 
обвезник. 

Записник о попису из става I. овог члана, поред пода-
така о називу (имену) пореског обвезника и месту и време-
ну вршена пописа, мора да садржи и следеће податке: 

1) назив производа; 
2) јединицу мере; 
3) пописане количине производа; 
4) досадашњу продајну цену по јединици производа 

са порезима на промет производа (основним и посебним); 

5) укупан износ вредности пописаних производа по 
досадашњој продајној цени са порезима на промет произ-
вода; 

6) нову продајну цену по јединици производа, са по-
резима на промет производа; 

l ) укупан износ вредности пописаних производа по 
новој продајној цени, са порезима на промет производа; 

8) укупан износ разлике између нове и досадашње 
продајне цене, са порезима на промет производа за све, по-
писане производе. 

Члан 82. 
Општински орган управе који организује попис зали-

ха производа ,у смислу члана 73. овог правилника одреди-
ће решењем о попису: 

1) чланове комисије за попис залиха; 
2) уплатне рачуне на које се уплаћује позитивна раз-

лика пореза на промет производа утврђена на производи-
ма затеченим на залихама пореског обвезника; 

3) рок у коме се уплаћује утврђена позитивна разлика 
пореза на промет производа; 

4) висину путних трошкова чланова пописне комиси-
је и извор из ког ће се извршили исплата тих трошкова. 

X. ПОВРАЋАЈ ПОРЕЗА НА ПРОМЕТ 

Члан 83. 
Порески обвезник од кога је наплаћен порез на про-

мет производа, a који није био дужан да га плати, има пра-
во на повраћај плаћеног пореза, плаћене камате, трошко-
ва принудне наплате и новчане казне. 

Порески обвезник - правно лице подноси захтев за 
повраћај погрешно или више плаћеног пореза на промет 
служби друштвеног књиговодства код које иЖа жиро-ра-

N чун, a порески обвезник - физичко лице - подноси захтев 
општинском органу управе надлежном за послове друш-
твених прихода. 

Порески обвезник пореза на промет производа може 
тражити повраћај погрешно или више плаћеног пореза ко-
ји није требало платити само ако је купац од којег је тај 
порез наплаћен писмено затражио од пореског обвезника 
повраћај погрешно или више плаћеног пореза на промет. 
Порески обвезник, уз захтев за повраћај пореза који под-
носи надлежној служби друштвеног књиговодетеа која 
врши контролу обрачунавања и плаћања пореза од стране 
таквог пореског обвезника, односно општинском органу 
управе надлежном за послове друштвених прихода код ко-
га се води као порески обвезник, прилаже, поред потребне 
документације, и захтев купца за повраћај погрешно или 
више плаћеног пореза. 

Порески обвезник који је из својих средстава платио 
порез на промет производа или услуга, камату ̂  трошкове 
принудне наплате и новчану казну, које није био дужан да 
плати, подноси, са потребном документацијом, захтев за 
повраћај плаћеног пореза, односно камате, трошкова при-
нудне наплате и новчане казне надлежној служби друштве-
ног књиговодства, односно општинском органу управе 
надлежном за послове друштвених прихода код кога се во-
ди као порески обвезник у своја име и за свој рачун. 

Физичко лице које је платило порез на промет произ-
вода за моторно возило, камату, новчану казну и трошко-
ве принудне наплате, које није било дужно да плати, под-
носи захтев за повраћај плаћеног пореза, камате, новчане 
казне и трошкова принудне наплате општинском органу 
управе надлежном за послове друштвених прихода оп-
штине у којој је порез плаћен. 

Служба друштвеног књиговодства врши повраћај 
плаћеног пореза на промет, плаћене камате, трошкова 
принудне наплате и новчаних казни на жирб-рачун прав-
ног лица, a када је у питању порески обвезник - физичко 
лице, повраћај плаћеног пореза на промет врши општин-
ски орган управе надлежан за послове друштвених прихо-
да, на терет одговарајућег уплатног рачуна, a у року од 30 
дана од дана пријема захтева са уредном документацијом. 
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Х!. ОБАВЕЗА ОБАВЕШТАВАЊА СЛУЖБЕ ДРУШТВЕ-
НОГ КЊИШВОДСТВА И ОПШТИНСКОГ ОРГАНА 
УПРАВЕ НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ ДРУШТВЕНИХ 
ПРИХОДА О НАЧИНУ О Б Р А Ч У Н А В А ! ^ И ПЛАЋА-

ЊА ПОРЕЗА 

Члан 84.. 
Порески обвезник - правно лице писмено обавештава 

службу друштвеног књиговодства, a порески обвезник -
физичко лице - општински орган управе надлежан за по-
слове друштвених прихода до IO. јануара сваке године о 
изабраном начину обрачунава!^ и плаћања пореза на 
промет за текућу годи.ну. 

Порески обвезник - правно лице које је овластило 
своје делове, односно друге продајне објекте да сами врше 
обрачунава'^ ,и плаћање пореза на промет, подноси 
служби друштвеног књиговолетва код које се води његов 
жиро-рачун обавештене, a копију обавештења доставља 
надлежној служби код које се води рачун дела правног ли-
ца, односно продајног објекта, односно код којег је отво-
рен акредитив. Одабрани начин утврђивања и плаћања 
аконтација пореза на промет јединствен је за све "делове, 
односно продајне објекте на нивоу пореског обвезника -
правног лица. 

Обавештење из става I. овог члана садржи следеће 
податке: 

1) назив н место седишта правног, односно физичког 
лица; 

2) назив и место продајних објеката (продавница, сто-
варишта, пумпних станица и др.) чија су седишта ка тери-
торији других општина, са назнаком да ли је на њих поре-
ски обвезник пренео послове евидентира!^ и обрачунава-
њаг пореза на промет производа; 

3) број жиро-рачуна преко ког порески обвезник рас-
полаже средствима којима управља; 

4) податак о томе где се води и ко води књиговодство 
пореског обвезника (код самог пореског обвезника или код 
другог правног лица); 

5) начин утврђивања и плаћања аконтација пореза на 
промет који је порески обвезник одабрао у смислу чл. 30. и 
3 i. Закона, посебно за промет производа ра мало, посебно 
за промет производа на велико и посебно за порез на про-
мет услуга. 

Пријављени начин обрачунавања ц плаћања пореза 
на промет не може се у току године мењати. 

Нови порески обвезници у току године писмено оба-
в е ш т а в а службе друштвеног књиговодства, односно оп-
штински орган управе надлежан за послове друштвених 
прихода у року од IO дана од дана кад су постали порески 
обвезници. 

Порески обвезник који према налазу надлежне 
службе друштвеног књиговодства, односно општинског 
органа управе надлежног за послове друштвених прихода 
није поднео пореско обавештење или се не придржава при-
јављеног начина утврђивања и плаћања аконтације пореза 
на промет, плаћа аконтације пореза на промет за промет 
производа на мало на основу наплаћене реализације, од-
носно на начин који је пријавио. 

XII. ПРЕЛАЗНА ОДРЕДБА 

Члан 85. 
Овај правилник ступа на снагу даном објављиван^ у 

„Службеном листу СФРЈ", a примењује се од I. априла 
199i. године. 

Бр. 5 -1/01-479/91 Савезни секретар 
14. марта 1991. године , за финансије, 
Београд Бранимир Зекан, с. р. 

Образац КЖР 
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П Р Е Г Л Е Д 
ПЕТНАЕСТОДНЕВНИХ АКОНТАЦИЈА ПОРЕЗА НА ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА И ПОРЕЗА НА ПРОМЕТ УСЛУГА ЗА 

УПЛАТУ ЗА ПЕРИОД 
ОД ДО 19 године 

Редни 
број 

Тарифни 
број УПЛАТНИ РАЧУН 

Износ аконтације пореза на промет 

Редни 
број 

Тарифни 
број УПЛАТНИ РАЧУН Из промета про-

извода на мало 
Из промета про-
извода на велико 

Укупно за 
уплату - -

I 2 3 4 ' 5 6 

ОСНОВНИ ПОРЕЗ НА ПРОМЕТ 
А) ПРОИЗВОДИ 

I I 840-2010 

2 840-2101 

3 3 840-2117 

' 4 4 
тач. l, 2. и 3. 

840-2122 

5 4 
тач.' 4. 

840-2143 

6 5 Š40-Ž185 

7-

o 

840-2073 
-

8 6 
ст. 2. 

840-2068 

9 7 840-2026 

IO 8 тач. I. 
алинеја I 

840-2159 \ 

l i 8 тач. I. 
алинеја 2 

840-2052 

12 8 тач. I.' 
алинеје IO, Il и 

12 

840-2047 

13 8 тач. I. 
остале алинеје 

840-2005 

14 8 
тач. 2. 

840-21511 

15 

16 СВЕГА ОСНОВНИ ПОРЕЗ НА ПРОМЕТ 
ПРОИЗВОДА(! до 15) 

Б) УСЛУГЕ 

17 I 840-28005 X X X X X X X X X X 

IS 2 - 840-28010 X X X X X X X X X X 

19 3 840-2234 X X X X X X X X X X 

20 4 840-2229 X X X X X X X X X X - -

21 5 840-2031 X X X X X X X X X X 

22 СВЕГА ОСНОВНИ ПОРЕЗ НА ПРОМЕТ 
УСЛУГА (17 до 21) 

X X X X X X X X X X 

Образац i П!-ак 
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I 
-""/ 

2 3 4 5 6 

23 УКУПАН ОСНОВНИ ПОРЕЗ НА ПРОМЕТ 
ПРОИЗВОДА И ПОРЕЗ НА ПРОМЕТ 
УСЛУГА (16 +4 22) 

X X X X X X X X X X X X X X 

24 У ТОМЕ: 
СР БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

X X X X X X X X X X X X X X 

25 СР МАКЕДОНИЈА X X X X X X X X X X X X X X 

26 Р СЛОВЕНИЈА X X X X X X X X X X X X X X 

'il Р СРБИЈА X X X X X X X X X X X X X X 

28 Р ХРВАТСКА X X X X X X X X X X X X X X 

29 СР ЦРНА ГОРА X X X X X X X X X X X X X X 
ПОСЕБАН ПОРЕЗ НА ПРОМЕТ 
А) ПРОИЗВОДИ 

30 

гх 
32 

, 33 

34 

35 СВЕГА ПОСЕБАН ПОРЕЗ НА ПРОМЕТ 
ПРОИЗВОДА (30 до 34) 

Б) УСЛУГЕ 

36 X X X X X X X X X X X X X X 

37 X X X X X X X X X X X X X ^ 

38 X X X X X X X X X X X X X X 

39 X X X X X X X X X X X X X X 

40 СВЕГА ПОСЕБАН ПОРЕЗ НА ПРОМЕТ 
УСЛУГА (36 до 39) 

X X X X X X X X X X X X X X 

41 УКУПНО ПОСЕБАН ПОРЕЗ НА ПРОМЕ+ 
ПРОИЗВОДА И ПОРЕЗ НА ПРОМЕТ 
УСЛУГА (35 40) 

X X X X X X X X X X X X X X 

42 У ТОМЕ: 
СР БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

X X X X X X X X X X X X X X 

43 СР МАКЕДОНИЈА X X X X X X X X X X X X X X 

44 Р СЛОВЕНИЈА X X X X X X X X X X X X X X 

45 Р СРБИЈА X X X X X X X X X X X X X X 

46 Р ХРВАТСКА X X X X X X X X X X X X X X 

47 СР ЦРНА ГОРА X X X X X X X X X X X X X X 

ПОСЕБАН ОПШТИНСКИ ПОРЕЗ НА 
ПРОМЕТ УСЛУГА 

48 
/ 

X X X X X X X X X X X X X X 

49 X X X X X X X X X X X X X X 

50 X X X X X X X X X X X X X ^ 

51 X X X X X X X X X X X X X X 

52 X X X X X X X X X X X X X X 

53 X X X X X X X X X X X X X X 

.54 УКУПНО ПОСЕБАН ОПШТИНСКИ ПОРЕЗ 
НА ПРОМЕТ УСЛУГА (48 до 53) 

X X X X X X X X X X X X X X 
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Назив пореског обвезника - правног лица. 
Место Општина 
Шифра и назив делатности -
Број жиро-рачуна 

Образац ПП-а 

КУМУЛАТИВНИ ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА И ПОРЕЗА НА ПРОМЕТ УСЛУГА 
ОД !.ЈАНУАРА ДО 19 ГОДИНЕ 

Сви новчани подаци уносе се у овај образац у динарима без пара 

Тарифни 
број 

УПЛАТИМ 
РАЧУН 

Ознака 
ia АОЛ 

Износ поре-
за !fa про-
\гет у по-

гражнвањи-
на ка лан I. 
јануара, no 

списку 

Износ обра-
чу нагог no-
?ela на про-
мет у обра-
чунском пе-

риоду 

Свега 
(5 плус 6) 

Износ поре-
за на про-
мет у ис-

траживањи-
ма на даи 

)брачуна по 
списку 

Износ поре-. 
за на про-

жет за упла-
ту 

(7 минус 8) 

Износ упла-
!тног пореза 
на промет 

io дана под-
ношења об-

рачуна 

Разлика 

Редни 
број 

Тарифни 
број 

УПЛАТИМ 
РАЧУН 

Ознака 
ia АОЛ 

Износ поре-
за !fa про-
\гет у по-

гражнвањи-
на ка лан I. 
јануара, no 

списку 

Износ обра-
чу нагог no-
?ela на про-
мет у обра-
чунском пе-

риоду 

Свега 
(5 плус 6) 

Износ поре-
за на про-
мет у ис-

траживањи-
ма на даи 

)брачуна по 
списку 

Износ поре-. 
за на про-

жет за упла-
ту 

(7 минус 8) 

Износ упла-
!тног пореза 
на промет 

io дана под-
ношења об-

рачуна 

Више 
IO минус 9) 

Мање 
9 минус IO) 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 !О l ! 12 

ОСНОВНИ ПО-
РЕЗ НА ПРО-
МЕТ 
А) ПРОИЗВОДИ 

-
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 IO l i 12 
I I 840-2010 

2 . 2 "840-2 !Ol 

3 3 840-2117 

4 4 
тач. l, 2. 

и 3. 

840-2122 

5 4 
тачка 4. 

840-2143 

6 5 840-2185 

7 6 
став I. 

840-2073 

8 6 
став 2. 

840-2068 ' . 

9 7 840-2026 

IO 3 тачка 1. 
алинеја I 

840-2159 

li 5 тачка I. 
алинеја 2 

840-2052 

12 5 тачка I. 
алинеје 
IO, Il и 

12 

840-2047 

13 8 тачка I. 
остале 
алинеје 

840-2005 

14 8 
тачка 2. 

840-21511 
-

15 

16 

17 

18 

19 Свега основни 
порез на промет 
производа (од I 
до 18) 

20 1 Б) УСЛУГЕ 
840-28005 

1 

21 2 840-28010 

22 3 840-2234 

23 4 840-2229 

24 5 840-2031 

25 Свега основни 
порез на промет 
услуга (РБР. 20 
до 24) 

26 УКУПНО ОС-
НОВНИ ПОРЕЗ 
НА ПРОМЕТ 
ПРОИЗВОДА И 
ПОРЕЗ НА ПРО-
МЕТ УСЛУГА 
(РБР. 19 + 25) 

'27 
У томе: 
СР Босна и Хер-
цеговина 
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" i 2 з 4 5 6 7 8 9 l() 11 12 

28 СР Македонија 

29 Р Словенија 

30 Р Србија 

З! Р Хрватска 

"3'2 " СР Црна Гора 

33 СВЕГА РБР. 27 
до 32 - РБР. 26 

ПОСЕБАН ПО-
РЕЗ НА ПРО-
МЕТ 

А) ПРОИЗВОДИ 

34 840-2208 

ЈЈ 840-22001 

Зв 840-22022 

37 840-2213 

38 840-2297 

4 9 ' 840-22230 

40 840-22108 

41 840-22197 

42 840-22043 

43 i 

44 
\ 

45 

46 Свега посебан 
порез на промет 
производа (34 до 
45) 

Б) УСЛУГЕ 

47 840-2255 

'48 840-22181 

49 

50 

51 Свега посебан 
порез на промет 
услуга (РБР. 47 
до 50) , 

52 

-

УКУПНО ПО-
СЕБАН ПОРЕЗ 
НА ПРОМЕТ 
ПРОИЗВОДА И 
ПОРЕЗ НА ПРО-
МЕТ УСЛУГА 
(РБР. 464-51) 

f,53 
У томе: 
СР Босна и Хер-
цеговина 

54 СР Македонија 

55 Р Словенија 

56 Р Србија 
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I 2 3 4 5 6 I 8 . 9 IO l i 12 -
57 Р Хрватска 

58 СР Црна Гора 

59 Свега ?БР. 53 до 
58 - 52 

60 Посебан општин-
ски порез на про-
мет услуга -

61 
У томе: 
СР Босна и Хер-, 
цеговина 

62 СР Македонија 
/ 

63 Р Словенија 

64 Р Србија 

65 Р Хрватска 

66 СР Црна Гора 

67 Свега РБ?. 61 до 
66 - 60 

Објашњење за попуњавање обрасца: 

- у к о л о н у 5 уносе се подаци о порезу у пОтраживањима на дан I. јануара по Списку фактура који се прилаже уз овај 
образац; 

т у колону 6 уџоси се износ обрачунатог пореза на промет остварен од I. јануара до краја обрачунског периода, 
- у колони 7 износ пореза мора одговарати потражној страни конта 297; 

- у колону fc уносе се подаци о порезу у истраживањима последњег дана обрачунског периода по списку фактура који če 
прилаже уз овај образац; . . . 
- у колони 9 износ пореза мора одговарати дуговној страни конта 197 или 297 (без почетног стања) и потражној страни 
на конту 260 (без почет,ног стања); 
- у колону IO уносе се подаци о аконтацијама пореза на промет који се односе на обрачун од I. јануара до Краја обрачун^ 
ског периода; 

- у колонама 11 и 12 исказују се разлике по обрачуну пореза на промет, с тим што се за мање уплаћене износе из колоне 
12 прилажу и налози за уплату уз овај образац, a за више уплаћене износе из колоне 11 подноси се писмени захтев за по-
враћај више уплаћеног пореза или обавештење да ће се више уплаћени износи користити као аконтација у наредном об : 

рачунском периоду -

Порески обвезници који обрачун састављају према фактурисаној реализацији не попуњавају колоне 5 и 8 
" Напомена: за редни бр. 2 овог обрасца: 

Под редним бр. 2 овог обрасца исказује се збирни износ података о обрачунатом и уплаћеном порезу на про-
мет деривата нафте, с тим да се као прилог уз овај образац прилаже Спецификација обрачуна и уплате поре-
за на промет по уплатним рачунима из тачке 4. од ред. бр. 19 до 29 Наредбе ... 
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Образац ПП/п 
Порески обвезник - предузетни!( 
Место: 
Општина: 
Шифра и назив делатности: 

КУМУЛАТИВНИ ОБРАЧУН ПОРЕЗА 
НА ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА И ПОРЕЗА НА ПРОМЕТ УСЛУГА 

ОД I. ЈАНУАРА ДО „ 19 ГОДИНЕ 

Ред. 
број Врста пореза Тдр. 

број 
Сто-

па 
!знос обрачуна-
тог пореза на 

промет 

Iihoc уплаћеног 
пореза на 

промет 

Разлика 

Ред. 
број Врста пореза Тдр. 

број 
Сто-

па 
!знос обрачуна-
тог пореза на 

промет 

Iihoc уплаћеног 
пореза на 

промет 

више 
(колона 6 мање 

? колона 5) 

ман,е 
(колона 5 мање 

колона'6) 

I 2 3 4 5 6 7 - 8 

Основни порез на промет производа 

I. 

" 2 . 

" 3. 

4. 

5. 

6. -

7. 

8. 

9. 

IO. 

11. 

12. Свега основни порез на промет производа 
(l до И) 

Основни порез на промет услуга 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. Свега основни порез на промет услуга 
(13 до 16) 

Посебан порез на промет производа 

18. 

19. 

20. 

21. 
: 22. 

' 23. " 

24. 

.25. 

26. 

27. 

28. 

29. 
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i 

30. 
4 2 3 4 5 6 7 8 . J 

i 

30. Свега посебан порез на промет производа 
(18 до 29) 

Посебан републички порез на промет услуга 

З!. 

32. . Џ 

33. 

34. 

35. Свега посебан порез на промет услуга 
(31 до 34) 

Посебан општински порез на промет услуга 

36. 

37. 

38. г 

39. 

40. Свега посебан општински порез на промет ус-
луга (36 до 39) 

-

Дана 19 i-., године 

Одговорно лице, 

269. 
На основу члана 149. Закона о системима веза 

(„Службени лист СФрЈ", бр. 41/88, 80/89 и 29/90), дирек-
тор Савезне управе за радио-везе прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ПОДАЦИМА И ДОКУМЕНТАЦИЈИ КОЈИ СЕ ПОД-
НОСЕ УЗ ЗАХТЕВ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА 

РАДИО-СТ АНИЦУ 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан I. 
Обим правилником прописују се подаци и документа-

ција које уз захтев за прибављање дозволе за радио-стани-
цу подносе корисници који желе да користе радио-станице 
у Оквиру своје основне делатности или за сопствене потре-
бе. 

Члан 2. 
У захтеву за издавање дозволе за радио-станицу ко-

рисник наводи тачан назив, адресу и шифру своје делат-
ности. 

Уз захтев се прилаже: 
1) одговарајућа документација о радио-мрежи; 
2) попуњен одговарајући образац дозволе за радио-

-станицу; 
3) мишљење надлежног органа у републици, односно 

аутономној покрајини о усклађености захтева са планом 
развоја радио-веза; 

4) уплатница Службе друштвеног књиговодства као 
доказ о уплати административне таксе; 

5) ако се веза успоставља са системом веза друге зем-
ље или међународном организацијом, дозвола савезног 
органа управе надлежног за послове саобраћаја и веза за 
повезивање система веза са системом веза друге земље 
или међународне организације. 

Члан 3. 
Уз захтев за издавање привремене дозволе за радио-

-станицу, корисник прилаже податке и документацију из 
члана 2. став I. и члана 2. став 2. тач. 2. и 4. овог правилни-
ка. i 

II. ПОДАЦИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈИ СЕ ПОДНО-
СЕ УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАДИО-

-СТАНИЦЕ ЈЕДНОКАНАЛНИХ РАДИО-ВЕЗА 

Члан 4. 
Уз захтев за издавање дозвола за радио-станице јед-

ноканалних радио-веза прилажу се подаци и документацц-
ја о: 

1) потребама корисника за радио^везама; 
2) концепцијском решењу система радио-веза; 
3) Техничком решењу система радио-веза; 
А) начину рада радио-станица у систему радио-веза. 

Члан 5. 
Потребе корисника за радио-везама обухватају: 
1) технологију рада корисника за чије се потребе ус-

поставља радио-веза. У оквиру технологије рада дефини-
ше се ко с ким треба да размењује информације радио-ве-
зом, карактер и врсту информације, број и просечна 
дужина трајања информације и неопходан број информа-
ција које се истовремено размењују; 

2) територију која је обухваћена исказаном техноло-
гијом рада. 

Члан 6. 
У концепцијском решењу система радио-веза треба 

да се дефинишу типови радио-мрежа (симплексна, семи-
дуплексна, дуплексна, интеграција више радио-мрежа и 
др.), са шематским приказом радио-система, да се проце-
ни густина радио-саобраћаја и утврде локације за баз!?е 
радио-станице. 

Концепцијско решење система радио-веза треба да 
задовољи исказане потребе за радио-везама и рационал-
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ност у коришћењу намењених фреквенција и да обезбеди 
техничко и технолошко јединство система радио-веза на 
нивоу делатности. 

Члан l , 
Техничко решење система радио-веза треба да обух-

вати: 
1) метод прорачуна зоне покривања базних радио-

-станивк са техничким параметрима и условима за реали-
зацију утврђеним за односну врсту радио-станице. Прора-
чун зоне покривања даје се табеларно и приказује на геог-
рафској карти одговарајуће размере, a највише формата 
АЗ; 

2) анализу могућих међусобних ометања радио-ста-
ница у оквиру предложеног система; 

3) метод прорачуна једноканалне радио-релејне везе, 
као и метод прорачуна радио-везе између базне радио-ста-
нице и фиксних радио-станица; 

4) прорачун квалитета једноканалне радио-релејне 
везе и прорачун квалитета радио-веза - базна радио-стани-
ца-фиксна радио-станица, при чему треба узети у обзир: 

- надморску висину терена на коме је локација фик-
сне радио-станице (географске координате по Гриничу); 

- висину антене изнад терена; 
- тип антене, поларизацију, добитак, усмереност, ази-

мут макснмалног зрачења, угао ширине главног снопа, 
елевациони угао, однос напред - назад и др.; 

- излазну и ефективно израчену снагу, укључујући и 
губитке у кабловима, конекторима и сл. и добитак антене; 

, - профил трасе са уцртаном првом Френеловом зо-
ном. 

Члан 8. 
Ако је потребно да се радио-фреквенције из одређе-

них радио-фреквенцијских опсега координирају са сусед-
ним и другим заинтересованим земљама, корисник до-
ставља техничке податке потребне за коордИнацију за баз-
не радио-станице и фиксне радио-станице у погледу најве-
ће могућности ометања. Подаци се достављају на обрасцу 
бр. l, који је одштампан уз овај правилник и чини његов 
саставни део. 

Члан 9. 
На захтев органа управе надлежног за послове радио-

-веза, подносилац захтева дужан је да обезбеди радио-ме-
рења ради: 

1) потврде прорачуна који су дати у техничком реше-
њу (критичне трасе, домет радио-сигнала у одређеном 
правцу и сл.); 

2) утврђивања услова за неометан рад (понавЈћање 
фреквентне додељене другом кориснику, интермодулаДи-
ја, деградација корисног сигнала, присутност сигнала из 
друге земље, електромагнетна компатибилност и сл.). 

Члан IO. 
За радио-станице које раде у опсезима од 255 kHz до 

30000 kHz пријављују се фреквентне Међународној унији 
за телекомуникације према подацима које доставља ко-
рисник, на захтев органа управе надлежног за послове ра-
дио-веза. 

Члан l i . 
Начин рада радио-станица у систему радио-веза 

обухвата: 
1) технологију рада у систему радио-веза са начином 

успостављања радио-веза (селективно позивање, иденти-
фикација, временско ограничење разговора), као и посебне 
услове за рад више радио-станица на једној микролокаци-
ји; 

2) 6poj радио-станица у радио-мрежама, по врстама и 
њихове техничке карактеристике. 

Члан 12. 
Уз захтев за издавање дозволе за бродску радио-ста-

ницу, поред података из члана 2. овог правилника, корис-
ник доставља и следећу документацију и податке: 

1) решење савезног органа управе надлежног за по-
слове саобраћаја и веза о имену и позивном знаку брода; 

2) фото-копију уписног листа или пловидбене дозво-
ле брода-чамца; 

3) тип и назив произвођача радио-опреме и њене ос-
новне техничке карактеристике (фреквенцијски опсег, сна-
га, врста емисије); 

4) податке потребне за пријаву брода Међународној 
унији за телекомуникације у Листу бродских станица (број 
чамца за спасавање, тип и број радио-плутача за одређива-
ње места удеса са коришћеном фреквенцијом), класу бро-
да (општа и појединачна класификација), време рада брод-
ске станице и др.; 

5) потврду да је радио-станица атестирана за рад у 
поморској мобилној служби. 

Члан 13. 
Уз захтев за издавање дозволе за авионску радио-ста-

ницу, поред података из члана 2. овог правилника, корис-
ник доставља и следећу документацију и податке: 

1) решење о регистрацији ваздухоплова; 
2) тип и назив произвођача радио-опреме и њене ос-

новне карактеристике (фреквенцијски опсег, снага, врста 
емисије). 

IH. ПОДАЦИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈИ СЕ ПОДНО-
СЕ УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА РАДИО-

-ДИФУЗНУ СТАНИЦУ 

Члан 14. 
Уз захтев за издавање дозволе за радио-дифузну ста-

ницу корисник, поред података из члана 2. овог правилни-
ка, прилаже следећу документацију и податке: 

1) решење надлежног суда о упису у судски регистар 
за обављање радио-дифузне делатности и решење органа у 
републици, односно аутономној покрајини надлежног за 
послове јавног информисања о упису програма у регистар 
јавних гласила; 

2) техничке параметре радио-станице које одређује 
надлежни орган за послове саобраћаја и веза у републици, 
односно аутономној покрајини, у складу са захтеваном 
сервисном зоном и плановима расподеле фреквенција у Ју-
гославен ; 

3) метод прорачуна зоне покривања, са усвојеним по-
лазним техничким параметрима и прописаним нормама 
за реализацију радио-дифузног захтева (емисиони пара-
метри радио-станице, са жељеном зоном сервиса); 

4) прорачун зоне покривања и сервисне зоне и приказ 
граница зона, табеларно и на географској карти одређене 
размере, као и прорачун зоне ометања постојећих и пла-
нираних радио-станица према подацима које доставља са-
везни орган управе надлежан за послове радио-веза; 

5) документацију са техничким решењем и каракте-
ристикама емисионих уређаја (начин дотура модулације, 
тип предајника и излазне снаге, слабљење антенског напој-
ног вода, конфигурација и добитак антенског система и 
сл.). 

Корисник испуњава консултативни лист, зависно од 
врсте радио-дифузне станице (средњеталасна радио-ди-
фузна станица, ФМ УКТ радио-дифузна станица, телеви-
з и ј е ^ радио-дифузна станица), према обрасцу који до-
ставља савезни орган управе надлежан за послове радио-
-веза. 

У обрасцу дозволе корисник наводи координате ло-
кације емисионог уређаја (са карте размера 1:50000), a у 
рубрици „Напомена" наводи следеће: 

1) адресу предајника ако се предајник налази у насе-
љеном месту; 

2) излазну снагу предајника; 
3) ограничења у дијаграму зрачења, према потврда из 

тачке 2. овог члана; 
4) добитак антенског система рачунајући и слабљења 

у напојном воду и главним смеровима зрачења; 
5) ознаку уређаја (радни или резервни). 



Петак, 29. март 1991. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ Број 22 - Страна 415 

IV. ПОДАЦИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈИ СЕ ПОДНО-
СЕ УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА РАДИО-
-СТАНИЦЕ ВИ ШЕК AH АЛ НИХ ТЕРЕСТРИЧНИХ И 

САТЕЛИТСКИХ РАДИО-ВЕЗА 

Члан 15. 
Уз захтев за издавање дозвола за радио-станице ви-

шеканалних терестричких радио-релејних веза, корисник, 
поред података из члана 2. овог правилника, прилаже сле-
дећу документацију и податке: 

1) план развоја система радио-веза корисника; 
2) географски приказ реализованог дела система ра-

дИо-веза корисника на подручју на коме се успоставља но-
ва радио-веза; 

3) геодетски елаборат који садржи податке о локаци-
ји радио-станице, односно њених антенских система; 

4) метод прорачуна квалитета преноса сигнала са ус-
војеним полазним техничким параметрима и прописаним 
нормама за квалитет преноса и расположивост предвиђе-
не радио-релејне везе; 

5) прорачун квалитета преноса сигнала, са образ-
ложен^! испуњења прописаних норми и времена распо-
ложивости везе. 

Ради спровођења поступка координације фреквенција 
са суседним земљама, за радио-станице које раде у опсегу 
од 370 -430 MHz, достављају се допунски подаци према об-
расцу бр. l, који је одштампан уз овај правилник и чини 
његов саставни део. 

Члан 16. 
Уз захтев за издавање дозволе за радио-станицу ви-

шеканалних сателитских радио-веза, корисник, поред 
података из члана 2. овог правилника, доставља и мишље-
ње надлежне ПТГ организације о усклађеност сателит-
ског система веза са планом развоја ПТТ веза на том под-
ручју. 

Корисник испуњава и одговарајући консултативни 
лист. 

V. ОБНАВЉАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА РАДИО-СТАНИЦУ 

Члан 17. 
Уз захтев за обнављање дозволе за радио-станицу, ко-

рисник прилаже документацију из члана 2. став 2. тач. 2, 3. 
и 4, a ако се обнавља дозвола за међународну везу и доку-
ментацију из члана 2. став 2. тачка 5. овог правилника. За 
радио-дифузну станицу која је у раду дуже од пет година 
прилаже се и извештај о извршеном техничком прегледу, 
који не може бити старији од шест месеци. 

Члан 18. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 05-1374 Директор 
27. фебруара 1991, године Савезне управе за 
Београд радио-везе, 

др Драшко Марин, с. р. 

Образац бр. I 

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ 
ЗА ^ О Р Д И Н А Ц И Ј У ФРЕКВЕНЦИЈА СА 

АДМИНИСТРАЦИЈАМА СУСЕДНИХ ЗЕМАЉА 

4А. Назив локације предај не станице 
4Ц. Географске координате локације предајне, од-

носно пријемне старице по гриничу 
5Б. Дужина везе 
6. Врста станице 
7. Врста емисије 1 

8. Максимална ефективно израчена снага 
-SA. Максимална ефективно израчена снага у прав-

цу суседне земље 

9 A. Азимут макси мал ног зрачења у правцу суседне 
земље 

9Д. Максимална ефективна висина антене 
9Е. Азимут максималне ефективне висине антене-у, 

правцу суседне земље 

270. 
На основу члана 33. став I. Закона о мерним једини-

цама и мерилима („Службени лист СФРЈ", бр. 9/84, 59/86, 
20/89 и 9/90), директор Савезног завода за Мере и драгоце-
не метале прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О МЕТРОЛОШКИМ УСЛОВИМА ЗА ПОЛУПРОВСДО 

НИЧКЕ КРОЈАЧЕ - СПЕКТРОМЕТРЕ 
ГА М А-3 FA Ч ЕН) A 

Ч л а н ! . 
Овим правилником прописују се метролошки услову 

које морају испуњавати полупроводнички бројачи - спек-
трометри гама-зрачења (у даљем тексту: п ол у провод нил? 
ки гамаспектрометри). 

Метролошки услови из става I. овог члана означавају 
се скраћено ознаком MUS.Rl-5/1. 

Члан 2. 
Полупроводнички гамаспектрометри намењени су за 

мерење радиоактивности човекове околине у енергетско?^ 
опсегу од 40 keV до 3 MeV. 

Члан 3. 
При одређивању активности радиоактивних извора 

дозвољена мерна несигурност полупроводничког гаџа.-
спектрометра не сме прећи ± 10%. 

Члан 4. 
Референтни услови при којима су утврђене границе 

дозвољене мерне несигурности из члана 3. овог правилни-; 
ка еу: 

1) температура околине: 20 ± 20 С; 
2) референтни притисак: апсолутни атмосферски при^ 

тисак на месту мерења; 
3) релативна влажност ваздуха: испод 80%. 

Члан 5. 
Полупроводнички гамаспектрометар састоји се од 

следећих делова:, 
1) детектора са заштитним оклопом; 
2) извора напајања; 
3) прет^ојачивача и појачивача; 
4) вишеканалног анализатора импулса; 
5) уређаја за запис резултата мерења. 

Члан 6. 
Детектор са заштитним оклопом из члана 5.овог 

правилника мора имати следеће карактеристике: 
1) материјал: Ge (Li) или чисти (Ge); 
2) облик кристала: планирани или коаксијални или са 

тунелом (јамом); 
3) ширина на полу висини пика: ка 1332 keV испод 2,5 

keV; 
4) ширина на десетини висине пика: на 1332 keV ис-

под 5 keV; 
5) однос пик-комптон: Н) до 60; 
6) релативна ефикасност: једнака цли већа од 10%. 

Члан l , 
Ако детектор има релативну ефикасност 10%, за-

штитни оклоп тог детектора мора да обезбеди најмање то-
лико снижење фона да брзина бројања импулса у спектру 
од 40 keV до 3 MeV не прелази 3 s" 1 . 
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За детекторе са већом ефиксношћу од ефикасности 
из става I. овог члана број импулса у секунди је пропорци-
онална већи. 

Члан 8. 
Извор напајања из члана 5. овог правилника мора да 

обезбеди радни напон на детектору са заштитним окло-
пом (до неколико kV) са могућношћу контииуалне проме-
не напона и са стабилкошћу бољом од 1% при промени 
мрежног напона од ± 10%. 
f 

Члан 9. 
Претпојачивач и појачивач из члана 5. овог правил-

ника морају бити такви да минимално стварају додатни 
шум, тако да карактеристика де!ектора са заштитним ок-
лопом из члана 6. тачка 3. овог правилника не одступа за 
више од 0,5 keV или 20%. 

Члан IO. 
Вишеканални анализатор импулса из члана 5. .овог 

правилника мора покривати целу ширину опсега енергије 
и мора имати најмање 2000 канала, с тим да ширина .на 
пблувисини пика мора да буде покривена са најмање два 
канала. 

Члан 11. 
За полупроводнички гамаспектрометар мора бити 

дат прегледан списак рачунарских команди за основно ру-
ковање тим полупроводничким гамаспектрометром. 

Члан 12. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 02-104/1 
26. децембра 1990. године 
Београд Директор 

Савезног завода за мере и 
драгоцене метале, 
Михаил Ежов, с. р. 

27L 
^ На основу члана 25. став 2. Закона о мерним једини-

цама и мерилима („Службени лист СФРЈ", бр. 9/84, 59/86, 
20/89 и 9/90), директор Савезног завода за мере и драгоце-
не метале прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О МЕТРОЛОШКИМ УСЛОВИМА ЗА РАДНЕ ЕТ АЛО-
НЕ ЈЕДИНИЦЕ ЕКСПОЗИЦИОНЕ ДОЗЕ ЈОНИЗУЈУ-

ЋЕГ ЗРАЧЕЊА У РАДИОТЕРАПИЈИ 

Члан I. 
Овим правилником прописују се метролошки услови 

за радне еталоне јединице експозиционе дозе јонизујућег 
зрачења у радиотерапији (у даљем тексту: дозиметри). 

Метролошки услови из става I. овог члана означавају 
се скраћено ознаком MUS.RE.4/1. 

Члан 2. 
Одредбе овог правилника односе се и на мерила дозе 

јонизујућег зрачења у радиотерапији. 

Члан 3. 
Дозиметри се користе за мерење следећих врста зра-

чења у опсезима, и то: 
1) киловолтног X зрачења, у опсегу од 50 kV до 250 

kV; 
2) гама-зрачење телетерапијских уређаја, 60Со средње 

енергије 1,25 MeV; 
3) мегаволтног зрачења из акцелератора (Х и елек-

тронско зрачење), у опсегу од 4 MV до 40 MV. 

Члан 4. 
Мерна несигурност дозиметара не сме бити већа од 

± 2 % (IS). 
Граница дозвољене релативне грешке мерила дозе јо-

низујућег зрачења не сме бити већа од ± 3,5%. 

Члан 5. 
Дози метар се састоји од: ' 
1) јонизационе коморе; 
2) мерила јачине струје или генерисане количине нае-

лектрисања; 
3) радиоактивног извора з'а проверу Јсонстантности 

осетљивост јонизационе коморе. 

Члан 6. 
Јонизациона комора из члана 5. овог правилника мо-

ра имати карактеристике дате у следећој табели: 
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Члан 7. 
Мерило јачине струје или генерисане количине нае-

лектрисања из члана 5. овог правилника мора имати улаз-
ну импедансу већу од 1014 п. 

Дугорочна једногодишња стабилност мерила из ста-
ва I. овог члана мора бити боља од ± 5%. 

Члан 8. 
Радиоактивни извор за проверу константности осет-

љивост јонизационе коморе из члана 5. овог правилника [ 
је 90Sr цилиндричног облика, смештен у сребрну фолију. 

Члан 9. 

За дозиметар морају бити дати следећи подаци: 
1) фирма, односно назив или знак произвођача; 
2) година производње; 
i ) службена ознака типа; 
4) карактеристике из чл. 6. и 7. овог правилника; 
5) начин руковања. 

Члан IO. 
Овај правилник ступа ка снагу осмог дана од дана об-

јављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 02-103/1 
26. децембра 1990. године Директор 
Београд Савезног завода за мере и 

драгоцене метале, 
Михаил Ежов, с. р. 

272. 

На основу члана 46. став 2. Закона о мерним једини-
цама и мерилима („Службени лист СФРЈ", бр. 9/84, 59/86, 
20/89 и 9/90), директор Савезног завода за мере и драгоце-
не метале прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О УСЛОВИМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ ЗА 

ПРЕГЛЕД ЕБУЛИОСКОПА 

Члан I. 
Овим правилником прописују се услови за образова-

ње лабораторије за преглед ебулиоскопа, које у погледу 
стручности радника, опреме и радних просторија морају 
испуњавати предузећа и радни људи који самостално 
обавл^ју делатност личним радом, односно личним ра-
до.м и средствима у својини грађана који прбизводе и рп-
рављају ебулиоскопе по Малигану и ебулиоскопе по Сале-
рону (у даљем тексту: ебулиоскопн). 

Услови из става I. овог члана означавају се скраћено 
ознаком PUL.GE - (1,2)/1. 

Члан 2. 
Радници које су предузећа и радни људи из члана I. 

овог правилника дужни да обезбеде за преглед ебулиоско-
' па морају имати IV степен стручне спреме, односно сред-

њу школу хемијског смера и морају познавати поступак и 
методе прегледа ебулиоскопа. 

Члан 3. 
За преглед ебулиоскопа потребна је следећа опрема: 
1) аналитичка вага класе тачности (l) са мерним опсе-

гом до ЗОО g и вредношћу подељка 0,0001 g; 
2) водено купатило са термостатом који има могућ-

ност одржавања температуре на 200 С са тачношћу од нај-
мање ± O,l0 С; 

3) пикнометар запремине 50 ml и 100 ш!; 

4) одмерка тиквица са широким грлом, калибрисана 
на запремину 100 ml или 200 ml при температури од 200 С; 

5) термометар којим се мери температура паре при 
дестилацији узорка са мерним опсегом од 200 С до !ОС0 С 
и који има вредност подељка најмање 

6) термометар којим се мери температура уљног ку-
патила са мерним опсегом од 200 С до 1200 С и вредношћу 
подељка најмање I0 С; 

7) парафинске уљно купатило које омогућава 
одржавање температуре у границама од ИО0 С до 1150 С; 

8) електрично грејно тело које омогућава фину и по-
степену регулацију темиературе; 

9) балон за дестилацију запремине 250 ml или 500 ml; 
10) наставак за депилацију по Vigreuxu; 
П) стаклени хладњак по Liebigu са плаштом дужине 

најмање 40 cm; 
12) лула за депилацију са доњим делом који може да 

се спусти до дна одмерне тиквице; 
13) пипета од 5 ml u IO ml; 
14) метални стативе и хватаљке за монтирање апара-

туре за депилацију; 
15) стаклени девкови, лабораторија^ чаше, стаклене 

куглице и капиларе; 
16) електрична сушница за л а б о р а т о р и ј а посуђе ко? 

ja може да се загреје до I IO0 С; 
17) ексикатор напуњен одговарајућом хигроскопном 

супстанцом. 
Поред опреме из става I. овог ^лана, за преглед ебу-

лиоскопа потребни су и гумена црева и запушач!!, филтар-
-папир, хромсумпорна киселина и дестилована вода за 
прање лабораторијског посуђа. 

Уместо опреме из става I. тач. 7. до 12. и тачка 14. 
овог члана, која представља делове апаратуре за депила-
цију, могу се користити уређаји који се испоручују као је-
динствена апаратура за депилацију. 

Члан 4. 
Радна просторија за преглед ебулиоскопа мора да; 
1) буде сува, чиста и израђена у складу са важећим 

техничким нормативима; 
2) испуњава прописане услове у погледу хигијенско-

-техничке заштите; 
3) буде довољно пространа за смештај опреме и обав-

љање прегледа ебулиоскопд; 
4) има дневно осветљење и електрично осветљење 

према југословеиском стандарду JUS U.C9.100, донесеном 
Решењем о југословенском стандарду за зградарст!ЈО 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 48/62), односно да осветљење 
буде „велико" и да се електрично осветлење изводи као 
„опште" осветљење. Вештачки извори светлости у радној 
просторији морају бити такви да имају занемарљиво тер-
мичко зрачење; 

5) има мокри чвор за рад са хемикалијама; 
6) буде смештена тако да се избегне утицај директног 

сунчевог зрачења. 

Члан 5. 
У радној просторији морају се налазити: 
1) лабораторијски сто за смештај термостата и апара-

туре за дестилацнју, као и за вршење прегледа ебулиоско-
п а ; 

2) специјални сто за аналитичку вагу; 
3) ормани и полице за смештај мерила и потребне по-

моћне опреме потребне за преглед ебулиоскопа; 
4) писаћи сто и столица. 

Члан 6. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 05-420/1 
13. фебруара 1991. године Директор 

Белггад Савезног завода за мере 
и драгоцене метале, -
Михаил Ежов, с. р, 
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273. 

На основу члана 33. став I. Закона о мерним једини-
цама и мерилима („Службени лист СФРЈ", бр. 9/84, 59/86, 
20/89 и 9/90), директор Савезног завода за мере и драгоце-

-ise метале прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О МЕТРОЛОШКИМ УСЛОВИМА ЗА ВИСКОЗИМЕТ-

РЕ СА ПАДАЈУЋОМ КУГЛИЦОМ 

Члан I. 
Овим правилником прописују се метролошки услови 

које морају испуњавати вискозиметри са падајућем кугли-
цом (у даљем тексту: вискозиметри). 

Ј Метролошки услови из става I. овог члана означавају 
се скраћено ознаком MUŠ. VM-1. 

Члан 2. 
Под вискозиметром, у смислу овог правилника, под-

разумева се уређај који служи за одређивање динамичке 
вискозност провидних течности и гасова мерењем време-
на падања куглице, познате густине, кроз ту течност, од-
носно гас. 

Члан 3. 
Мерни опсези вискозиметара типа В, BH и СХ дати 

су у табели I. 

Табела I 

СХ I 15,87 0,0032 О,З - 6 
" ' 2 15,78 0,03 3 - 6 0 

3 15,56 0,26 25 - ЗОО 
4 15,00 2,4 250 - 5000 
5 12,50 37 4000 - 80000 

Члан 4. 
Границе дозвољене релативне грешке мерења вискоз-

сности дате су у табели 2. 

Табела 2 

Тип Број Номинална вредност Граница дозвољене 
't бискозиметра . куглице константе, у miti Vs-1 релати!вне грешке, у % 

В, BH I 0,009 ± 2 
2 0,07 ±0,5 
3 O,l ±0,5 
4 I ± 1 
5 IO ± 1 
6 ' 40 ±1,5 

СХ I 0,0032 ± 2 
2 0,03 ±0,8 
3 0,26 ± I 
4 2,4 ± i,5 
5 37 ± 2 

Члан 5. 
Вискозиметар се састоји из следећих основних дело-

ва: 
l) мерне цеви; 
l) коморе за гермостатирање; 
3) постоља; 
4) термометра, односно гарнитуре термометара. 
Поред делова из става I. овог члана, саставни део ви-

скозиметра чине и: 
1) гарнитура куглица различите густине; 
2) поклопци и прстенови за ,затварање и зашивање 

мерне цеви; 
3) гумена или пластична црева за повезивање са цир-

кулационим термостатом. 

Члан 6. 
Мерка цев из члана 5. овог правилника израђује се од 

провидног материјала без напрслина, огреботина и дру-
гих дефеката који би ометали праћење куглице при пада-
њу. 

На крајеве мерне цеви морају савршено налетати два 
кружна равна запушача, један улубљени запушач са капи-
ларним испустом и прстенови, који се уз њих причвршћују 
поклопцима са набојима тако да се обезбеди потпуно за-
птивање мерне цеви. 

На мерној цеви морају се налазити две трајне и јасно 
видљиве кружне ознаке у равнима нормалним на осу мер-
не цеви. 

Члан 7. 
Комора за термостатирање из члана 5. овог правил-

ника израђује се од провидног материјала без напрслина, 
огреботина и других дефеката тако да се кроз њене зидове 
може јасно и у потпуности видети мерна цев. 

На горњој површини коморе за термостатирање мо-
ра се налазити фино обрађени отвор у који се учвршћује 
термометар за мерење температуре течности за термоста-
тирање, и то тако да се обезбеди потпуно заптивање комо-
ре. 

Комора за термостатирање мора имати два фино об-
рађена извода (доводни и одводни) за повезивање са цир-
кулационим термостатом. 

Члан 8. 
Постоље из члана 5. овог правилника мора бити ма-

сивно и конструисано тако да се обезбеди стабилност ви-
скозиметра и подешавање постоља у хирозонтални по-
ложај. 

Комора за термостатнрање мора бити везана за по-
стоље преко мале осовине око које може несметано да се 
обрће. 

Помични клин на постољу мора обезбедити уч-
вршћивање вискозиметра у радни положај. н 

Члан 9. 
Куглице из члана 5. овог правилника морају бити сав-

ршено сферног облика, фино углачане, без напрслина и ог-
реботина. 

Куглице израђене од метала, као и остали метални 
делови вискозиметра не смеју бити подложни корозији, 

Члан IO. 
Ознаке на вискозиметру (мерној цеви и куглицама) 

морају бити јасне, добро видљиве и исписане тако да се не 
могу избрисати или скинути. 

На мерној цеви мора бити исписан производни број, 
a свака куглица мора бити обележена бројем. 

Члан II. 
Слика вискозиметра одштампана је уз овај правил-

ник и чини његов саставни део. 
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Члан 12. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 05-419/1 
13. фебруара 1991. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода за мере и 

драгоцене метале, 
Михаил Ежов, с. р 

Слика вискозиметра 

1 - мерна цев 
2 - комора за термостатирање 
3 - постоље 
4 - термометар 

Бр. 15/01-149/2 
7. марта 1991. године 
Београд 

275. 

Директор 
Савезног завода за 
стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

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

РУДАРСТВО 

Члан I. 
Овим правилником прописује се југословенски стан-

дард за нафтно рударство, који има следећи назив ц озна-
ку: 

Нафтно рударство. Ротационо буше-
ње. Термини и дефиниције JUS B,.AO,030. 

Члан 2. 
Југословенски стандард из члана l, овог правилника 

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

Члан 3. 
Примењивање југословенског стандарда из члана I. 

овог правилника није обавезно. 

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

од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 06/01-48/45 
28. фебруара 1991. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода за 
стандардизације, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

' 274. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88), директор Савезног за-
вода за стандардизацију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ЈУГОСЛОВЕНСКОМ 
СТАНДАРДУ ЗА СИРОВИНЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ 

СТАКЛА 

Члан I. 
У Правилнику ојугословенском стандарду за сирови-

не за производњу стакла („Службени лист СФРЈ", бр. 
5/90) у члану 1. ознака југословенског стандарда: ,,JUS 
B.D8.051" мења се и гласи: ,,JUS В.В8.051". 

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

јављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

На основу члана 80. Закона о стандардизацији 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88), директор Савезног за-
вода за стандардизацију прописује 

276. 

На основу члана 80. Закона о стандардизацији 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88), директор Савезно,г за-
вода за стандардизацију прописује 

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

ТАЖНИ ТРОСЛОЈНИ ДИМЊАК 

Члан I. 
Овим правилником прописују се југословенски стан-

дарди за монтажни трослојни димњак, који имају следеће 
називе и ознаке: 

1) Монтажни трослојни димњак. Ус-
лови пројектовања, извођења и испитива-
н,а JUS U.N4.010 

2) Монтажни трослојни димњак. 
Спољни омотач. Облик, мере и испитива-
н,а , - r - JUSU.N4.015 

3) Монтажни трослојни димњак. 
Унутрашња облога. Облик, мере и испи-
тивања JUS U.N4.020 

Члан 2. 
Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 

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

Члан 3. 
Југословенски стандарди из члана 1. овог правилника 

обавезни су у целини, a примењиваће се на монтажне трос-
лојне димњаке од дана ступања на снагу овог правилника. 

Члан 4. 
Овај правилник ступа на снагу по истеку шест месеци 

од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 06/01-48/44 Директор 
28. фебруара 1991. године Савезног з,авода за 
Београд стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 
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277. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88), директор Савезног за-
вода за стандардизацију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ 
СТАНДАРДИМА ЗА НИСКОНАПОНСКЕ СКЛОПНЕ 

БЛОКОВЕ 

Члан I. 
У Правилнику о југословенским стандардима за ни-

сконапонске склопне блокове („Службени лист СФРЈ", бр. 
61/90) у члану I. тачка I. ознака југословенског стандарда: 
,,JUS N.K5.503/1" мења се и гласи: „JUS N.K5.503/2". 

Члан 2. 
У члану 3. став I. ознака југословенског стандарда: 

„JUS N.K5.503/1" мења се и гласи: ,,JUS N.K5.503/2". 

Члан З, 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 06/01-48/36 
27. фебруара 1991. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода за 
стандардизације, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

Бр. 15/01-149/1 
7. марта 1991. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода 

за стандардизацију, 
Верољуб Танасковић, с. р. 

279. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88), директор Савезног за-
вода за стандардизацију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ЈУГОСЛОВЕНСКОМ 

СТАНДАРДУ ЗА ТЕЧНА ГОРИВА 

Члан I. 
У Правилнику о југословенском стандарду за течна 

горива („Службени лист СФРЈ", бр. 5/91) у члану l, реч: 
„Квалитетно" замењује се речју: „Квалитативно". 

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

јављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 06/01-48/23 
8. фебруара 1991. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода за 

стандардизацију, 
Верољуб Танасковић, с. р. 

278. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88), директор Савезног за-
вода за стандардизације прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ЈУГОСЛОВЕНСКОМ 

СТАНДАРДУ ЗА ТЕРЕТНИ САОБРАЋАЈ 

Члан I. 
У Правилнику о југословенском стандарду за терет-

ни саобраћај („Службени лист СФРЈ", бр. 9/90) у члану I. 
ознака југословенскдг стандарда: „JUS Z.H2.201" мења се 
и гласи: „JUS Z.M2.20P. 

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

јављивања у, „Службеном листу СФРЈ". 

280. 
На основу члана 80. Закона о стандардизације 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88), директор Савезног за-
вода за стандардизације прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА Oi ЈУГОСЛОВЕНСКОМ 

СТАНДАРДУ ЗА ГРАФИЧКЕ СИМБОЛЕ 

Члан I. 

У Правилнику о југословенском стандарду за графич-
ке симболе („Службени лист СФРЈ", бр. 14/81 и 34/90) у 
члану I. назив и ознака југословенског стандарда мењају 
се и гласе: 

„Графички симболи. Аналогни опера 
тори JUS N.A3.650". 

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

јављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 06/01-48/33 
21. фебруара 1991. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода за 
стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

281. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88), директор Савезног за-
вода за стандардизацију прописује 

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

НЕ И НЕОРГАНСКЕ ПРЕВЛАКЕ 

Члан I. 
Овим правилником прописују се југословенски стан-

дарди за металне и неорганске превлаке, који имају следе-
ће називе и ознаке: 

1) Металне и неорганске превлаке. 
Општа правила за стационарна испитиван 
ња корозије у спољашњим условима JUS С.А5.010 

2) Металне превлаке. Електролитич-
ке превлаке цинка на гвожђу или челику JUS С.Т7.111 

3) Металне превлаке. Електролитич-
ке превлаке кадмијума на гвожђу или че-
лику JUS С.Т7.112 

Члан 2. 
Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 

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

Члан 3. 
Примењивана југословенских стандарда из члана I. 

овог правилника није обавезно. 

Члан 4. 
Даном ступања иа снагу овог правилника престају да 
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важе југословенски стандарди који имају следеће назире и 
ознаке: 

1) Галваиске превлаке цинка на чели-
ку JUSC.T7. i l I 

2) Галванске превлаке кадмијума на 
челику JUS С.Т7.112 
донесени Решењем о југословенским стандардима за гал-
ванске превлаке („Службени лист ФНРЈ", бр. 45/56). 

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

од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 06/01-48/41 Директор 
28. фебруара 1991. године Савезног завода 
Београд за стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

282. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88), директор Савезног за-
вода за стандардизацију прописује 

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

СПОЈЕВЕ 

Члан I. 
Овим правилником прописују се југословенски стан-

дарди за жлебне спојеве, који имају следеће називе и озна-
ке: 

l) Жлебни спојеви са правим бокови-
ма и унутрашњим налегањем. Мере, толе-
ранције и контрола JUS М.С 1.4IO 

2) Жлебни спојеви са еволвентним 
боковима. Општи појмови JUS М.С 1.450 

3) Жлебни спојеви са еволвентним 
боковима. Табеле, мере — JUS М.С 1.451 ' 

Члан 2. 
Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 

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

Члан З, 
Примењивана југословенских стандарда из члана I. 

овог правилника није обавезно. 

Члан 4. 
Даном ступања на снагу овог правилника престају да 

важе југословенски стандарди који имају следеће називе и 
ознаке: 

1) Жлебни спојеви са правим бокови-
ма. Преглед и избор : — JUS М.С 1.410 

2) Жлебни спојеви са правим бокови-
ма. Толеранције JUS М.С 1.415 

3) Жлебни спојеви са правим бокови-
ма. Лака израда JUS М.С 1.420 

4) Жлебни спојеви са правим бокови-
ма. Средња израда JUS М.С 1.421 
донесени Решењем о југословенским стандардима за 
жлебне спојеве („Службени лист ФНРЈ", бр. 13/58). 

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

од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 06/01 -48/47 Директор 
28. фебруара 1991. године Савезног завода 
Београд за стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с, р. 

283. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88), директор Савезног за-
вода за стандардизацију прописује 

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

ИСПИТИВАЊА ЖЕЛЕЗНИК РУДА 

Члан I. 
Овим правилником прописује се југословенски стан-

дард за методе испитивања железних руда, који има следе-
ћи назив и ознаку: 

Методе испитивања железних руда. 
Узимање и припрема узорака. Механичка 
испитивања JUS B.G8.052 

Члан 2. 
Југословенски стандард из члана I. овог правилника 

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

Члан 3. 
Примењивана југословенског стандарда из члана I. 

овог Правилника није обавезно. 

Члан 4. 

Овај правилник ступа на снагу по истеку два месеца 
од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 06/01-48/46 , Директор 
28. фебруара 1991. године Савезног завода 
Београд за стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

284. 
На основу члана 80. Закона о стандардизације 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88), директор Савезног за-
вода за стандардизацију прописује 

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

ЗА ЛАНЦЕ 

Члан I. 
Овим правилником прописују се југословенски стан-

дарди за прибор за ланце, који имају следеће називе и оз-
наке: 

1) Затезнице и затезна навртка. Об-
лик, мере и оптерећења JUS С.Н4.072 

2) Виљушке са набојем на стаблу, ок-
ретне и за затезнице. Облик, мере и опте-
рећења - — JUS С.Н4.074 

Члан 2. 
Југословенскц стан,дарди из члана 1. овог правилника 

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

Члан 3. 
Примењивана југословенских стандарда из члана I. 

овог правилника није обавезно. 

Члан 4. 
Даном ступања на снагу овог правилника престају да 

важе југословенски стандарди који имају следеће називе и 
ознаке: 

l) Затезних. Затезна навртка. Облик, 
мере и оптерећења JUS С.Н4.072 

/ 
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2) Виљушке са набојем на стаблу за 
вртуљке to затезнице. Облик, мере и опте-
рећења — r JUS с.т.о!л 
прописани Правилником о југословенским стандардима 
за производе црне и обојене металургије („Службени лист 
СФРЈ", бр. 5/80). 

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

од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 06/01-48/42 ; ' 
28. фебруара 1991. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода 

за стандардизације, 
Верољуб Танасковић, с. р. 

285. 
На основу члана 23. став 3. Закона о Служби друш-

твеног књиговолетва („Службени лист СФРЈ", бр. 70/83, 
; 16/86, 72/86, 74/87, 37/88,'61/88, 57/89, 79/90 и 84/90), ге-
нерални директор Службе друштвеног књиговодства про-
писује 

У П У Т С Т В О 
6 ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УПУТСТВА О СА-
ДРЖИНИ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЈЕДИНСТВЕНОГ 
ПЛАНА РАЧУНА ДРУШТВЕНОГ РАЧУНОВОДСТВА У 

СЛУЖЕН ДРУШТВЕНОГ КЊИГОВОДСТВА 

1. У Упутству о садржини и начину вођења Јединстве-
ног плана рачуна друштвеног рачуноводства у Служби 
друштвеног књиговодства („Службени лист СФРЈ", бр. 
46/90), у тачки 4. класа 5 речи: „581 - Обрачун по отпрем-
љен им налозима.збирним ави - " замењују се речима: „581 
- Обрачун по опремљеним налозима збирним авизама за-
дужења". 

У класи 6 после речи: „625 Жиро-рачуни других фи-
,нансијских организација" додају се речи: „626 Посебан ра-
чун за обављање новчаног, промета дела других финансиј-
ских организација". 

2. У тачки 34. став I. мења се и гласи: 
„34. На рачунима групе 62 - Жиро-рачуни банака, 

других финансијских организација, посебни^ачуни банака 
ti посебни рачуни других финансијских организација, води 
се евиденција о стању и промету средстава на жиро-рачу-
нима банака, других финансијских организација, посебним 
рачунима банака и посебним рачунима других финансиј-
ских организација". 

1 У ставу 5, на крају, тачка се замењује зарезом и дода-. 
ју се речи: „односно до нивоа средстава ,у оквиру овлашће-
ња пренесених статутом банке.". 

После става 7. додаје се став 8, који гласи: 
„На рачуну 626 - Посебан рачун за обављање новча-

ног промета дела других финансијских организација, води 
се евиденција о стању и промету новчаних средстава дела 
других финансијских организација.". 

3. У Обрасцу „КНЈ-1 СДК - Биланс стања средстава 
на рачунима друштвеног књиговодства", који је саставни 
део упуства о садржини и начину вођења Јединственог 
плана рачуна друштвеног рачуноводства у Служби друш-
твеног књиговодства, после речи: „Жиро-рачуни других 
финансијских организација 625", у колонама I и 2 додају 
се речи: „Посебан рачун за обављање новчаног промета 
дела других финансијских организација 626". 

4. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

40. бр. 1/12 
22. марта 1991. године 
Београд 

Генерални директор 
Службе друштвеног 

књигово летва, 
Марко Ћеранић, с. р. 

286. 
На основу члана IO. став I. и члана 80. став I. тачка 5. 

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

О Д Л У К У 
О ПРИВРЕМЕНОЈ ОБУСТАВИ ДАВАЊА КРЕДИТА И 
ДРУГИХ ПЛАСМАНА БАНКАМА ИЗ СРЕДСТАВА 
ПРИМАРНЕ ЕМИСИЈЕ ПРЕКО НАРОДНЕ БАНКЕ 

ЦРНЕ ГОРЕ 
1. Народна банка Југославије, даном ступања на сна-

гу ове одлуке, обуставља свако даље пуштање пласмана из 
примарне емисије по било ком основу преко Народне бан-
ке Црне Горе. , 

2. Народна банка Црне Горе је дужна да изврши на-
плату пласмана из примарне емисије датих изнад оквира 
и услова за њихово коришћење који су утврђени прописи-
ма Народне банке Југославије. 

Народна банка Црне Горе је дужна да наплату из ста-
ва l, ове тачке изврши у року од осам дана од дана ступа-
ња на снагу ове одлуке - предузимањем свих распо-
ложивих мера, укључујући и активирање инструмената 
обезбеђења. 

3. Обустава давања кредита из примарне емисије у 
смислу ове одлуке престаје кад Народна банка Југославије 
утврди да је Народна банка Црне Горе обим пласмана из 
примарне емисије ускладила са оквирима прописаним од-
лукама Савета гувернера Народне банке Југославије. 

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

О. бр. 70 
27. марта 1991. године 
Београд 

Председник Савета 
гувернера 
гувернер -

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с. р. 

287. 
На основу члана 16. став I. и члана 80. став I. тачка 

IO. Закона о Народној банц^ Југославије и јединственом 
монетарном пословању народних банака република и на-
родних банака аутономних покрајина („Слузкбени лист 
СФРЈ", бр. 34/89, 88/89 и 61/90), Савет гувернера доноси 

О Д Л У К У 
О ЕСКОНТНОЈ СТОПИ НАРОДНЕ БАНКЕ 

ЈУГОСЛАВИЈЕ 
1. Есконтна стопа Народне банке Југославије износи 

40% годишње. 
2. Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Од-

лука о ееконтној стопи Народне банке Југославије 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 70/90). 

3. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од :дана 
објављивања у „Службеном листу СФРЈ", a примењиваће 
се од I. априла 1991. године. 

О. бр. 71 
27. марта 1991. године 
Београд 

Председник Савета 
гувернера 
гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с. р. 

На основу члана 13. став 3. и'члана 80. став I. тачка 8 
Закона о Народној банци Југославије и јединственом мо 
нетарном пословању народних банака република и народ 
них банака аутономних покрајина („Службени лист 
СФРЈ", бр. 34/89, 88/89 и 61/90), a у вези са чл. 36. до 40 
Закона о хартијама од вредности („Службени лист СФРЈ" 
бр. 64/89 и 29/90), Савет гувернера доноси 
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О Д Л У К У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗДАВАЊУ В Л А С Н И Ч К И Х 

ЗАПИСА НАРОДНЕ БАНКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 
1. У Одлуци о издавању благајничких записа Народ-

не банке Југославије („Службени лист СФРЈ", бр. 84/89, 
7/90, 10/90, 27/90, 42/90 и 8/91). у тачки 4. после става 3. 
додаје се став 4, који гласи: 

„Благајничке записе уписане у смислу ове тачке банке 
и Поштанска штедионица могу наплатити и пре рока њи-
ховог доспећа, с тим да тако добијена средства употребе 
за покриће средстава која недостају на жиро-рачуну банке 
у смислу члана l i l . став 4. Закона о Служби друштвеног 
књиговодства („Службени лист СФРЈ", бр. 70/83, 16/86, 
72/86, 74/87, 37/88, 61/88, 57/89, 79/90, 84/90 и 20/91).". 

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

О. бр. 72 
27. марта 1991,. године 
Београд 

Председник Савета 
гувернера 
гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с, р. 

289. 
На основу члана 20. став I. тачка l, члана 21. став I. и 

члана 80. став I. тачка 12. Закона о Народној банди Југос-
лавије и јединственом монетарном пословању народних 
банака република и народних банака аутономних покраји-
на („Службени лист СФРЈ", бр. 34/89, 8S/89 и 61/90), Са-
вет гувернера доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ОДРЖАВАЊА 

МИНИМАЛНЕ л и к в и д н о с т БАНАКА 
1. У Одлуци о начину одржавања минималне ликвид-

н о с т банака („Службени лист СФРЈ", бр. 81/89, 9/90, 
42/90, 59/90, 70/90, 73/90, 79/90 и 8/91), у тачки 1. став 6. 
речи: ,,до IO. априла" замењују се речима: „до IO. јула". 

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављиван^ у ,,Службеном листу СФРЈ'4.., 

О, бр. 73 
27. марта 1991. године 
Београд 

Председник Савета 
гувернера 
гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с, р. 

290. 
Ил основу члана 11, члана 12. став l, и члана 80. став 

l, тачка 6. Закона о Народној банци Југославије и јелин-
ствеиом монетарном пословању народних банака репуб-
лика и народних банака аутономних покрајина („Службе-
ни лист СФРЈ", бр. 34/89, 88/89 и 61/90), Савет гувернера 
доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБАВЕЗНОЈ РЕЗЕРВИ БАНА-

КА КОД НАРОДНЕ БАНКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 
1. У Одлуци о обавезној резерви банака код Народне 

банке Југославије („Службени лист СФРЈ", бр. 47/89, 
63/89, 74/89, 81/89, 3/90, 42/90, 59/90, 79/90 и 8/91), у тач-
ки 2. став 4. речи: „до IO. априла" замењују се речима: „до 
IO. јула". 

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

О. бр. 74 
27. :угарта 1991. године 
Београд 

Председник Савета 
гувернера 
гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с. р. 

291. 
На основу члана 20..став I. тачка З, члана 2?. и члана 

80, став I. тачка 7. Закона о Народној банци Југославије н 
јединственом монетарном пословању народних банака ре-
публика и народних банака аутономних покрајина 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 34/89, 88/89 и 61/90), Савет 
гувернера доноси 

. О Д Л У К У " ' 
О НАЧИНУ i l УСЛОВИМА К О Р И Ш Ћ Е Њ А ОБАВЕЗНЕ 

РЕЗЕРВЕ БАНАКА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЊИХОВЕ 
ДНЕВНЕ ЛИКВИДНОСТ!^ 

1. Банка може користи!и средства обавезне резерве 
код Народне банке Југославије за покриће средстава која 
недостају на њеном жиро-рачуну у смислу члана l i l . став 
4. Закона о Служби друштвеног књигоаодства („Службени 
лист СФРЈ", бр. 70/83, 16/86, 72/86, 74/87, 37/88, 61/88, 
57/89, 79/90, 84/90 и 20/91). 

Средства обавезне рез.ерве, у смислу става I. ове тач-
ке, банка може користити наредног дана од дана , када 
Служба друштвеног књиговодства, по завршеној дневној 
обради налога у п л а т н о ј промету', утврди и евидентира 
средства која недостају на жиро-рачуну банке. 

Средства обавезне резерве, у смислу ове тачке, банка. 
може користити, непрекидно или са прекидима, највише 
седам радних дана у месецу, с тим да коришћење обавезне 
резерве, у смислу ове тачке, ниједног дана не-може да буде 
веће од 30% издвојених средстава обавезне резерве, према 
стању тих средстава на крају претходног дана. 

За коришћење средстава обавезне резерве, у смислу 
ове тачке, банка издаје налог, који, уз писмено одобрење 
народне банке републике, односно народне банке ауто-
номне покрајине, доставља Служби, друштвеног књиго-
волетва на извршење. 

Налоге који нису издати у складу са одредбама ст, 2. 
до 4. ове тачке, Служба друштвеног ,књиговодства неће из-
вршити повратиће их банци. Т 

2. Банка која наредног дана од дана када Служба 
друштвеног књиговодства по завршеној дневној обради 
налога у платном промету утврди и евидентира средства 
која недостају на њеном жиро-рачуну - не обезбеди покри-
ће тих средстава - користи средст!ва обавезне резерве и из-
над оквира из тачке I. став 3. ове одлуке за исплату, однос-
но покриће већ исплаћених штедних улога, укључујући ис-
плате no текућим рачунима грађана. 

3. Под исплатама штедних улога, Односно под испла-
тама по текућим рачунима грађана, у смислу тачке 2. ове 
одлуке, подразумевају се и следеће исплате: 

1) када банка налогом за пренос плаћа обавезу имао-
ца текућег рачуна грађана према његовом повериоцу, ниј^ 
се рачун води код Службе друштвеног књнговодства, на 
терет жиро-рачуна банке или 'посебног рачуна за обавља-
ње новчаног промета дела банке; 

2) када банка, на терет жиро-рачуна банке или посеб-
ног рачуна за обављање новчаног промета дела банке, из-
вршава налог за наплату друге банке или другог правног 
лица које је за рачун банке извршило исплату по штедним 
улозима и текућим рачунима грађана код те банке; , -

3) када банка, на терет жиро-рачуна банке или посеб-
ног рачуна за обављање новчаног промета Дела'банке, из-
вршава налог за наплату имаоца чека по текућем рачуну 
грађана код банке примљеног по основу продате робе или 
извршене услуге. 

4. Средства обавезне резерве, у смислу тач, 2. и I ове 
одлуке, користе се nov налогу Службе друштвеног књиго-
водства на тај начин што Служба друштвеног књигово'д-
ства прима и извршава налоге који гласе на ж и р о р а ч у н 
банке за намене из тачке 2. ове одлуке, a До износа распо-
ложи вих средстава ва рачуну обавезне резерве банке. 

5. За време коришћења обавезне резерве банка не 
може давати кредите Нити вршити друге пласмане. 

Ако банка користи обавезну резерву у износу већем 
од 20% издвојених средстава ради успостављања ,и 
одржавања своје дневне ликвидност^ банка у наредних 
пет радних дана не може Служби друштвеног књиговод-
сгва подносити Налоге за давање кредита и за вршење 
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других пласмана, осим пласмана у хартије од вредности 
Народне банке Југославије са роком доспећа од 30 или ви-

, ше даца. Под кредитима и другим пласманима, у смислу 
овс одлуке, подразумевају се пласмани прописани Одлу-

ком о методологији утврђивања укупних пласмана банака 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 9/90 и 27/90), међубанкарски 
пласмани и пласмани у благајничким записима Народне 
банке Југославије. 

Радним даном, у смислу ове одлуке, не сматра се су-
бота. 

6. О коришћењу средстава обавезне резерве у смислу 
овс одлуке Служба друштвеног књиговодства истог дана 

обавештава народну банку републике, односно народну 
банку аутономне покрајине и Народну банку Југославије. 

7. Истовремено са коришћењем 'обавезне резерве бан-
ка у смислу ове одлуке Служба друштвеног књиговодства 
Издаје налог за повраћај тих средстава из првог наредног 
прилива средстава на жиро-рачуну банке, након што бан-
ка изврши покриће средстава која недостају на њеном 
жиро-рачуну у смислу члана l i l . став 4. Закона о Служби 
друштвеног књиго во летва („Службени лист СФРЈ", бр. 

' ?0/83, 16/86, 72/86, 74/87, 37/88, 61/88, 57/89, 79/90, 84/90 
- и 20/91). ' 

I . Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 
.важи Одлука о начину и условима коришћења обавезне ре-
зерве банака за одржавање њихове дневне ликвидности 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 81/89, 59/90, 79/90 и 15/91). 

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

О. бр. 75 Председник Савета 
27, марта 1991. године гувернера 
Беагдод гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с. р. 

292, 
На оснрву члана 20. став I. тачка 6, члана 25. и члана 

80. став I. тачка 9. Закона о Народној банци Југославије и 
јединртвенрм монетарном пословању народних банака ре-
публика и народних банака аутономних покрајина 

,(,,Службени лист СФРЈ", бр. 34/89, 88/89 и 61/90), Савет 
гуверне,ра доноси 

О Д Л У К У 
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ 
ДАВАЊА КРЕДИТА БАНКАМА И ДРУГИМ ФИНАН-
СИЈСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ 

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

банкама и другим финансијским организацијама за 
одржавање дневне ликвидности („Службени лист СФРЈ", 
^р . 8/91, 15/91 и 20/91) у тачки 76. после речи: ,,у марту" 
додају се речи: ,,и у априлу". 
Ј После тачке 76. додаје се тачка 7в, која гласи: 

„7в. Изузетно од тачке 3. одредба под l) и тачке 6. ове 
одлуке, банке могу у априлу 1991. године користити кре-
дит за ликвидност свакодневно, с тим што с^тај кредит по 
основу благајничких записа које су банке обавезне да упи-
шу на основу прописа о начину одржавања минималне 
ликвидност банака може користити у периоду од I. до 15. 
априла до износа 150% и од 16. до 30. априла до износа 
100% номиналне вредности тих записа.". 

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

О. бр. 77 Председник Савета Ј 
v27. марта 1991. године гувернера 
Београд гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с. р. 

293. 
На основу члана 20. став I. тачка 8, члана 22. став I. и 

члана 80. став I. тачка 16. Закона о Народној банци Југос-
лавије и јединственом монетарном пословању народних 
банака република и народних банака аутономних покраји-
на („Службени лист СФРЈ", бр. 34/89, 88/89 и 61/90), Са-
вет гувернера доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О МИНИ-
МАЛНИМ ОПШТИМ УСЛОВИМА КРЕДИТНЕ СПО-
СОБНОСТИ БАНАКА И ДРУГИХ ФИНАНСИЈСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА 
1. У Одлуци о минималним општим условима кре-

дитне способности банака и других финансијских органи-
зација („Службени лист СФРЈ", бр. 22/90, 33/90, 59/90, 
70/90 и 15/91) у тачки I. одредба под 4 мења се и гласи: 

„4) да не корнети средства обавезне резерве за 
одржавање своје ликвидност^". 

Одредба под 7 мења се и гласи: 
?,7) да у претходних 15 дана није дуже од три радна 

дана евидентиран износ средстава која недостају на жиро-
-рачуну банке у смислу члана l i l . став 4. Закона о Служби 
друштвеног књиговодства („Службени лист СФРЈ", бр. 
70/83, 16/86, 72/86, 74/87, 37/88, 61/88, 57/89, 79/90, 84/90 
и 20/91);". 

После става I. додаје се став 2, који гласи: 
„Радним даном, у смислу ове одлуке, не сматра се су-

бота.". 
2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављиван^ у „Службенрм листу СФРЈ". 

О. бр. 76 Председник Савета 
27. марта 1991. године гувернера 
Београд гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с. р. 

294. 
На основу члана 16. и члана 80. став I. тачка IO. Зако-

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

О Д Л У К У 
О КАМАТНИМ СТОПАМА И СТОПАМА НАКНАДЕ 

НАРОДНЕ БАНКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 
1. Народна банка Југославије, народне банке републи-

ка и народне банке аутономних покрајина (у даљем тек-
сту: народне банке), на пласмане из примарне емисије, 
авансе по основу мењачких послова, као и на сва друга ис-
траживања Народне банке Југославије (у даљем тексту: 
пласмани из примарне емисије) обрачунавају и наплаћују 
камату по есконтној стопи Народне банке Југославије, ако 
савезним прописом и овом одлуком није друкч,ије, одређе-
но. 

2. Изузетно од одредбе тачке 1. ове одлуке, народне 
банке наплаћују камату по стопи вишој од есконтне стопе, 
и то: 

1) на ломбардне кредите - по стопи која је 10% већа 
од есконтне стопе; 

2) на кредите за одржавање дневне ликвидности бана-
ка - по стопи која је 40% већа од есконтне стопе. 

Каматну стопу из става I. одредба под 2) ове тачке 
народне банке примењују приликом куповине, пре рока 
доспећа, благајничких записа Народне банке Југославије 
које су банке обавезне да упишу на основу прописа о начи-
ну одржавања минималне ликвидност банака. 

3. На износ кредита из примарне емисије који није 
враћен у уговореном року и који се користи противно про-
писима, односно ненаменски народне банке наплаћују ка-
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мату по стопи која је 50% већа од есконтне стопе Народне 
банке Југославије. 

Ка.мату по стопи из става I. ове тачке народне банке 
наплаћују и на износ других новчаних обавеза банака пре-
.ма Народној банци Југославије које банке нису измириле у 
року. 

На износ средстава коришћених изнад износа распо-
ложивих средстава на жиро-рачуну банака и Поштанске 
штедионице народне банке наплаћују камату по стопи ко-
ја је 50% већа од есконтне стопе Народне банке Југослави-
је. 

Камату по стопи из става 3. ове тачке банке и По-
штанска штедионица плаћају и на износ позајмица одоб-
рених по основу јемства Народне банке Југославије за 
штедне улоге и текуће рачуне грађана у динарима код ба-
нака и Поштанске штедионице. 

4. Банке које нису правилно обрачунале обавезну ре-
зерву или је нису у року издвојиле у смислу прописа о оба-
везној резерви дужне су да Народној банци Југославије 
плате накнаду за мање обрачунати или издвојени износ 
обавезне резерве - по стопи која је 50% већа од есконтне 
стопе. 

Камату по стопи из става I. ове тачке банке и По-
штанска штедионица плаћају Народној банци Југославије 
и на износ разлике између прописане и остварене мини-
малне ликвидности у благајничким записима у смислу 
прописа о начину одржавања минималне ликвидности и о 
посебној резерви ликвидност^ 

5. Банке које користе средства обавезне резерве за 
одржавање своје дневне ликвидности дужне су да Народ-
ној банци Југославије плате накнаду за коришћени износ 
средстава обавезне резерве по стопи која је 50% већа од ес-
контне стопе. 

6. На средства обавезне резерве банака Народна бан-
ка Југославије плаћа следећу камату: 

1) на средства обавезне резерве која се издваја на де-
позите по виђењу и депозите орочене до три месеца - по 
стопи у висини 30% есконтне стопе; 

2) на средства обавезне резерве која се издваја на де-
позите орочене на три месеца и више месеци и на средства 
прибављена издавањем хартија од вредности са роком 
враћања од три месеца и више месеци - по стопи у висини 
70% есконтне стопе. 

7. Каматне стопе на благајничке за!писе који се прода-
ју на аукцијама утврђује гувернер Народне банке Југосла-
вије посебном одлуком, полазећи од остварениих моне-
тарних кретања и кретања каматних стопа. 

Благајнички записи ће се у периоду између две аукци-
је продавати по најнижим каматним стопама по којима је 
Народна банка Југославије продавала благајничке записе 
на последњој аукцији умањеним за стопу провизије од 
0,0625%. ' ' 

У случају да се благајнички записи не продају на аук-
цији, у периоду између те и прве наредне аукције продава-
ће се по каматним стопама које утврђује гувернер Народ-
не банке Југославије посебном одлукрм. 

8. Каматне стопе за конкретну куповину и продају 
хартија од вредности утврђује гувернер Народне банке Ју-
гославије посебном одлуком, полазећи од остварених кре-
тања монетарних агрегата у односу на оквире утврђене 
пројекцијом монетарне политике и заједничких основа 
кредитне политике, као и од утврђене есконтне стопе и 
кретања каматних стопа. 

9. На благајничке записе Народне банке Југославије 
које су банке обавезне да упишу на основу прописа о начи-
ну одржавања минималне ликвидност банака и које је 
Поштанска штедионица обавезна да упише на основу про-
писа о посебној резерви ликвидности плаћа се камата по 
стопи у висини 51% есконтне стопе. 

10. Народне банке ће, у уговорима о коришћењу при-
марне емисије, предвидети одредбу о променљивости ка-
матних стопа у складу са променама каматних стопа на, 
пласмане из примарне емисије у смислу ове одлуке. 

11. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о каматним стопама и стопама накнаде На-
родне банкетугославије („Службени лист СФРЈ", бр. 
88/89, 9/90, Г6/90, 42/90, 52/90, 59/90, 79/90 и 8/91). 

12. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ", a примењи^ће 
се од I. априла 1991. године. 

О. бр. 78 Председник 
27. марта 1991. године Савета ,гувернера 
Београд гувернер . 

Народне банке Југославије 
Душан Влатковић с. р. 

295. 
На основу члана 15. став I. тачка 2. и члана 80. ст!ав I. 

тачка 5. Закона о Народној банци Југославије и јединстве-
ном монетарном пословању народних банака република и 
народних банака аутономних покрајина („Службени лист 
СФРЈ", бр. 34/89, 88/89 и 61/90 Савет гувернера доноси 

О Д Л У К У 
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ДАВАЊА KPATKOPQ4-
НИХ КРЕДИТА БАНКАМА НА ОСНОВУ ОДРЕЂЕНИХ 
ИСПРАВА О КРАТКОРОЧНИМ КРЕДИТИМА КОЈЕ 
СУ БАНКЕ ДАЛЕ КРАЈЊИМ КОРИСНИЦИМА ЗА ОД-

РЕЂЕНЕ НАМЕНЕ 
1. Овом одлуком утврђују се услови и начин под који-

ма Народна банка Југославије, преко народних банака ре-
публика и народних банака аутономних покрајина, даје 
банкама краткорочне кредите на основу одређених испра-
ва о краткорочним кредитима које су банке дале крајњим 
корисницима за намене из ове одлуке (у даљем тексту: 
кредити за рефинанафање). 

Краткорочним кредитима банака, у смислу ове одлу?-
ке, сматрају се кредити које су банке дале крајњим корис-
ницима за намене из ове одлуке са роком враћања до једне 
године. 

Одређеним исправама, у смислу ове одлуке, сматрају 
се закључени уговори о краткорочним кредитима одобре-
ним крајњим корисницима, са одређеном документацијом 
на основу које се'може утврдити да је кредит одобрен за 
робно-новчане послове за намене из ове одлуке и са нало-
гом о извршеном преносу средстава кредита на жиро-ра-
чун крајег корисника кредита. 

(2.) Кредити за рефинансирање из ове одлуке дају се 
банкама преко народне банке републике и народне банке 
аутономне покрајине (у даљем тексту: народна банка) над-
лежне према седишту банке правног лица, у оквиру квоте 
утврђене за сваку банку појединачно посебном одлуком 
Савета гувернера. 

М) Народна банка може давати кредите за рефинанси-
рање, у смислу ове одлуке, само банкама које испуњавају 
опште услове кредитне способности утврђене прописом 
донесеним на основу члана 20. став I. тачка 8. Закона о На-
родној банди Југославије и јединственом монетарном по-
словању народних банака република и народних банака 
аутономних покрајина. 

Под банком, у смислу ове одлуке, подразумевају се 
банке које су основане као правно лице на основу Закона о 
банкама и другим - финансијским - организацијама 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 10/89, 40/89, 87/89, 18/90 и 
72/90). 

4. Народна банка даје банкама кредите за рефинави-
рање из ове одлуке на основу одређених исправа о кратко-
рочним кредитима које су банке дале крајњим корисници-
ма за намене и са роковима, утврђеним овом тачком, и то: 

l) у области пољопривреде: ^ 
а) за производњу ратарских култура са роком враћа-

ња до дванаест месеци, с тим да ти рокови не прелазе: за 
пшеницу 15. август, за кукуруз 15. децембар, за шећерну 
репу 31. децембар, за уљарице (укључујући и соју) 31. окто-
бар и за пиринчану арлу 30. новембар текуће године, a за 
дуван 31. март наредне године; 

б) за тов стоке са следећим роком враћања: за тов го-
веда до дванаест месеци, за тов свиња и оваца до шест. ме-
сеци, за тов живине до три месеца и за тов рибе до шест 
месеци; за узгој расног приплодног подмлатка у сточар-
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ству: говеда до дванаест месеци, свиња до седам месеци и 
оваца до десет месеци; за производњу млека са роком вра-
ћања до једног месеца; 

в) за сезонске залихе пољопривредних производа са 
роком враћања до дванаест месеци, односно за залихе се-
менских производа са роком, враћања до осам'месеци, с 
тим да ти рокови не прелазе:'за пшеницу 31." јули (за се-
менску З!. јануар), за кукуруз 31. октобар (за семенски 31. 
мај), за шећерну репу - шећер 31. октобар, за уљарице -
сирово уље 30. септембар (за семенски сунцокрет 3f. мај), 
за пиринчану арлу - пиринач 31. октобар и за дуван 31. де-
цембар наредне године; i 
,г,/, r) за робне резерве следећих пол^опривредко-пре-
храмбених производа домаће производње са роком враћа-
л а до 12 месеци: пшенице, кукуруза, шећера, сировог уља, 
Пиринча, дувана, меса и млека у праху; 

д) за сезонске залихе осталих пољопривредно-пре-
^рамбених производа са следећим роком враћања: за за-
лихе вина са роком враћања до дванаест месеци, с тим да 
skaj рок ,не прелази 31. октобар, за залихе стоног грожђа и 
ј!абука у хладњачама са роком враћања до шест месеци, с 
,тим да тај рок не прелази 30. април, и-за залихе млечних 
израђевина (укључујући и млеко у праху) и месо у хлад-
њачама са роком враћања до три месеца; 
,V, 2) за производњу и припремање робе и услуга за из-
фрз на конвертибилно подручје, укључујући и припрему за 
обављање туристичких услуга иностраним туристима, са 
р,оком враћања до три месеца, с тим да ти рокови могу би-
р ! уговорени дуже од три месеца, a најдуже шест месеци, 
џџ серијску опрему и дванаест месеци за крупну опрему и 
^родове; 
^ ' З) за увоз основних сировина и репродукционог мате-
ријала из одређених земаља према посебној одлуци, са ро-
ком враћања до три месеца; 
v 4) за сезонске залихе угља код произвођача и великих 

потрошача са роком враћања до три месеца. 
i-. 5. Народна банка Југославије даје банкама, у смислу 
ове одлуке, кредите за рефинансирање у висини до 60% 
Кфиговодственог стања краткорочних кредита које су бан-
ке дале .крајњим корисницима за намене и под условима 
из тачке 4. ове одлуке. 

Банке су дужне да износ ^коришћеног, кредита за ре-
гина нсп ра ње свакодневно усклађују са прописаном сто-
!!рм рефинансирања из става I. ове тачке, у односу на књи-
грводствено стање краткорочиих кредита датих крајњи.м 
корисницима за намене из тачке 4. ове одлуке. 

6. Краткорочне кредите из тачке 4. одредба под 2) ове 
одлуке дате крајњим корисницима за намене из члана 55. 
4тав 2. Закона о Народној банци Југославије и јединстве-
ним монетарном пословању наред!!!их банака република и 
народних банака аутономних покрајина може користити и 
В,ојни сервис. 

7. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
јЕ?бјављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Р . бр, 79 
27. марта 1991. године 
| еоград 

296. 
На основу члана IO. став 6, члана 15. и члана 80. став 

l,, тачка 9. Закона о Народној банци Југославије и једин-
ственом монетарном пословању народних банака репуб-' 
дика и народних банака аутономних покрајина („Службе-
!ни лист СФРЈ", бр. 34/89, 88/89 и 6!/90), a у вези са Зако-
ном о привременим мерама о циљевима и задацима зајед-
ни.чке монетарне политике у 1991. години („Службени 
лист СФРЈ", бр. 84/90), Савет гувернера доноси 

О Д Л У К У . 
6 УТВРЂИВАЊУ КВОТА ЗА ДАВАЊЕ КРАТКОРОЧ-
НИМ КРЕДИТА БАНКАМА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ ПРО-
ИЗВОДЊЕ РАТАРСКИХ КУЛТУРА У ДРУГОМ ТРО-

МЕСЕЧНУ 1991. ГОДИНЕ 
I. Народна банка Југославије овом одлуком утврђује 

квоте банкама које представљају оквир за давање кратко-
рочних кредита на основу одређених исправа о краткороч-
ним кредитима које су банке дале крајњим корисницима у 
другом тромесечју 1991. године за кредитирање производ-
ње пшенице, кукуруза, уљарица (укључујући и соју), ше-
ћерне репе, пиринчане арпе и дувана рода 1991. године. 

2. Квоте из тачке I. ове одлуке утврђују се на основу 
укупног оквира примарне емисије у износу од 
7.000.000.000 динара који је одређен за кредитирање на.ме-
на из тачке I. ове одлуке у оквиру пројекције монетарне 
политике за друго тромесечје 1991. године, од чега: у апри-
лу 4.500.000.000 динара, у мају 1.500.000.000 динара и у ју-
ну 1.000.000.000 динара. 

Износи квота за сваку банку дају се у Прегледу квота 
за давање краткорочних кредита банкама за кредитирање 
производње ратарских култура у другом тромесечју 1991. 
године, који је саставни део ове одлуке, и утврђени су на 
основу оквира из става I. ове тачке и учешћа сваке банке у 
укупним кредитима које су те банке дале крајњим корис-
ницима за намене из тачке I. ове одлуке, a према књиго-
водственом стању тих кредита на дан 30. јуна 1990. годи-
не. 

Изузетно од става 2. ове тачке, за новоосноване банке 
које нису правни следбеници неке друге банке квоте су ут-
врђене множењем књиговодственог стања кредита које су 
те банке дале крајњим корисницима за намене из тачке I. 
ове одлуке на дан 28. фебруара 1991. године коефицијен-
том 0,60 у априлу, коефицијентом 0,20 у мају и коефици-
јентом 0,14 у јуну, ако је то за банку повољније. 

Коефицијент из става 3. ове тачке представљају од-
нос између оквира примарне емисије из става I. ове тачке 
и књиговодственог стања кредита свих банака који су дати 
крајњим корисницима за намене из тачке I. ове одлуке на 
дан 28. фебруара 1991. године. 

3. Квоте из тачке 2. ове одлуке представљају оквир до 
ког Народна банка Југославије, преко народних банака ре-
публика VL народних банака аутономних покрајина (у да-
ље.м тексту: народне банке), даје банкама краткорочне кре-
дите за намене из тачке I. ове одлуке. 

Краткорочне кредите из става I. ове тачке, у оквиру 
квота из ове одлуке, народне банке дају банкама само на 
основу пораста краткорочних кредита које су банке дале 
крајњим корисницима за намене из тачке I. ове одлуке ос-
твареног у периоду април-јуни, у односу на књиговодстве-
но стање тих кредита на дан 31. марта 1991. године, a на 
основу Одлуке о условима и начину давања краткорочних 
кредита банкама на основу одређених исправа о кратко-
рочним кредитима које су банке дале крајњим корисници-
ма за одређене намене („Службени лист СФРЈ", бр. 22/91). 

4. Народна банка ће са сваком банком закључити ок- ^ 
вирни уговор за коришћење краткорочних кредита у окви-
рима утврђених квота из ове одлуке, којим ће се утврдити 
сви услови за давање ти^ кредита банкама. 

Уговором из става I. ове тачке утврдиће се и други 
услови за коришћење краткорочних кредита у оквирима 
утврђених квота из ове одлуке (каматна стопа, начин обра-
чуна и наплате камате, инструменти обезбеђења плаћања, 
поступак коришћења и враћања кредита и др.). 

Оквирни уговор из ст. ! . и 2. ове тачке закључује са 
банкама народна банка надлежна према седишту банке 
правног лица. 

5. Ради дневног праћења коришћења краткорочних 
кредита кз ове одлуке, народне банке доставља!^ Народ-
ној бан ци Југославије сваког дана за претходни дан подат-
ке о стању тих кредита, на обрасцу који утврди Народна 
банка Југославије. 

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

О. бр. 80 Председник 
27. марта 1991. године , Савета гувернера 
Београд гувернер 

Народне банке Југославије, 
Ду шан Влатковић, с. р. 

Председник 
Савета гувернера 

гувернер 
Народне банке Југославије 

Душан Влатковић, с. р. 
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П Р Е Г Л Е Д 

КВОТА ЗА ДАВАЊЕ КРАТКОРОЧНИХ КРЕДИТА БАНКАМА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ РАТАРСКИХ 
КУЛТУРА У ДРУГОМ ТРОМЕСЕЧЈУ 1991. ГОДИНЕ 

Ред. 
бр. Н А З И В Б А Н К Е ^ Квоте за април 1991. 

године (у динарима) 
Квоте за период ап-

рил-мај 1991. године 
(у динарима) 

Квоте за период ап-
рил-јуни 1991. годи-

не (у динарима) 

I 2 3 4 5 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 

Привредна банка Д.Д. Сарајево 
ПБС Д.Д. Тузланска банка Д.Д. Тузла 
ПБС Инвестиционо комерцијална банка Зеница 
Бањалучка банка Д.Д. Бања Лука 
Босанска Градишка Д.Д. Босанска Градишка 
Привредна банка Травник Д.Д. Травник 
Југобанка Д.Д. Сарајево 
Кредитна банка Д.Д. Тузла 
Агропром банка Д.Д. Бања Лука 
Монтенегро банка Д.Д. Титоград 
Бјеловарска банка Д.Д. Бјеловар 
Међумурска банка Д.Д. Чаковец 
Карловачка банка Д.Д. Карловац 
Л.Б. Подравска банка Д.Д. Копривница 
Славонска банка Д.Д. Осијек 
Ријечка банка Д.Д. Ријека 
Сисачка банка Д.Д. Сисак 
Пожешка банка Д.Д. Славонска Пожега 
Сплитска банка Д.Д. Сплит 
Јадранска банка Д.Д. Шибеник 
Вараждинска банка Д.Д. Вараждин 
Вуковарска банка Д.Д. Вуковар 
Далматинска банка Ц.Д. Задар 
Загребачка банка Д.Д. Загреб 
Привредна банка Д.Д. Загреб 
Жупањска банка Д.Д. Жупања 
Винковачка банка Д.Д. Винковци 
Истарска кредитна банка Д.Д. Умаг 
Стопанска банка А.Д. Скопље 
Комерцијална банка А.Д. Скопље 
Земјоделска банка А.Д. Скопље 
Љубљанска банка Д.Д. Љубљана 
ЛБ Сплошна банка Д.Д. Цеље 
ЛБ Банка Д.Д. Домжале 
ЛБ Сплошна банка Д.Д. Копар 
ЛБ Горењска банка Д.Д. Крањ 
ЛБ Посавска банка Д.Д. Кршко 
ЛБ Господарска банка Д.Д. Љубљана 
Кредитна банка Марибор Д.Д. Марибор 
ЛБ Помурска банка Д.Д. Мурска Собота 
Комерцијална банка Нова Горица Д.Д. Н. Горица 
ЛБ Долењска банка Д.Д. Ново Место 
Абанка Д.Д. Љубљана 
Задружна кметијска банка Д.Д. Љубљана 
Београдска банка „Инвестбанка" Д.Д. Београд 

„Беобанка" Д.Д. Београд 
„Агробанка" Д.Д. Београд 
„Нишка банка" Д.Д. Ниш 
„Ваљевска банка" Д.Д. Ваљево 
„Врањска банка" Д.Д. Врање 
„Вршачка банка" Д.Д. Вршац 
„Лозничка банка" Д.Д. Лозница 
„Пиротска банка" Д.Д. Пирот 

Београдска банка „Пожаревачка банка" Д.Д. Пожаревац 
Београдска банка „Прокупачка банка" Д.Д. Прокупље 

„Смедеревска банка" Д.Д. Смедерево 
„Трстеничка банка" Д.Д. Трстеник 
„Чачанска банка" Д.Д. Чачак 
„Шабачка банка" Д.Д. Шабац 
„Привредна банка" Д.Д. Панчево 

Београдска банка . 
Београдска банка , 
Београдска банка , 
Београдска банка , 
Београдска банка , 
Београдска банка . 
Београдска банка , 
Београдска банка . 

Београдска банка . 
Београдска банка . 
Београдска банка , 
Београдска банка , 
Београдска банка . 
ЈИК банка Д.Д. Београд 
Југобанка Д.Д. Београд 
Кредитна банка Д.Д. Нови Београд 
Мешовита банка ПКБ банка Д.Д. Београд 
Војвођанска банка Д.Д. Нови Сад 
Новосадска банка Д.Д. Нови Сад 
Панонска банка Д.Д. Нови Сад 
Привредна банка Д.Д. Нови Сад 

217.606.575 
44.230.173 

1.604.274 
38.828.304 
26.758.035 

1.350.967 
12.745.752 

1.194.000 
57.882.000 

2.097.281 
40.653.155 

1.824.724 
, 1.442.805 
13.32^.729 

205.557.291 
9.505.539 
9.802.588 
9.717.717 
7.892.993 

551.661 
5.007382 

19.944.659 
594.096 

280.158.801 
366.048.140 

52.577.515 
22.151.302 

8.261.400 
267.640.345 

9.547.975 
5.071.800 

68.490.807 
14.512.922 
5.049.818 
2.928.046 

636.532 
4.710.334 
1.103.321 

41.119.945 
58.560.913 
14.894.840 

891.144 
339.484 

12.720.000 
19.420.886 

251.932.055 
165.722.096 
36.718.927 
17.851.522 
2.010.748 

15.623.585 
7.853.829 
2.977.589 

14.425.543 
2.830.461 
4.631.027 

224.195 
2.473.150 

18.797.344 
137.116.223 

1.570.112 
164.097.862 

7.298.896 
226.244.385 
757.175.628 
214.383.863 
313.046.270 

59.664.234 

256.000.864 
-52.033.920 

1.885.856 
45.679.563 
31.478.016 

1.588.089 
14.995.592 

1.388.000 
67.294.000 

2.691.012 
54.850.838 

2.461.990 
1.946.689 

17.999.901 
277.395.990 

12.825.248 
13.226.037 
13.111.526 
10.649.536 

744.322 
6.756.157 

26.960.119 
801.578 

378.051.286 
493.886.564 

70.939.654 
29.887.409 
11.015.200 

361.110.892 
12.882.503 
6.762.400 

92.460.493 
19.581.406 
6.813.413 
3.950.634 

858.834 
6.355.368 
1.488.645 

55.530.649 
79.062.689 
20.136.320 

1.202.367 
458.045 

16.960.000 
26.203.425 

339.916.649 
223.598.777 

49.542.622' 
24.085.976 

2.712.980 
21.079.955 
10.596.695 
4.017.480 

19.463.511 
3.818,970 
6.248.364 

302.493 
3.336.872 

25.362.117 
185.002.607 

2.118.456 
221.407.297 

9.847.958 
304.313.365 

1.021.611.170 
289.255.150 
422.374.354 

80.501.334 

281.058.000 
57.128.000 
2.071.000 

50.150.000 
34.559.000 

1.744.000 
16.463.000 

1.530.000 
74.182.000 

3.149.000 
64.186.000 

2.881.000 
2.278.000 

21.038.000 
324.548.000 

15.008.000 
15.477.000 
15.343.000 
12.462.000 

871.000 
7.906.000 

31.490.000 
938.000 

442.334.0Q0 
577.942.000 

83.013.000 
34.974.000 
12.942.860 

422.569.000 
15.075.0Q0 
7.945.820 

108.138.000 
22.914.000 

7.973.000 
4.623.Q00 
1.005.000 
7.437.000 
1.742.000 

64.923.000 
92.460.00Q 
23.517.000 

1.407.000 
536.000 

19.928.00Ć) 
30.663.03Z 

397.767.670 
261.653.45Z 

57.974.370 
28.185.212 

3.174.708 
24.667.591 
12.400.166 
4.701,223 

22.776.040 
4.468.927 
7.311.784 

353.974 
3.904.780 

29.678.540 
216.488.531 

2.479.000 
259.089.000 

11.524.000 
356.105.000 

1.195.481.00P 
338.484.000 
494,259.000 

94.202.000 
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РЕД. 
бр. Н А З И В Б А Н К Е Квоте уа април 199i. 

године (у динарима) 
Квоте за период ап-

рил-мај 1991. године 
(у динарима) 

Квоте за период ап-
рил-јуни 1991. годи-

не (у динарима) 

I 2 3 4 5 

69. 
70. 

Мешовита банка ДТД Нови Сад 
Београдска банка - Приштинска банка Д.Д. Приштина 

7.580.400 
80.797.086 

10.107.200 
109.014.609 

11.875.960 
127.568.000 

Нераспоређени део - - - 12.904.360 

По извршеном сравњењу са изворним текстом ут-
врђено је да су се у тексту Одлуке о измени Одлуке о раз-
врставању робе на облике извоза и увоза, која је објављена 
у „Службеном листу СФРЈ", бр. 18/91, поткрале ниже на-
ведене грешке, па се даје 

И С П Р А В К А 
ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О РАЗВРСТАВА!^ 

РОБЕ НА ОБЛИКЕ ИЗВОЗА И УВОЗА 
; У тачки I. одредба под 5 треба брисати омашком уне-
те тар. ознаке: 5111.30 и 5111.90. 

Из Секретаријата за законодавство Савезног из-
вршног већа, Београд, 28. марта 1991. године. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом ут-
врђено је да су се у тексту Закона о условима за узимање и 
пресађивање дела људског тела, објављеном у „Службе-
ном листу СФРЈ", бр. 63/90, поткрале ниже наведене 
i решке, па се даје 

И С П Р А В К А 
ЗАКОНА О УСЛОВИМА ЗА УЗИМАЊЕ И ПРЕСАЂИ-

ВАЊЕ ДЕЛОВА ЉУДСКОГ ТЕЛА 
У члану 5. став 2. уместо речи: „сме" треба да стоји 

реч: „мора", a уместо речи: „могу" треба да стоји реч: 
и,смеју". 

Из Службе за законодавство Скупштине СФРЈ, Беог-
рад, 15. марта 1991. године. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом ут-
врђено је да су се у тексту Закона о привременим мерама о 
изменама и допунама Закона о девизном пословању, об-
јављеном у „Службеном листу СФРЈ", бр. 82/90, поткрале 
fрешке, па се даје 

И С П Р А В К А 
ЗАКОНА О ПРИВРЕМЕНИМ МЕРАМА О ИЗМЕНАМА 
И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДЕВИЗНОМ ПОСЛОВАЊУ 

1. У Закону о привременим мерама о изменама и до-
пунама Закона о девизном пословању, у члану 106. став 5. 
тачка 7. уместо речи: „Савезно извршно веће" треба да 
стоје речи: „Народна банка Југославије". 

После става 7. додаје се став 8, који гласи: 
,,У тачки 14. речи: „чл. 168, 169, 170. и 171." замењују 

,се речима: „чл. 168 и 169", a речи: ,,преко 50.000 динара" -
речима: „преко 5.000 динара". 

2. У члану 114. став 3. после речи: „прекршајног" до-
дају се зарез и речи: „поступка по привредним преступи-
ма". 

;; Из Службе за законодавство Скупштине СФРЈ, Беог-
рад, 15. марта 1991. године. 

П О С Т А В Љ Е Њ А И Р А З Р Е Ш Е Њ А 

На основу члана 238. став 7. Закона о основама систем 
ма државне управе и о Савезном извршном већу и савеза 
ним 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), a у 
вези са чланом 17. став 2. Закона о Фонду со.лидарности са 
несврстаним земљама и земљама у развоју („Службени 
лист СФРЈ", бр. 60/74 и 55/78), Савезно извршно веће до-
носи 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕК-
ТОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ СА НЕСВРСТАНИМ 

ЗЕМЉАМА И ЗЕМЉАМА У РАЗВОЈУ 
Поставља се др Љубан Путник, подсекретар у Савез-

ном извршном већу, за вршиоца дужности директора 
Фонда солидарности са несврстаним земљама и земљама 
у развоју. 

Савезно извршно веће 

е.п.п. бр. 591/1 Председник, 
14. фебруара 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, 42/90 и 74/90), Са-
везно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА СА-

ВЕЗНОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА 
Поставља се Даница Спасова за помоћника директо-

ра Савезног хидрометеоролошког завода, досадашњи на-
челник Службе за климатска истраживања и примене у 
том заводу. 

Савезно извршно веће 

е.п.п. бр. 649/1 Председник, 
21. фебруара 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

На основу члан 244. став. I. 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, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89, 72/89, 42/90 и 
74/90), Савезно извршно веће доноси 
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Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА САВЕЗ-

НОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА 
Разрешава се Игор Делијанић дужности помоћника 

директора Савезног хидрометеоролошког завода, због ис-
тека времена на које је постављен. 

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. 

Савези^ извршно веће 

е.п.п. бр. 650/1 
21. фебруара 1991. године 
Београд 

Председник, 
Анте Марковић, с. р. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

254. 

255. 

Ž56, 

257. 

258. 

259. 

260. 

261. 

262. 

263. 

264. 

265. 

266. 

267. 

26S. 

269. 

270. 

353 

373 

- - 373 

Одлука о распореду средстава за потребе феде 
рације која се обезбеђују у Буџету федерације 
за период април-јуни 1991. године-
Одлука о одређивању земаља од којих је на-
плата потраживања онемогућена или отежана 
Одлука о измени Одлуке о плаћању посебне 
таксе на увезену робу у 1991. години 
Одлука о измени Одлуке о одређивању робе на 
коју се плаћа посебна дажбина за изравнање 
пореског оптерећења увезене робе у 1991. годи-
ни 
Одлука о додељивању средстава за четврто 
тромесечје 1990. године за финансирање соци-
јалних програма република и аутономних по-
крајина за заштиту социјално угроженог ста-
новништва — 
Одлука о јединственом заштитном знаку и о 
производима произведеним у предузећима за 
професионалну рехабил ита цију и запошљава-
ње инвалида на које се тај знак ставља ради ос-
лобођења од плаћања пореза на промет 
Одлука о престанку рада Амбасаде Социјалис-
тичке Федеративне Републике Југославије у 
Немачкој Демократској Републици 
Одлука о отварању Уреда Амбасаде Соција-
листичке Федеративне Републике Југославије у 
Савезној Републици Немачкој са седиштем у 
Берлину 
Одлука о престанку рада Војне мисије Соција-
листичке Федеративне Републике Југославије у 
Западном Берлину : 
Наредба о измени Наредбе о рачунима за упла-
ту прихода друштвено-политичких заједница и 
њихових фондова, самоуправних интересних 
заједница и других самоуправних организација 
и заједница, начину уплаћивања тих прихода и 
начину обавештавања корисника тих прихода 
Наредба о времену у коме ваздухопловна при 
станишта морају бити отворена 
Наредба о висини посебне дажбине при увозу 
пољопривредних и прехрамбених производа — 
Наредба о допуни Наредбе о граничним кори-
дорима 
Наредба о допуни Наредбе о ваздушним путе-
вима 
Правилник о примени пореских стопа и приме-
ни пореских олакшица и ослобођења и о начи-
ну вођења евиденције, обрачунавања и плаћа-
ња пореза на промет производа и услуга 
Правилник о подацима и документацији који 
се подносе уз захтев за прибављање дозволе за 
радио-станицу 
Правилник о метролошким условима за по-
лу про во ди ич ке бројаче - спектрометре гама-
-зрачења 

374 

374 

374 

375 

375 

375 

376 

- 376 

379 

384 

384 

384 

413 

415 

Страна-

271. Правилник о метролошким условима за радне 
' еталоне јединице експозиционе дозе јрнизују-

ћег зрачења у радио-терапији 416 
272. Правилник о условима за образовање лабора-

торије за преглед ебулиоскопа 417 
273. Правилник о метролошким условима за виско-

, зиметре са падајућом куглицом 418 
274. Правилник о измени Правилника о југословен-

ском стандарду за сировине за производњу 
стакла 419 

275. Правилник о југословенском стандарду за на-
фтно рударство г — 419 

276. Правилник о југословенским стандардима за 
монтажни трослојни димњак 419 

277. Правилник о изменама Правилника о југосло-
венским стандардима за нисконапонске склрп-
не блокове 420 

278. Правилник о измени Правилника о југословен-
скрм стандарду за теретни саобраћај 420 

279. Правилник о измени Правилника о југословен-
ско.м стандарду за течна горива 420 

280. Правилник о измени Правилника о југословен-
ском стандарду за графичке симболе 420 

281. Правилник о југословенскпм стандардима за 
металне и неорганске превлаке — 420 

282. Правилник о југословенским стандардима за 
жлебне спојеве - — - - — 421 

283. Правилник о југословенском стандарду за ме-
тоде испитивања железних руда — 421 

284. Правилник о југословенским стандардима за 
прибор за ланце 421 

285. Упутство о изменама и допунама Упутства о 
садржини и начину вођења Јединственог плана 
рачуна друштвеног рачуноводства у Служби 
друштвеног књиговодства 422 

286. Одлука о привременој обустави давања креди-
та и других пласмана банкама из средстава 
примарне емисије преко Народне банке Црне 
Горе ^ — 422 

287. Одлука о есконтној стопи Народне банке Југос-
лавије 422 

288. Одлука о допуни Одлуке о издавању благајнич-
ких записа Народне банке Југославије 422 

289. Одлука о измени Одлуке о начину одржавања 
минималне ликвидност^ банака 423 

290. Одлука о измени Одлуке о обавезној резерви 
банака код Народне банке Југославије 423 

291. Одлука о начину и условима коришћења оба^ 
везне резерве банака за одржавање њихове 
дневне ликвидности r -t- 423 

292. Одлука о допунама Одлуке о условима и начи-
ну давања кредита банкама и другим финансиј-
ским организацијама за одржавање дневне лик-
видности 424 

293. Одлука о изменама и допунама рдлуке о ми-
нималним општим условима кредитне способ- . 
ности банака и других финансијских организа-
ција т 424 

294. Одлука о каматним стопама и стопама накна-
де Народне банке Југославије 1 424 

295. Одлука о условима и начину давања кратко-
рочних кредита банкама на основу одређених 
исправа о краткорочним кредитима које су 
банке дале крајњим корисницима за одређене 
намене : — — 425 

296. Одлука о утврђивању квота за давање кратко-
рочних кредита банкама за кредитирање про-
изводње ратарских култура у другом тромесеч-
ју 1991. године : 426 

Исправка Одлуке о измени Одлуке о разврставању 
робе на облике извоза и увоза 428 

Исправка Закона о условима за узимање и пресађи-
вање делова људског тела 428 

Исправка Закона о привременим мерама о измена-
.ма и допунама Закона о девизном пословању 428 

Постављења и разрешења 423 
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НОВО! НОВО! 

ИЗАШЛО ИЗ ШТАМПЕ 

О УПИСУ У СУДСКИ РЕГИСТАР ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ 
ПРАВНИХ ЛИЦА КОЈА ОБАВЉАЈУ ПРИВРЕДНУ ДЕЛАТНОСТ 

(са уграђеним изменама и допунама) 
ЈЕДИНСТВЕНА КЛАСИФИКАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ 

' (са уграђеним изменама) 
Треће измењено и допуњено издање 

Ступањем на снагу Закона о предузећима I. јануара 1989. године, створени су 
законски услови, за све радне организације које обављају привредну делатност да се 
оснивају, удружују и послују као предузећа. 

Постојеће организације удруженог рада су обавезне да се организују и ускладе 
самоуправна општа акта са Законом о предузећима до 31. децембра 1989. године и 
те промене упишу у судски регистар под условима и на начин како то предвиђа 
Уредба о упису у судски регистар предузећа и других правних лица која обављају 
привредну делатност. 

Цена 100,00 дин, 

Поруџбине слати на адресу: НИУ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ, Београд, Јована 
Ристића l, поштански фах 226, телефон 651-840, телекс 11756. 
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ПРЕПОРУЧУЈЕ!^ НАША АКТУЕЛНА ИЗДАЊА 
У РЕДБА О УПИСУ У СУДСКИ РЕГИСТАР ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ ПРАВНИХ ЛИЦА КОЈА 

ОБАВЉАЈУ ПРИВРЕДНУ ДЕЛАТНОСТ И ЈЕДИНСТВЕНА КЛАСИФИКАЦИЈА 
ДЕЛАТНОСТИ 

Година 1991. Формат 12 х 17. Страна 124. Повез: броширано. Латиница. (Ознака за.поруджбину 
600693) Цена 120,00 
ПРЕДУЗЕЋА И ДРУШТВА ПРЕМА ЗАКОНУ О ПРЕДУЗЕЋИМА 
Аутор : ЈОВАНОВИЋ, проф. лр ВЛАДИМИР 
Година 1990. Формат 17 х 24. Страна 156: Повез: броширано. Латиница. (Ознака за поруджбину 
600760) Цена 330,00 
УПУТСТВО НБЈ О ЈЕДИНСТВЕНОМ ВРШЕЊУ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА СА ИНОСТРАНСТВОМ 
И РОКОВИМА ДОСТАВЉАЊА ИЗВЕШТАЈА И ПОДАТАКА О ПЛАТНОМ ПРОМЕТУ СА 
ИНОСТРАНСТВОМ 
Година 1990. Формат 21 х 29. Страна 96. Повез: броширано. Латиница. (Ознака за поруджбину 
620010) Цена 240,00 
ЈУГОСЛОВЕНИ У ИНОСТРАНСТВУ 
Аутор : ТОДОРОВИЋ, МИРОСЛАВ 
Година 1990. Формат 14 х 20. Страна 272. Повез: броширано. Латиница. (Ознака за поруджбину 
620252) Цена 300,00 
ЗБИРКА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПРОПИСА 
П р и р е д и л е : ДАВИДОВИЋ, ДРАГАНА и ЗОРБИЋ, СВЕТЛАНА 
Година 1989. Формат 17 х 24. Страна 1.198." Повез: броширано. Латиница. (Ознака за поруджбину 
600642) , Цена 320,00 

Поруджбнне слати на адресу: НИУ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ, Београд, Јована Ристића бр. l , по-
штански фах 226, телефон 651-840, телефакс 651-482, телекс 11756. 
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НОВО АКТУЕЛНО ОБАВЕЗНО 
На основу Закона о привременим мерама о порезу на промет производа и 

услуга („Службени лист СФРЈ", бр. 4/91) и Правилника о примени пореских стопа 
и о начину вођења евиденције обрачунава!^ и плаћања пореза на промет произво-
да и услуга („Службени лист СФРЈ", бр. 22/91) 

НИУ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ, Београд, пустио је у штампу: 

КЊИГЕ И ОБРАСЦЕ О ВОЂЕЊУ ПОРЕСКЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ОД 
СТРАНЕ ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА - ПРЕДУЗЕТНИКА И ТО: 

Ознака за 
поруџбину Назив књиге - обрасца Јед. 

мере Цена 

111250 Књига промета (КП) за занатске производне органи-
зације KOM. 200,00 

111260 Књига промета (КПУ) за угоститељске приватне 
радње 99 200,00 

111270 Књига обрачуна пореза на промет (КПП) за све об-
везнике 99 200,00 

111280 Књига жиро-рачуна (КЖР) за све кориснике 99 200,00 
111290 Књига евиденције о куповини и преради злата (ЕЗ) 99 200,00 
111251 Пријемни лист за угоститељство (ПЛУ) блок 100,00 

111300 Картица набавке и употребе репродукционог матери-
јала (КРМ) ком. 10,00 

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

НАДА ВИТЕЗОВИЋ, телефон 651-885. - Штампа, Београдски издавачхо-графички завод, Београд, 
Булевар војводе Мишића бр. 17. 


