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192. 
Па основу члана 144. Закона о системима веза 

(„Службени л и р СФРЈ", бр. 41/88, 80/89 и 29/90), Савезно 
извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОДАТАКА ИЗ 

ОБЛАСТИ РАДИО-ВЕЗА 
1. За покриће трошкова за коришћење података из об-

ласти радио-веза, који се односе на њихов систем радио-
-веза, предузећа и друга правна лица (у даљем тексту: ко-
рисници) плаћају накнаду предвиђену овом одлуком. 

2. Подаци које на захтев корисника може дати савез-
ни орган управе надлежан за послове радио-веза су: 

l) подаци из дозвола за радио-станице; 
Т) подаци о контроли радио-емисија; 
3) подаци о имаоцима радио-станица; 
4) обрађени подаци о рељефу територије Социјалис-

тичке Федеративне Републике југославије, и то: 
- подаци о профилима терена; 
- подаци зоне оптичке видљивости; 
5) подаци о планирању радио-веза, и то: 
- подаци прорачуна зоне покривања радио-предајни-

ка; 
- подаци прорачуна зоне сервиса радио-предајника; 
- подаци прорачуна Френелове зоне; 
- подаци прорачуна употребљивог електромагнетног 

поља и др. 
3. Накнада коју за коришћење података из области 

радио-веза плаћају корисници из тачке I. ове одлуке обра-
чунава се на основу цене радног часа. 

Цене радног часа за податке из тачке 2. одредбе под 
l), Т) и З) ове одлуке износе, и то: 

Врста радова Јединица 
мере цена/дин. 

I. За рад централног процесора час 1.770,00 
2. За рад на линијском штампачу час 374,00 
3. За рад на ил етеру час 378,00 
4. За рад на дигитајзеру час 325,00 

Накнада за податке из тачке 2. одредба под 4) ове од-
луке добија се кад се цене из табеле помноже фактором 3 
(три), a за податке из тачке 2. одредба под 5) кад се цене из 
табеле помноже фактором 6 (шест). 

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

Савезно извршно ве!ј)е 
Е. п. бр. 89 
28. фебруара 1991. године 
Београд Председник, 

Анте Марковић с. р. 

193. 
На основу члана 185. став 2. Закона о основама систе-

ма државне управе и о Савезном извршном већу и савез-
ним органима управе („Службени лист СФРЈ", бр. 23/78, 
21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89, 72/89 и 42/90), a ради 
спровођења одредаба Закона о девизном пословању 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 66/85, 71/86, 3/88, 59/88 и 
82/90), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ОСТВАРЕНИХ НАПЛАТА 
У ОБРАЧУНСКИМ ДОЛАРИМА ЗА ПЛАЋАЊА КОЈА 

СЕ ВРШЕ ПРЕКО ЛИКВИДАЦИОНИХ РАЧУНА 
1. Предузећа и друга правна лица која увозе робу и 

услуге из земаља са којима се у 1991. години прешло на 
конвертибилни начин плаћања, могу преко ликвидацио-
ног рачуна из одређене земље вршити плаћање увоза и на 
терет својих истраживања у обрачунским доларима код 
Народне банке југославије. 

Увезену робу и услуге из СССР-а у 1990. години за ко-
је није уплаћена динарска противувредност, предузећа и 
друга правна лица могу платити на терет својих по-
тражи вања у обрачунским доларима код Народне банке 
Југославије. 

Увезену робу из СССР-а за отплату совјетског дуга, 
по списковима уз ликвидациони рачун бр. I и 2, предузећа 
такође могу платити преко ликвидационих рачуна на те-
рет својих потраживања у обрачунским доларима код На-
родне банке Југославије. 

2. Предузећа и друга правна лица која имају ис-
траживања у обрачунским доларима код Народне банке 
Југославије по основу извоза у СССР по робној листи !за 
1990. годину, могу продати та истраживања увозницима 
који увозе робу и услуге из земаља са којима се у 1991. го-
дини прешло на конвертибилни начин плаћања, ради пла-
ћања увоза преко ликвидационог рачуна. 

3. Предузећа и друга правна, лица која имају по-
тражи ваља у обрачунски!^! доларима код Народне банке 
Југославије могу продати та истраживања увозницима ро-
бе и услуга ван спискова уз ликвидациони рачун бр. I u 2 
за отплату совјетског дуга за које је совјетска страна дала 
сагласност да се испоручују за отплату дуга. 

4. Истраживања по пословима у клирингу са једном 
земљом не могу се користити за плаћање обавеза по по-
словима у клирингу са другом земљом. 

5. Средства остварена реекспортом робе из СССР-а 
ван инцикативне листе за 1991. годину и робе из списка уз 
ликвидациони рачун бр. I и 2 користиће се за исплату ди-
нарске противувредности извозницима у СССР према ут-
врђеном редоследу код Народне банке Југославије. 

Предузеће коме се одобри посао реекспорта може ре-
ализован посао и без полагања динарске протизувред-
ности код Народне банке Југославије, с тим што је дужно 
да, у року од 30 дана од дана ангажовања клириншких 
средстава, конверти(Зилна девизна средства остварена ре-
експортом робе положи на рачун Народне банке Југосла-
вије у износу утврђеном издатим решењем, a узимајући у 
обзир и утврђени дисажио. Народна банка Југославије ће 
прихватити налоге за плаћање под условом да се дају од-
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говарајући инструменти обезбеђења за извршење наплате. 
Динарску противувредност конвертибилних девизних 
средстава oci Барених реализацијом реекспорта робе На-
родна банка Југославије ће исплаћиван извозницима no 
редоследу код Народне банке Југославије, под условом да 
прихвате да сносе лиса жао. 

6. Ова одлука ступа иа снагу наредног дана од дана 
објављивање у „Службеном листу СФРЈ". 

Савезно иѕвршно веће 

Е. п. бр. 92 
28. фебруара 1991. године 
Београд 

Председник, 
Анте Марковић,-с. р. 

194. 
На основу члана 11. Закона о систему друштвене кон-

троле цена (..Службени лист СФРЈ", бр. 84/89), Савезно 
извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОСЛОБАЂАЊУ ОД ПЛАЋАЊА ПОСЕБНЕ ДАЖБИ-
НЕ ПРИ УВОЗУ СОЈЕ У ЗРНУ И УЉАНИХ ПОГАЧА 

ОД СОЈЕ 
I. Посебна дажбина при увозу пољопривредних и 

прехрамбеких производа не плаћа се на увоз соје у зрну и 
уљаних погача од соје, из следећих тарифних бројева и та-
рифних ознака Царинске тарифе, и то: 

Тарифни Тарифна 
број ознака Н а н ni с н о в а њ е 

12.01 1201.00 Соја у зрну, укључујући н ломљену 
или дробљену 

23.04 2304.00 Уљане погаче и остали чврсти остаци 
добијени приликом екстракције уља 
од соје, немлевени, млевени или пеле-
тизовани: 

' 2304.001 од соје 

О Д Л У К У 
О ЗАШТИТНОЈ ЦЕНИ КУКУРУЗА РОДА 1991. 

ГОДИНЕ 
1. Предузећима и другим правним лицима који про-

изводе кукуруз сами или у кооперанти са индивидуални.х! 
пољопривредним произвођачима, као и индивидуалне! 
пољопривредним произвођачима који кукуруз производе 
и продају сами (у даљем тексту: произвођачи) обезбеђује 
се за кукуруз рода 1991. године заштитна цена од 2,50 ди-
нара за један килограм. 

2. Цена из тачке I. ове одлуке подразумева се франко 
вагон утоварне станица произвођача, франко магацин 
железничка ^станица произвођача или франко магацин 
млина заЋроизво^аче којије "базе произво дн,ом кукуруза 
сами или у, кооперацији са индивидуалним пољопривред-
ним произвођачима - no избору купца, и то за кукуруз 
зрео, здрав, без знакова плесни и без страног укуса и мири-
са, употребљив за људску исхрану, односно за сточну хра-
ну, кезаражен житним болестима и штеточинама, квалите-
та у зрну - са 14% влаге, до 2% дефектних зрна и других 
примеса и до 4% ломљених зрна. Процент ломљених зрна 
утврђује се решетањем кроз сито чији су отвори пречника 
5 mm. 

3. Ако кукуруз има већи или мањи процент влаге од 
процента који је предвиђен у тачки 2. ове одлуке, заштит-
на цена ће се за процент влаге већи или мањи од предвиђе-
ног процента смањити, односно повећати за исти процент. 
Разломци се узимају у обзир. 

Ако кукуруз има процент влаге већи од 14,5%, цена ће 
се смањити и за трошкове сушења. Трошкови сушења ут-
врђују се уговором закљученим између произвођача и куп-
ца. 

Ако кукуруз има процент дефектних зрна и других 
примеса већи од 2%, цена ће се смањити сразмерно повећа-
њу процента дефектних зрна и других примеса. Разломци 
се узимају у обзир. 

Ако кукуруз има већи процент ломљених зрна од 4%, 
цена ће се смањити за процент ломљених зрна, и то за 
0,25% за сваки процент ломљених зрна. 

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

Савезно иавршио веће 

Е. п. бр. 92 
28. фебруара 1991. године 
Београд 

Председник, 
Акте Марковић, с. р. 

195. 
На основу члана 4. Закона о посебним дажбинама при 

увозу пољопривредних и прехрамбених производа 
(„Службени лист СФР)", бр. 70/S9), Савезно извршно веће 
доноси 

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ", a примењиваће 
се до 31. децембра 1991. године. 

Савезно извршно веће 

Е. п, бр. 93 
7. марта 1991. године 
Београд 

Председник, 
Анте Марковић, с, р. 

196. 
На основу члана 193a. Закона о девизном пословању 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 66/85, 71/86, 3/88, 59/88 и 
82/90), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУК!Е О НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА 
ИЗНОСА ДЕПОНОВАЊА ДЕВИЗА КОД НАРОДНЕ 
БАНКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ ПО ОСНОВУ КАМАТЕ ЗА ДЕ-
ВИЗНУ ШТЕДЊУ ГРАЂАНА ДЕПОНОВАНУ КОД НА-

РОДНЕ БАНКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ ЗА 1990. ГОДИНУ 
L У Одлуци о начину утврђивања износа депоновања 

девиза код Народне банке Југославије по основу камате на 
девизну штедњу грађана депоновану код Народне банке 
Југославије за 1990, годину („Службени лист СФРЈ", бр. 
4/91) у тачки L речи: „зависно од нето смањења девизне 
штедње у 1990. години4 бришу се. 

2. У тачки 3. речи: „умањена за неисплаћено нето 
смањење девизне штедње у 1990. години" бришу се. 

Став 2. брише се. 
3. Ова одлука ступа на снагу наредног дака од дана 

објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Савезно извршио веће 

Е. п. бр. 94 
7. марта 1991. године 
Београд 

197. 

Председник, 
Ame Марковић, с. р. 

На основу члана IL Закона о систему друштвене кон-
троле цена („Службени лист СФРЈ", бр. 84/89), Савезно 
извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ЗАШТИТНИМ ЦЕНАМА СУНЦОКРЕТА И СОЈЕ 

РОДА 1991. ГОДИНЕ 
1. Предузећима и другим правним лицима који про-

изводе сунцокрет и соју сами или у ^операцији са инди-
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видуалним пољопривредним произвођачима, као и инди-
видуалних! произвођачима који сунцокрет, односно соју 
производе и продају сами, обезбеђују се за сунцокрет и со-
ју рода 1991. године заштитне цене, и то за: 

Дин/kg 
1) сунцокрет 5,69 
2) соју - 5,55 
Цене из става I. ове тачке примењиваће се на количи-

не сунцокрета и соје рода 1991. године. 
2. Цене кз тачке, I. ове одлуке важе за: 
1) сунцокрет који садржи 40% уља, 10% влаге и 3% не-

чистоће; 
2) соју која садржи 13% влаге и 2% нечистоће. 
За сунцокрет, за сваки процент садржине уља већи 

или мањи од 40%, цена из тачке I. ове одлуке повећава се 
или смањује за 0,142 динара по једном килограму. 

198. 
На основу члана IL Закона о систему друштвене кон-

троле цена („Службени лист СФРЈ", бр. 84/89), Савезно 
извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ЗАШТИТНОЈ ЦЕНИ ШЕЋЕРНЕ РЕПЕ РОДА 1991. 

ГОДИНЕ 
1. Предузећима и другим правним лицима који про-

изводе шећерну репу сами или у кооперацији са индивиду-
алне! пољопривредним произвођачима, као и индивиду-
алних! пољопривредним произвођачима који шећерну ре-
пу производе и продају сами (у даљем тексту: произвођа-
чи), обезбеђује се за шећерну репу рода 1991. године за-
штитна цена од 0,58 динара за један килограм. 

2. Цена из тачке I. ове одлуке важи за шећерну репу 
са дигестијом од 15,5%. За сваки процент дигестије већи 
или мањи од 15,5%, цена из тачке I. ове одлуке повећава 
се, односно смањује за 0,0374 динара за један килограм. 

. Цена из тачке I. ове одлуке важи за чисту шећерну ре-
пу по одбитку масе страних примеса, земље и неисправно 
одрезаних глава, лишћа, жилица и репића, франко утовар-
на станица у, месту произвођача - по избору купца, уз 
железничку, бродску, односно камионску рампу, кеј или 
дизалицу, припремљену за утовар у превозно средство. 

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

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 97 Председник, 
28. фебруара 1991. године Анте Марковић, с. р 
Београд 

199. 
На основу члана 11. Закона о систему друштвене кон-

троле цена („Службени ',лет СФРЈ", бр. 84/89), Савезно 
извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ЗАШТИТНОЈ ЦЕНИ СИРОВОГ ДУВАШ РОДА m i . 

ГОДИНЕ 
1. Предузећима и другим правним лицима који про-

изводе дуван сами или у кооперацији са индивидуалне 
пољопривредним произвођачима, као и индивидуалне! 
пољопривредним произвођачима који сирови дуван про-
изводе или продају сами обезбеђује се за сирови дуван ро-
да 1991. године заштитна цена у просеку од 26,00 динара 
за један килограм. 

2. Цена из тачке I. ове одлуке односи се на врсте, ти-
пове и класе сировог дувана који су утврђени Мерилима 
за класификадију дувана, која су објављена као додатак и 
чине саставни дес Наредбе о изменама и допунама Наред-
бе о откупним ценама дувана рода 1961. године („Службе-
ни лист ФИ РЈ", бр. 27/61). 

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

гов. 1 . ; -
На основу члана 56. став 3. Закона о мерним једини-

цама и мерилима („Службени лист СФРЈ", бр. 9/84, 59/86, 
20/89 и 9/90), на предлог Савезног завода за мере и драго-
цене метале, Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ВИСИНИ И НАЧИНУ ПЛАЋАЊА НАКНАДА ЗА 
ПОКРИЋЕ ТРОШКОВА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ТИПА МЕ-
РИЛА И ПРЕГЛЕД ЕТАЛОНА, УЗОРАКА РЕФЕРЕН-

Т Н А МАТЕРИЈАЛА И МЕРИЛА 
1. За покриће трошкова за испитивање типа мерила и 

преглед еталона, узорака референтних материјала и мери-
ла, подносиоци захтева за испитивање типа мерила и пре-
глед еталона, узорака референтних материјала и 'мерила 
плаћају накнаду предвиђену овом одлуком и Тарифом на-
кнада за преглед мерила (у даљем тексту: Тарифа), која је 
одштампана уз ову одлуку и чини њен саставни део. 

Накнада из става I. ове тачке плаћа се без обзира на 
то да ли се издаје решење о одобрењу типа мерила или се 
еталон, узорак референтног материјала или мерило жиго-
шу, односно да ли се издаје уверење о њиховој исправнос-
ти. ... . 

2. Накнаду за покриће трошкова за испитивање типа 
мерила и преглед еталона, узорака референтних материја-
ла и мерила подносиоци захтева из тачке I. став I. ове од-
луке уплаћују на евидентни рачун прихода Савезног заво-
да за мере и драгоцене метале (у даљем тексту: Завод). 

3. Ако се преглед мерила врши у лабораторији коју је 
подносилац захтева за преглед мерила образовао у својим 
просторијама, у смислу члана 46. став 2. Закона о мерним 
јединицама и мерилима (у даљем тексту: Закон), накнада 
за покриће трошкова за преглед мерила предвиђена овом 
одлуком и Тарифом умањује се за 15%. 

Накнада из става I. ове тачке умањује се за још до 
30% ако се преглед мерила у тој лабораторији врши ста-
тистичким методама или ако су испуњени следећи посеб-
ни услови: , - .. 

1) ако су побољшани климатски услови у радним 
просторијама; 

2) ако је побољшана мерио-техиичка опрема; 
3) ако је побољшана стручна квалификованост радни-

ка који врше припрему мерила за преглед. 
Смањење накнаде из ст. ! .и 2. ове тачке утврђује За-

вод решењем које доноси на основу члана 46. став 4. Зако-
на. 

4. За први преглед мерила масовне производње чији 
је процес израде или испитивања аутоматизозан, који 
врше произвођачи мерила из члана 58. Закона, односно за 

Петак, 8. март 1991. 

Председник, 
Анте Марковић, с, р, 

Е. п. бр. 96 
28. фебруара 1991. године 
Београд 



- Страна 268 - Број' 17 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ Петак, 8. март 1991. 

контролни преглед тих мерила, произвођач за свако про-
изведеш и жигосано мерило, плаћа накнаду у висини од 
50% од накнаде предвиђене овом одлуком и Тарифом. 

Ако се приликом контролног прегледа утврди да 
жигосана мерила из става I. ове тачке нису исправна, под-
ручне организациока јединица Завода за контролу мера и 
драгоцених метала извршиће преглед свих произведених 
мерила и наплатиће пун износ накнаде. 

5. За покриће трошкова за преглед мерила намење-
них извозу плаћа се од 50% накнаде предвиђене овом одлу-
ком и Тарифом. 

6. За покриће трошкова за испитивање типа мерила и 
преглед еталона и узорака референтни^ материјала, као и 
за преглед мерила која нису обухваћена Тарифом, накнада 
се плаћа по радном часу. 

7. Ако подносилац захтева за преглед мерила није 
благовремено припремио мерило за преглед, односно није 
обезбедио потребан број радника и опрему за преглед, a 
радник подручне организационе јединице Завода за кон-
тролу мера и драгоцених метала изађе по позиву на место 
прегледа и чека, накнада за време чекања наплаћује се по 
радном часу. 

8. За радни час на основу кога се обрачунава накнада 
из тач. 6. и 7. ове одлуке плаћа се 400,00 динара. 

Предузећа и друга правна лица којима је поверен 
преглед радних еталона, узорака референтних материјала 
и мерила, у смислу члана 57. Закона, могу за радни час на 
основу кога се обрачунава накнада наплаћивати износ ко-
ји је утврђен за вршење истих послова у том предузећу, 
односно правном лицу. 

9. Ако подносилац захтева за преглед еталона или ме-
рила тражи да Завод, односно псдручна органмзациона је-
дин!!ца Завода за контролу мера и драгоцених метала за 
еталон или мерило које се подноси на преглед изда посеб-
но уверење са подацима о еталону или мерилу које он на-
значи, плаћа се двоструки износ накнаде предвиђене овом 
одлуком и Тарифом. 

!О. Ако се испитивање типа мерила, односно преглед 
еталоиа, узорака референтих материјала и мерила врши 
ван седишта Завода, односно подручне организационе је-
динице Завода за контролу мера и драгоцених метала, 
путне трошкове и дневнице радника Завода, односно рад-
ника подручне организационе јединице Завода за контро-
лу мера и драгоцених метала сноси подносилац захтева. 

11. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о висини и начину плаћања накнада за по-
криће трошкова за испитивање типа мерила и преглед ста-
ло на, узорака референтних материјала и мерила 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 44/84, 4/85, 63/85, 59/86, 
55/87, 43/88, 21/89, 64/89 и 8/90). 

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

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 88. 
28. фебруара 1991. године 
Београд 

Председник, 
Анте Марковић, с. р, 

Т А Р И Ф А 
НАКНАДА ЗА ПРЕГЛЕД МЕРИЛА 

I. НАКНАДА ЗА ПРЕГЛЕД МЕРИЛА 

A. Мерила дужине 

Tap. број I 
Мерила дужине, класе тачнос-
ти ( D и ( Ш : 
1) једноредна мерила од дрвета и сличног 

материјала у облику штапа: 
а) до 2 m 
б) преко 2 ш 

2) једноделна мерила од метала у облику 
штапа (лењкри, летве и сл.): 
а) до I ш 
б) преко 2 m 

Дин/ком. 

2.00 
4,00 

3) сложива мерила на зглавкове, од дрвета и 
сличног материјала 

4) сложива мерила на зглавкове, од метала 
5) мерила са мерном траком: 

а) до 5 m 
б) преко 5 m до 30 тп 
в) преко 30 ш до 50 m 
г) преко 50 m 

6) мерила са мерном траком, са виском: 
а) до !Ош 
б) преко IO m до 30 m 
в) преко 30 m 

l) мерила дебљине (помична мерила) од 
дрвета и метала 

Таксаметри 

Планиметри 

4,00 
40,00 

Tap. број 2 

Б. Мерила површине 

Tap. број 3 

В. Мерило, запремине 

Tap. број 4 

Мерила запремине чврстих материјала: 
1) мерила за сип ке материјале трговинске 

класе тачности 
2) оквири за дрва 
3) сандуци, оквири и друга мерила за грађе-

вински материјал 

7 Tap. број 5 

Мерила запремине течности: 
1) лабораторијска мерила за течности: 

а) мерне тиквице до 2000 ml 
б) мерни цилиндри 
в) пи пете 
г) бирете 
д) меланжери 

2) медицински инјекциони шприцеви - стак-
лени 

3) медицински инјекциони шприцеви за јед-
нократну употребу - пластични 

4) угоститељске посуде (чаше, боце, бокали) 
5) бурад и каце, за сваких започетих i 00 I за-

премине по 
6) канте 
l ) балони 
8) мерни судови 
9) млекомери 

Tap. број 6 

Цистерне, резервоари, танкови и танкери са 
поделом или без поделе, који се испитују сувим 
или мокрим путем: 

1) цистерне: 
а) до 5 m3 запремине, за сваки ОЈ ш3 по , 
б) преко 5 гп3 запремине за сваки даљи за-

почети I m3 још по 
2) резервоари: 

а) до 5 m3 запремине, за сваки O,l m3 по 
б) преко 5 m3 до 50 m3 запремине, за сва-

ки даљи започети ! m3 још по 
в) преко 50 ni3 запремине, за сваких да-

љих започетих 50 гп3 још1 по 
3) та ико ви и танкери: 

а) до 50 гп3 запремина, за сваку комору 
б) преко 50 m3 запремине, за сваку комору 

и сваких даљих започетих 50 гп3 

1,00 
1,40 

0Ч60 
10,00 
40,00 
80,00 

14,00 
80,00 

100,00 

З,ОО 

100,O() 

50,00 

4,00 
20,00 

40,00 

1,00 
0,80 
0,2Q 
0,80 
0,10 

0,80 

0,005 
0,03 

20,00 
20,00 
10,00 
2,00 

40,00 

9,00 

40,00 

9,00 

40,00 

30,00 

180,00 

30,00 
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Tap. број 7 

Водомери: 
а) до IO m3/h 
б) преко IO m3/h до 50 ni3/h 
в) преко 50 m3/h до 100 mVh 
г) преко 100 m3/h до 200 mVh 
д) преко 200 mVh до 500 m3/h 
ђ) преко 500 m3/h за сваких даљих започе-

тих 500 m3/h још по 

Tap. број 8 

Проточна мерила за течна горива, мазива и 
друге течности: 

1) справе за мерење течних горива и проточ-
на мерила за течна горива, мазива и друге 
течности: 
а) до 50 I/min 
б) преко 50 I/min до 200 !/min 
в) преко 200 I/min до 500 I/min 
,г) преко 500 I/min до 1000 I /'min 
д) преко 1000 I/min до 2000 I/min 
ђ) преко 2000 I/min за сваких даљих запо-

четих 1000 1/min још по 
2) справе за мерење мешавине течних гори-

ва, по справи 
3) справе за мерење течног гаса 

Tap. број 9 

Мерила запремине гасова 
l) плиномери са течношћу 
l) плиномери са меховима: 

а) до 16 m3/h 
б) преко 16 m3/h до 250 m3/fr 

3) плиномери са ротационим клиповима 
4) плиномери са турбином 

7,00 
12,00 
20,00 
25v00 
40,00 

10,00 

400,00 
500,00 
600,00 
700,00 
800,00 

100,00 

700,00 
1.000,00 

30,00 

30,00 
40,00 
50,00 
60,00 

Г. Мерила масе 

Tap. број IO 

Дин/ком. 

Тегови: 
1) класе тачности М2: 

а) до 200 g 
б) преко 200 g 

2) класе тачности Ml 
3) класе тачности Fl и F2 
4) контролни тегови (класе тачности Ml) ко-

је на преглед подносе произвођачи и лица 
која справљају и преправљају мерила: 
а) до 50 kg 
б) преко 50 kg 

Tap. број 11 

1. Ваге ca неаутоматским функционисањем, 
класе тачности С ! З и С Д ) : 

1) прецизне ваге 
2) аналитичке ваге 

2. Bare са иеаутоматским функционисањем, 
класе тачности (jg|3 и (f|JJ) : 
l) ваге са сталним положајем равнотеже: 

а) до 20 kg 
б) преко 20 kg до 500 kg 
в) преко 500 kg до 5000 kg 
г) преко 5000 kg до 20000 kg 
д) преко 20000 kg до 50000 kg 
ђ) преко 50000 kg за сваких даљих започе-

тих 10000 kg још по 4 

ваге са променљивим положајем равно-
теже: 
а) до 20 kg 
б) преко 20 kg до 500 kg 

в) преко 500 kg до 5000 kg 
г) преко 5000 kg до 20000 kg 
д) преко 20000 kg до 50000 kg 
ђ) преко 50000 kg за сваких даљих започе-

тих 10000 kg још по 
3) електромеханичке ваге са мерним претва-

рачима: 
а) до 20 kg 
б) преко 20 kg до 500 kg 
в) преко 500 kg до 5000 kg 
г) преко 5000 kg до 20000 kg 
д) преко 20000 kg до 50000 kg 
ђ) преко 50000 kg за сваких даљих започе-

тих 10000 kg још по 
4) мерна направа ваге 
5) контролне ваге које! на преглед подносе 

произвођачи и лица која справљају и пре-
прављају мерила: 
а) до 50'kg 
б) преко 50 kg 

3. Ваге са аутоматским и полуаутоматским; 
функционисањем: 
1) за преглед вага за мерење једнаких коли-

чина, вага и машина за паковање, вага за 
дозирање компонената и других аутомат-
с к а и полуаутоматских вага за мерење 
кабастих, зрнасткх, прашкастих, течних и 
других материјала којима се мери само 
једна врста материјала: 
а) до 50 kg 
б) преко 50 kg до 500 kg 
в) преко 500 kg 

2) за преглед вага за мерење једнаких коли-
чина, вага и машина за паковање, вага за 
дозирање компонента и других аутомат-
ских и полуаутоматских вага за мерење 
кабастих, зрнастих, прашкастих, течних и 
других материјала којима се мери више 
врста материјала: 
а) до 50 kg 
б) преко 50 kg до 500 kg 
в) преко 500 kg 

3) ваге на транспортној траци 

600,00 
1.400,00 
2.800,00 

200,00 

240,00 
300,00 
700,00 

1 . 6 0 0 , 0 0 
3.000,00 

200,00 
720 

600,00 
1.200,00 

750,00 
1.500,00 
2.000,00 

I ДОО,00 
1 . 6 0 0 , 0 0 
3.200,00 
2.000,00 

2) 

1,00 
2,00 

10,00 
20,00 

10,00 
200,00 

300,00 
600,00 

100,00 
140,00 
300,00 
720,00 

1.400,00 

120,00 

200,00 
280,00 

Tap. број 12 \ ' 

1. Справе за .мерење запремине (хектолитарске) 
масе жита: 
а) од 1/4 dm3 (литара) 
б) рд I dm3 (литара) 

2. Справе за мерење влажности жита 

Д. Мерила запреминске масе 

Tap. број 13 

1. Аерометри (сахариметри, широмери, лакто-
дензиметри и уриномери) 

2. Алкохолометри 
3. Ебулиоскопи 
4. Бутирометри за млеко, павлаку u сир 

Ђ. Мерила притиска (напона) 

Tap. број 14 

Манометри, вакуумметри и мановакууммстри, 
са еластичним мерним елементом: 

1) манометри и вакуумметри,'класе тачнос-
ти 5,4, 2,5, 2 и 1,6 (погонски) 

2) манометрм за мерење крвног притиска: 
а) механички 
б) електронски 

3) манометри за мерење притиска у пнеума-
тицима 

Дин/ком. 

60,00 
80,00 

100,00 

7,00 
7,00 

30,00 
1,50 

6,00 

6,00 
7,00 

6,00 
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4) мановакуумметри класе тачности 5, 4, 2,5, 
2 и 1,6 (погонски) 10,00 

5) манометри и вакуумметри, класе тачнос-
ти I, О,б и 0,5 (прецизни) 20,00 

6) мановакуумметри класе тачности l, О,б и 
0,5 (прецизни) 40,00 

Е. Мерила енергије и количине топлоте 

Tap. број 15 

1. Индукциона бројила активне електричне 
енергије, класе тачности 2,5 и 2 и реактивне 
електричне енергије, класе тачности 3: 
1) монофазно бројило са једнотарифним 

бројчанике:^ 9,00 
2) монофазно бројило са тарифним или до-

датним направама 10,00 
3) трофазно бројило са два, односно три сис-

тема за покретање и једнотарифним број-
чанике м 14,00 

4) трофазно бројило са два, односно три сис-
тема за покретање и тарифним и додат-
ним направама 20,00 

2. Индукциона бројила активне електричне \ 
енергије, класе тачности I и 0,5: ' 
1) трофазно бројило са два, односно три сис-
; тема за покретање са једнотарифним број-

чаником 120,00 
2) трофазно бројило са два, односно три сис-

тема за покретање и тарифним и додат-
ним направама 140,00 

3. Статичка (електронска) бројила активне 
електричне енергије, класе тачности 0,2 S 
(0,2) и 0,5 S (0,5) и статичка бројила реактив-
не електричне енергије: 
1) монофазно бројило са једнотарифним 

бројчаником " 120,00 
2) монофазно бројило са тарифним или до-

датним направама 140,00 
3) трофазно бројило са једнотарифним број-

чаником 180,00 
.4) трофазно бројило са тарифним и додат-

ним направама 190,00 
За преглед статичких (електронских) бро-
јила која су намењена за мерење елек-
тричне енергије у оба смера, накнада из 
одредбе под 3 овог тарифног броја увећа-
ва се за још 30% a за преглед статичких 
(електронских) бројила (панелна бројила) 
која су намењена за мерење активне и ре-
активне електричне енергије, накнада из 
одредбе под 3 овог тарифног броја увећа-
ва се за још 100%. 

4. Мерила за количину топлоте (калориметри) 70,00 

Ж. Мерила снаге 

Tap. број 16 

Ватметри: 
1) ватметри класе тачности 0,5, 0,2, O,l и 0,05 

за један мерни опсег 100,00 
2) ватметри класе тачности 5, 2,5, 1,5 и I за 

један мерни опсег 15,00 
За сваки даљи опсег на коме се мерило 

-/ потпуно испитује, накнада из овог тариф-
,ч ног броја увећава се за још 100%, односно 
: за сваки даљи опсег на коме се мерило де-

лимично испитује, накнада из овог тариф-
ног броја увећава се за још 10%. 

3. Мерила јачине електричне струје 

Tap. број 17 

I. Струјни мерни трансформатори: 

1) струјни мерни трансформатори до Si 3,6 
за основни опсег: 
а) до 1000 A називне струје 
б) преко 1000 A до 5000 A 
в) преко 5000 A до 10000 A 
За сваки даљи опсег или друго језгро, на-
кнада из одредбе под I овог тарифног 
броја увећава се за још 

2) струјни мерни трансформатори преко Si 
3,6 према напону, и то: 
а ) струјни трансформатор до Si 38 
б) струјни трансформатор Si 123 
в) струјни трансформатор Si, 245 
г) струјни трансформатор Si 420 
За сваки даљи опсег или друго језгро, на-
кнада из одредбе под 2 овог тарифног 
броја увећава се за још 10% a за преглед 
мерила на месту уградње, накнада из од-
редбе под I и 2 овог тарифног броја уве-
ћава се за још 100%. 

2. Амперметри: 
1) амперметри класе тачности 0,5, 0,2, O,l и 

0,05 за један мерни опсег 
2) амперметри класе тачности 5, 2,5, 1,5 и I 

за један мерни опсег 
За сваки даљи опсег на коме се мерило 
потпуно испитује, накнада из одредбе под 
2 овог тарифног броја увећава се за још 
100%, односно за сваки даљи опсег на ко-
ме се мерило делимично испитује, накна-
да из одредбе под 2 овог тарифног броја 
увећава се за још 10%. 

И. Мерила електричног напона 

Tap. број 18 

1. Напонски мерни трансформатори: 
1) напонски мерни трансформатори према 

напону: 
а) трансформатор до Si 38 
б) трансформатор Si 123 
в) трансформатор Si 245 
г) трансформатор Si 420 
За сваки даљи опсег или други намотај, 
накнада из одредбе под I овог тарифног 
броја увећава се за још 10%. 

2) капацитивни напонски трансформатори: 
За капацитивне напонске грансформаторе 
накнада износи 50% више од износа пред-
виђених у одредби под I овог тарифног 
броја, према истом реду напона, a за пре-
глед мерила и на месту уградње, накнада 
из одредби под I и 2 овог тарифног броја 
увећава се за још 100%. 

2. Волтметри: 
1) волтметри класе тачности 0,5, 0,2, O,l и 

0,05 за један мерни опсег 
2) волтметри класе тачности 5, 2,5, 1,5 и I за 

један мерни опсег ^ 
За сваки даљи опсег на коме се мерило 
потпуно испитује, накнада-из одредбе под 
2 овог тарифног броја увећава се за још 
100%, односно за сваки даљи опсег на ко-
ме се мерило делимично испитује, накна-
да из одредбе под 2 овог тарифног броја 
увећава се за још 10%. 

Ј. Мерила електричне отпорности 

\ Tap. број 19 

I. Омметри: 
I) омметри класе тачности 0,5, 0,2, O,l и 0,05 

за један мерни опсег 

100,00 

15,00 

100,00 
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2) омметри класе тачности 5, 2,5, 1,5 и I за 
један мерни опсег 15,00 
За сваки даљи опсег на коме се мерило 
потпуно испитује, накнада из одредбе под 
I овог тарифног броја увећава се за још 
100%, односно за сваки даљи опсег на ко-
ме се мерило делимично испитује, накна-
да из одредбе под I овог тарифног броја 
увећава се за још 10%. 

2. Мерила отпорности уземљења 80,00 
3, Мерила отпорности петље 80,00 

К. Мерила времена 

Tap. број 20 

1. Уклепни часовници са уклопником максиму-
ма и без уклопника максимума 20,00 

2. Механички и електромеханички секундомери 16,00 
3. Електронски секундомери, са рачунаром и 

,без рачунара грешке 100,00 
4. Механички часовници за паркирање возила 8,00 
5. Електронски часовници за збирно паркирање 

возила на паркиралиштима и у гаражама 50,00 

Л. Мерила брзине 

Tap. број 21 

1. Хронотахографи 
2. Мерила за контролу брзине возила у покрету 

(Доплерови радари) и сл.: 
1) ако се преглед врши упоредном методом 
2) ако се преглед врши апсолутном методом 

М. Мерила температуре 

Tap. број 22 

Термометру 
1) медицински термометри за мерење телес-

не температуре (хумани и ветеринарски) 
2) термометри за инкубаторе 

40,00 

200,00 
250,00 

0,80 
2,00 

Динара IL НАКНАДА У ВЕЗИ СА ПРЕГЛЕДОМ 
МЕРИЛА 

Tap. број 23 

1. За дотеривање контролних тегова (класе тач-
ности Ml) које употребљавају произвођачи и 
лица која справљају и преправљају ваге и те-
гове за сваки,тег 4,00 

2. За дотеривање аналитичких тегова (класе 
тачности Fl и F2), за сваки тег 5,00 

3. За контролне тегове (класе тачности Ml) је-
динице контроле мера, које користе произво-
ђачи и лица која справљају или преправљају 
мерила, a који су дужни да јединици контро-
ле мера обезбеде опрему за вршење прегле-
да, накнада се наплаћује по килограму и за-
почетом дану 0,20 

4. За коришћење специјалног возила за преглед 
вага јединице контроле мера, накнада се на-
плаћује по ваги 3.000,00 

5. За превоз опреме за вршење прегледа мери-
ла возилом јединице контроле мера, накнада 
се наплаћује по једном километру 40,00 

201. 
На основу члана 20. став 2. Закона о контроли пред-

мета од драгоцених метала („Службени лист СФРЈ", бр. 
59/81, 59/86, 20/89 и 9/90), на предлог Савезног завода за 
мере и драгоцене метале, Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ВИСИНИ И НАЧИНУ ПЛАЋАЊА ТРОШКОВА ЗА 
ИСПИТИВАЊЕ И ЖИГОСАЊЕ ПРЕДМЕТА ОД ДРА-

. ГОЦЕНИХ МЕТАЛА 
1. За покриће трошкова за испитивање и жигосање 

предмета од драгоцених метала, произвођач или увозник, 
односно ималац предмета од драгоцених метала плаћа на-
кнаду предвиђену OBO'M одлуком и Тарифом накнаде за ис-
питивање и жигосање предмета од драгоцених метала (у 
даљем тексту: Тарифа), којаје одштампана уз ову одлуку 
и чини њен саставни део. 

2. Накнаду за покриће трошкова за испитивање и 
жигосање предмета од драгоцених метала (у даљем тек-
сту: накнада) субјект из тачке I. ове одлуке уплаћује на 
евидентни рачун прихода Савезног завода за мере и драго-
цене метале (у даљем тексту: Завод). 

3. Накнада предвиђена овом одлуком и Тарифом ума-
њује се за 15% ако се испитивање и жигосање предмета од 
драгоцених метала врши у пословним просторијама про-
извођача предмета од драгоцених метала, a тај произво-
ђач испуњава услове предвиђене прописом донесеним на 
основу члана 15. став 4. Закона о контроли предмета од 
драгоцених метала (у даљем тексту: Закон). 

4. Накнада предвиђена овом одлуком и Тарифом ума-
њује се за 30% ако се испитивање предмета од драгоцених 
метала врши статистичком методом и произвођач пред-
мета од драгоцених метала обезбеди раднике за жигосање 
испитаних предмета. 

5. Ако је предмет од драгоценог метала састављен од 
делова различитих драгоцених метала, накнада се плаћа 
према укупној маси предмета као да је израђен од драго-
ценог метала чија је маса у том предмету највише заступ-
љена. 

6. Ако предмет од драгоценог метала има уграђен 
део од драгог камена, бисера или од друге материје која 
није метал, накнада се плаћа према укупној маси тог пред-
мета. 

7. За испитивање и жигосање увезених предмета од 
драгоцених метала, као и предмета од драгоцених метала 
непознатог порекла плаћа се троструки износ накнаде 
предвиђене овом одлуком и Тарифом. 

8. Накнада за испитивање плаћа će по радном часу, и 
то за: 

1) квантитативне анализе легура од којих се израђују 
предмети од драгоцених метала, као и за квантитативне 
анализе предмета од драгоцених метала; 

2) испитивање златних полуфабриката за зубно-про-
тетске предмете; 

3) испитивање опреме која служи за испитивање 
предмета од драгоцених метала; 

4) испитивање предмета који немају ни најнижу фино-
ћу прописану чланом 6. став 2. Закона, односно предмета 
од драгоцених метала чија финоћа не одговара ознаци фи-
ноће на њима, као и за испитивање предмета од ^драго-
ценог метала. 

9. Ако се испитивање и жигосање предмета од драго-
цених метала врши у пословним просторијама произвођа-
ча предмета од драгоцених метала, a тај произвођач није 
припремио те предмете, односно материјал и опрему за 
испитивање и жигосање ria радник подручне организацио-
не јединице Завода за контролу мера и драгоцених метала 
чека, накнада за време чекања плаћа се по радном часу. 

10. За радни час на основу кога се обрачунава накнада 
из тач. 8. и 9. ове одлуке плаћа се 400,00 динара. 

11. Ако се испитивање и жигосање предмета од драго-
цених метала врши ван седишта Завода, односно подруч-
не организационе јединице Завода за контролу мера и дра-
гоцених метала, путне трошкове и дневнице радника Заво-
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да, односно радника подручне организационе јединице За-
вода за контролу мера и драгоцених метала сноси подно-
силац захтева за испитивање и жигосање тих предмета. 

12. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о висини и начину плаћања трошкова за ис-
питивање и жигосање предмета од драгоцених метала 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 44/84, 4/85, 50/85, 59/86, 
55/87, 43/88, 21/89, 64/89, 8/90 и 49/90). 

13. Ова одлука ступа ка снагу осмог дана од дана об-
јављивање у „Службеном1 листу СФРЈ". ^ 

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 87 
28. фебруара 1991. године 
Београд 

Председник, 
Ante Марковић, с. р. 

Т А Р И Ф А 

НАКНАДА ЗА ИСПИТИВАЊЕ И ЖИГОСАЊЕ ПРЕД-
МЕТА ОД ДРАГОЦЕНИХ МЕТАЛА 

I. НАКНАДА ЗА ИСПИТИВАЊЕ И ЖИГОСАЊЕ ПРЕД-
МЕТА ОД ЗЛАТА 

Tap. број I Динара 
1. За предмете од злата, и то: 

- за сваки појединачии предмет од злата, 
масе мање од I g 4,00 

- за сваки појединачни предмет од злата, 
масе од I g и веће од I g до 5 g 15,00 

- за сваки даљи грам сваког појединачног 
предмета од злата, још по З,ОО 

2. Сваки започети грам масе сваког поједи нан-
' ног предмета од злата сматра се као цео 

грам. 

II. НАКНАДА ЗА ИСПИТИВАЊЕ И ЖИГО-
САЊЕ ПРЕДМЕТА ОД СРЕБРА 

Tap. број 2 Динара 
1. За предмете од сребра, и т о : 

- за сваки појединачни предмет од сребра, 
масе мање од 15'g 1,50 

- за сваки појединачни предмет од сребра, 
масе од 15 g и веће од 15 g за сзаки грам 
масе I ,(К) 

2. Сваки започети грам масе сваког појединач-
ног предмета од сребра сматра се као цео 
грам. 

П Р А В И Л Н И К 
О СТРУЧНОМ ОСПОСОБЉАВАЊУ ВОЗАЧА МОТОР-
НИХ ВОЗИЛА КОЈИМА СЕ ПРЕВОЗЕ ОПАСНЕ МАТЕ-
РИЈЕ И ДРУГИХ ЛИЦА КОЈА УЧЕСТВУЈУ У ПРЕВО-

ЗУ ТИХ МАТЕРИЈА 

Члан I. 
Овим правилником прописују се пограм стручног ос-

,пособљавања возача моторних возила којима се превозе 
опасне материје и других лица која учествују у припреми 
за превоз и у утовару, претовару и истовару опасних мате-
рија (у даљем тексту: лица која учествују у превозу опас-
них материја), начин полагања испита и евиденција о по-
лагању испита. 

Члан 2. 
Стручно оспособљавање лица која учествују у прево-

зу опасних материја врши се по Програму за стручно ос-
пособљавање лица која учествују v превозу опасних мате-
рија (у даљем тексту: Програм), који је одштампан уз овај 
правилник и чини његов саставни део. 

Члан 3. 
По основном програму, заједничком за све опасне ма-

терије, стручно се оспособљавају сва лица која учествују у 
превозу опасних материја за руковање опасним материја-
ма и за превоз опасних материја класе I. 4.1, 4.2, 4.3, 5.2, 
6,2, 7 и 9. 

/ 

Члан 4. 
По специјал истим ко м програму стручно се оспособ-

љавају возачи моторних возила за превоз опасних матери-
ја класе 2, З, 5Л, 6.1 и8. 

Члан 5. 
Лице које је оспособљен за превоз опасних материја 

или руковање опасним материјама no програмима пропи-
саним овим правилником полаже стручни испит пред ис-
питном комисијом коју образује надлежни орган у репуб-
лици, односно аутономној покрајини. 

Члан 6. 
Испитна комисија из члана 5. овог правилника састо-

ји се од председника и два члана. 
За једног члана испитне комисије мора би^и имено-

ван радник надлежног органа у републици, односно ауто-
номној покрајини за вршење надзора над превозом опас-
них материја. 

Ц!. НАКНАДА ЗА ИСПИТИВАЊЕ И ЖИГО-
САЊЕ ПРЕДМЕТА ОД ПЛАТИНЕ 

Tap. број 3 Динара 
L За предмете од платине, и то: 

- за сваки појединачии предмет од платине, 
масе мање од 5 g - 4,-00 

ш - за сваки појединачни предмет од платине, 
масе од 5 g и веће од 5 g за сваки грам ма-
се З,ОО 

2. Сваки започети грам масе сваког појединач-
ног предмета рд платине сматра се као цео 
грам. 

202. 
На основу члана 79. Закона о превозу опасних мате-

рија („Службени лист СФРЈ", бр. 27/90), у споразуму са са-
везним секретаром за саобраћај и везе и савезним секрета-
ром за рад, здравство, борачка питања и социјалну поли-
тику, савезни секретар за унутрашње послове прописује 

Члан 7. 
За члана испитне комисије може се именовати само 

лице које испуњава услове прописане за лица која врше 
послове стручног оспособљавања лица која учествују у 
превозу опасних материја. 

Члан 8. 
Пријава за полагање стручног испита садржи: прези-

ме и име кандидата, датум, годину и место рођења, место 
и адресу пребивалишта, ознаку категорије моторног вози-
ла за коју кандидат има возачку дозволу, број дозволе и од 
когаје издата, односно потврду о пословима које обавља у i 
превозу опасних материја и назнаку програма по коме по-
лаже стручни испит. 

Члан 9. 
Пре почетка полагања стручног испита, председник 

испитне комисије утврђује идентитет кандидата и прове-
рава да ли су у пријави за полагање стручног испита наве-
дени сви подаци из члана 8. овог правилника. 
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Члан Ш, 
Стручну испит се састоји од теоријског и практичног 

дела. 
Теоријски део испита полаже се усмено. 
Практични део испита састоји се у практичном при-

мењиван^ стеченог знања из области KQje су обухваћене 
Програмом прописаним овим правилником. 

Ч л а н и . 
Испитна комисија оцењује целокупан успех кандида-

та на испиту оценом „положио" или „није положио". 

Члан 12. 
О току полагања стручног испита води се записник. 

Записник води члан испитне комисије кога одреди пред-
седник.-

У записник се уноси: састав испитне комисије, презир 
ме и и.ч!е кандидата, година и место рођења, место и адре-
са пребивалишта, датум и време полагања испита, врста 
програма по коме кандидат полаже испит, питања постав 
љена кандидату и конотаци ја о успеху који је показао на 
испиту (положио или није положио). 

Записник потписују председник U сви чланови испит-
не комисије. 

Члан 13. 
Кандидат који не положи стручну испгг може rs по-

ново полагали по истеку 30 дана од дана претходног пола-
гања. 

Члан 14. 
Кандидату који је положио стручни испит издаје се 

потврда, која, садржи: и.ч!е н презиме кандидата, годину и 
местр рођења, датум полагања стручног испита, врсту 
програма по коме је положио стручни пе?шт, број и датум 
потврде, потпис председника испитну комисије и отисак 
службеног печата. 

Члан IS. 
На захтев лица које је стручно оспособљено за руко-

вање и превоз опасних материја, надлежни орган у репуб-
лици, односно аутономној покрајини издаје уверење (цер-
тификат). 

Члан 16. 
Уверење (цертификат) издаје се на посебном обрасцу, 

који је одштампан уз овај правилник и чини његов састав 
ни део. 

Уверење (цертификат) издаје се са роком важења рд 
пет година. 

Члан l?. 
Уверење (цертификат) о положеном стручном испиту 

мора да буде написано наједном од језика народа југосла-
вије и на енглеском, француском, руском или немачком је-
зику. 

Члан 18. 
Важење уверења Сертификата) продужава се на осно-

ву потврде да је ималац уверења (цертификата) положио 
накнадни стручни испит пред КОМИСИЈОМ ,ИЗ члана 5. овог 
правилника. 

Члан 19, 
Надлежни орган у републици, односно аутономној 

покрајини може лице које је поднело захтев за продужење 
важења уверења (цертификата) ослободити обавезе пола-
гања накнадног стручног испита ако то лице докаже да је 
од момента издавања уверења Сертификата), односно по-
следњег продужења важења непрекидно радило више оз 
половине пуног радног времена на пословима превода 
опасних материја. 

Потврду о испуњавању услова из става I. овог Члана 
издаје предузеће или друго правио лице у коме је лице које 
је поднело захтев за продужење важења уверења (церпгифн-
ката) било у радном односу за посленик net година. 

Члан 20. 
О положеним стручним испитима, издавању и про-

дужењу важења уверења (цер! ифц ка ta) води се евиденци-
ја, 

Евиденцију из става I. овог члднз води надлежни ор-
ган у републици, односио аутономн,ој покрајини. 

Члан 21. 
Овај правилник ступа иа снагу осмог дана од дана об-

јављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр, 1822/1 Савезни секретар 
24, јануара 1991. године за унутрашње послове, 
београд " , Петар Грачанин, g. р, 

Прилог број I 

П Р О Г Р А М 
СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА ВОЗАЧА МОТОР-
НИХ ВОЖДА КОЈИМА СЕ ПРЕВОЗЕ ОПАСНЕ МАТЕ-
РИЈЕ И ДРУГИХ ЛИЦА КОЈА УЧЕСТВУЈУ У ПРЕВО-

ЗУ ТИХ-МАТЕРИЈА 
Возачи моторних возила којима се превозе опасне ма-

терије и друга лица која учествују у превезу тих м а г и ј а 
морају бити стручно оспособљен и за мани пу лацију поје-
диним класама опасних материја које се, према Закону a 
нервозу опасних материја („Службени лист СФРЈ", С?р, 
2.7/90), односно Европском споразуму о мнеђународном 
превозу опасне робе у друмском саобраћају, класификује 
иа следећи начин: 

" Класа i a - Експлозивне материје; 
Класа I б - Пре,дмети пуњени експлозивом мате-

ријама; 
; Класа I ц - Средства за паљење, ватромети пред-

мети и други предмети; 
Класа 2 - Збијени тасови, тасови претворени у теч-

ност и тасови растворени под притим 
ком; 

Класа 3 - Запаљиве течности; 
Класа 4Л - Запаљиве чврсте материје; 

Класа 4.2 - Материје склоне самопаљењу; 
Клара 4 3 .-.Материје које у додиру с водом развија-

ју запаљи.ву гасове; 
Класа SA - Оксид ира јуће материје; 
Класа 5,2 - Органски пероксиди; 
Класа 6Л - Отрови; 
Клара 6.2 - Гадне и заразне материје; 
Класа. 7 - Радиоактивне материје; 
Класа S - Корозивне (нагризате), материје; 
Класа 9 - Остале опасне материје, 
I. Стручно оспособљавања a ипа Koja учествују у пре-

возу опасних материја обухвата следеће области; 
1) општи прописи о превозу опасних материја; 
2) основне опасности од опасних материја; 
3) м?ре заштите од различитих опасних материја; 
4) поступак после саобраћајне незгоде (прва Помоћ, 

употреба заштитних средстава, обезбеђење места саобра-
ћајне незгоде, мере које се предузимај? одмах после незго-
де a у току отклањања њених последица), 

5) означавање моторним возила к.ојима се право?г 
опасне материје, као и места на којима је у току превоза 
било просипања; 

6) обавезе и дужности возача приликом превозу опас-
них материја; 

l) намена тен ним них средстава и рад с техничким 
средствима на возилу којим се превози опасна материја; 

8) понашање моторних возила натоварена опасним 
материјама (нарочито материја у течном стању). 
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2. Лица која учествују у превозу опасних материја 
стручно се оспособљавају по: ' 

l) основном програму (заједничком за све опасне ма-
терије); 

" 2) специјалистичком програму, и то: 
- специјалистичком програму за превоз опасних ма-

терија класе 2; 
- специјалистичком програму за превоз опасних ма-

терија класе 3; 
- специјалистичком програму за превоз опасних ма-

терија класе 5Л, 6Л и 8; 
3) програму за -полагање накнадног стручног испита. 
3. За руковање опасним материјама потребно је по-

ложити стручни испит по основном програму. 
4. За превоз појединих класа опасних материја по-

требно је положити стручни испит по следећим програми-
ма: 

1) за превоз опасних материја класе l, 4.1, 4.2, 4.3, 5.2, 
6.2, 7 и 9 - само по основном програму; 

2) за превоз опасних материја класе l, 2, 4Л, 4.2, 4.3, 
5.2, 6.2, 7 и 9 - по основном програму и специјалистичком 
програму за превоз опасних материја класе 2; 

. З) за превоз опасних материја класе l, З, 4.1, 4.2, 4.3, 
5.2, 6-2, 7 и 9 - по основном програму и специјалистичком 

- т^)граму за превоз опасних материја класе 3; 
4) за превоз опасних материја класе l, 4Л, 4.2, 4.3, 5.Г, 

52, 6 I, 6.2, 7, 8 и 9 - по основном програму и специјално-
г,? ЧЈОЈМ програму за превоз опасних материја класе 5.1, 6.1 

S; ,,-
S) за превоз опасних материја класе l, 2, 4.1, 4.2, 4.3, 

5.1, 5.2, 6Л, 6.2, 8 и 9 - по основном програму и по два спе-
цијалистичка програма за превоз опасних материја класе 
2 и-3; 

6) за превоз опасних материја, класе l, 2, 4.1, 4.2, 4.3, 
5.1, 5.2, 6Л, 7 и 8 т- по основном програму и по два специја-
листичка програма за превоз опасних материја класе 2, 
5.1, б . !и 8; 

l ) за превоз опасних материја класе l, 2, 4.1, 4.2, 4.3, 
5.1, 5,2, 6Л5 Т,и 8 - по основном програму и по два специја-
листичка програма за превоз опасних материја класе З, 
5.1, 6.1 и 8; 

8) за-превоз опасних материја класе l, 2, З, 4.1,4.2, 4.3, 
5.1, 5.2, 6Л, 7 и 8 - по основном програму и по сва три спе-
цијал истичка програма. 

5. Програми са утврђеним садржајем реализују се са 
следећим бројем часова: 

l) основни програм 16 часова; 
2) специјалистички програм 16 часова; 
З) основни програм са једним специја-

30 листичким програмом 30 часова; 
4) основни програм са два специјалис-

36 
5) 

типка програма 36 часова; 
5) основни програм са сва три специјал 

42 листинга програма 42 часа; 
6) програм за полагање накнадног 

стручног испита IO часова. 

ОСНОВНИ ПРОГРАМ ЗА РУКОВАЊЕ ОПАСНИМ МА-
- ТЕРИ! АМ A И-ЗА ПРЕВОЗ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА КЛА-

СЕ 1,4.1,4.2, 4.3, 5.2, 6.2,7 И 9 

Т е м a б р . I 

Ослове превоза опасних материја 
Ова тема обухвата опште прописе о превозу опасних 

материја (Закон о превозу опасних материја, Европски 
споразум о међу народном превозу опасне робе у друм-
ском саобраћају, закони којима се регулише заштита чове-
кове средине, правилници и сл.). Осим тога, у овој'теми 

'Треба обр,адити и општа акта којима се, такође, регулишу 
ч оједина питања из области превоза опасних материја. 

Т е м а б р . 2 

Дужности и обавезе 
У оквиру ове теме треба детаљно разрадити дужнос-

ти и обавезе превозника, пошиљаоца, примаоца, посаде 
возила и осталих учесника у превозу опасних материја. 

У посебном делу ове теме разрађују се казнене одред-
бе прописане Законом о превозу опасних материја. 

Т е м а б р . 3 

Опште особине опасних материја 
У овој теми треба обрадити опште физичко-хемијске 

особине опасних материја које се најчешће превозе (за све 
материје треба дати табеларно све потребне податке), са 
посебним освртом на ризике. 

Имајући у виду особине појединих опасних материја, 
треба обрадити могуће повреде тела у додиру с појединим 
опасним материјама, као и повреде које настају делова-
њем пара, аеросола и прашине на човека. 

Посебно треба обрадити реакцију појединих опасних 
материја при деловању ватре, удара и сл. 

Т е м a б р . 4 

Обавештења и упозорења на поједине врсте опасности од 
деловања опасних материја 

У оквиру ове теме треба обрадити врсту превозних 
исправа, садржај и значење појединих превозних исправа, 
упутство о посебним мерама безбедности, податке из 
одобрења за превоз посебно опасних материја, податке из 
уверења о оспособљености возила за превоз опасних мате-
рија, дужности возача у вези са означавањем возила који-
ма се превозе опасне материје и сл. 

Све наведене садржаје треба ускладити са захтевима 
Европског споразума о међународном превозу опасне ро-
бе у друмском саобраћају. 

" Т е м а б р . 5 

Опрема возила за превоз опасних материја 
Поред опреме која се користи у нормалном превозу, 

ова тема обухвата и опрему коју мора поседовати мотор-
но возило којим се превози опасна материја, све безбед-
носне уређаје на возилу и сл. У оквиру ове теме треба об-
радити ,и начин утовара опасних материја у возило, као и 
начин превоза опасне материје (брзина кретања моторног 
возила, заустављан^, паркирање и сл.). 

Т е м a б р . 6 

Спречавање настајања незгоде приликом превоза 
У оквиру ове теме треба обрадити припреме за безбе-

дан превоз и употребу заштитних средстава, обавезе оба^ 
вештавања о свакој незг-оди или удесу који се догоди при-
ликом превоза опасних материја, мере које треба предузе-
ти у случају незгоде да би се.спречило угрожавање живота 
и здравља људи^ животне средине и материјалних добара, 
начин обележавања места незгоде и сл. 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРОГРАМ ЗА ПРЕВОЗ ОПАС-
НИХ МАТЕРИЈА КЛАСЕ 2 

Т е м а б р . I 

Општи прописи за превоз опасних материја класе 2 
У складу са Европским споразумом о међународном 

превозу опасне робе у друмском саобраћају, треба обради-
ти начин разврстава!^ опасних материја класе 2, према 
појединим значајним особинама од којих зависи безбед-
ност превоза тих материја. 

Т е м а б р . 2 

Дужности и обавезе 
Садржај ове теме је идентичан са садржајем теме из 

основног програма, с тим што је све примерено превозу 
опасних материја класе 2. 
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Т е м а б р . 3 

Опште особине о!пасних материја класе 2 
У оквиру ове теме треба обрадити физичко-хемијске 

особине најчешће превожених гасова, повреде које могу 
наступити услед директног додира са кожом или удиса-
њем, као и могућности загађивања човекове средине. 

Т е м а б р . 4 , 

Обавештења и упозорења isa поједине пре re опасности од 
појединих опасних материја класе 2 

У складу са Европским споразумом о међународном 
превозу опасне робе у друмском саобраћају, треба обради-
ти начин означавања моторних возила за превоз поједине 
врсте гаса и детаљно упознавање са Упутством о посеб-
ним мерама безбедности које треба предузети при превозу 
опасних материја класе 2. 

У оквиру ове теме треба израдити и абецедни класи-
фикатор опасних материја класе 2, са свим потребним 
идентификационим бројевима, као и начин поступања у 
случају незгоде, 

Т е м а б р . 5 

Опреза возила за превоз опасних материја класе 2 
У оквиру ове теме треба дати детаљан опис различи-

тих цистерни које се користе за превоз опасних материја 
класе 2, опреме и безбедносни^ уређаја на цистерни, мер-
них апарата, апарата за гашење пожара, сшурносних на-
тписа и сл. 

Посебно треба обрадити начин утовара и истовара 
опасним материја класе 2, места на којима се утоварују 
или истоварују, мере безбедности које се предуШмају при 
утовару и истовару, заустављамо возила због незгоде или 
удеса и сл. 

Т е м а б р . 6 

Спречавање настајања незгода приликом превоза 
У оквиру ове теме треба обрадити лична заштитна 

средства, начин обавештавања милиције и других органа, 
мере које треба предузети ако цистерна процури, начин 
претовара или претакања у случају незгоде, начин спреча-
вања настајања и гашења насталог пожара иа возилу, спа-
савање товара и возила услед саобраћајне незгоде и сл. 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРОГРАМ ЗА ПРЕВОЗ ОПАС-
НИХ МАТЕРИЈА КЛАСЕ 3 

Овај програм, који се састоји од шест Tes!a, по 
садржају је идентичан специјалистичком npd раму за пре-
воз опасних материја класе 2, с тим што је примерен пре-
возу запаљивих течности. 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРОГРАМ ЗА ПРЕВОЗ ОПАС-
НИХ МАТЕРИЈА КЛАСЕ 5Л, 6Л И 8 

У оквиру овог програма обрађују се идентична по-
главља за претходне социјалистичке програме, с тим што 
су примерена отровним, оксидирају?!им и корозивним ма-
теријама. 

ПРОГРАМ ЗА ПОЛАГАЊЕ НАКНАДНОГ СТРУЧНОГ 
ИСПИТА 

Програм се састоји у обнављању градива према тема-
ма које су прописане за основни, односно специјалистички 
програм, зависно од тога ^а превоз које опасне материје 
ималац уверења (цертифнката) полаже накнадни стручни 
испит. 

Прилог број 2 

ОБРАЗАЦ ЦЕРТИФИКАТ A 

НАПОМЕНА: Димензије цертификат су исте као и за Европску националну возачку дозволу формата А-7 (74 х 105 
mm), или пресавијен!! дупли табак тог формата 
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3. Коефицијент просечног месечног раста цена произ-
вођача индустријских производа од почетка године до 
краја фебруара је 0,074. 

4. Коефицијент раста цена произвођача индустриј-
ских производа у фебруару 1991. године у односу на исти 
месец претходне године je 0,409. 

5. Месечни коефицијент раста цена на мало у фебруа-
ру 1991. године у односу на јануар 1991. године је 0,092. 

6. Коефицијент раста цена на мало од почетка године 
до краја фебруара је ОЈ 53. 

7. Коефицијент просечног месечног раста цена на ма-
ло од почетка године до краја фебруара је 0,074. 

8. Коефицијент раста цена на мало у фебруару 1991. 
године у односу на исти месец претходне године је 0,589. 

9. Коефицијент раста просека трошкова живота у Со-
цијал истим кој Федеративној Републици Југославије? у пе-
риоду од почетка године до краја фебруара 1991. године у 
односу на просек трошкова живога у Социјалистичкој Фе-
деративној Републици Југославији у 1990. години је 0,385. 

Бр. 001-696/1 Директор 
7. марта 1991. године Савезног завода за 
Београд статистику, 

др Драгутин Групковић, с. р. 

203. 
На основу члана 84. тач. I. до З, тач. 5. до 8. и тач. IO. 

n i l . Закона о рачуноволетву („Службени лист СФРЈМ, бр. 
12/89, 35/89, 3/90, 42/90 и 61/90), Савезни завод за статис-
тику утврђује 

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

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

дустријских производа у фебруару 1991. године у односу 
на јануар 1991. године је 0,098. 

2. Коефицијент раста цена произвођача индустриј-
ских производа од почетка године до краја фебруара је 
0,154. 
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192. Одлука о накнадама за коришћење података из 
области радио-веза 265 

193. Одлука о начину коришћења остварених на-
плата у обрачунским доларима за плаћања ко-
ја се врше преко ликвидационих рачуна 265 

194. Одлука о заштитној цени кукуруза рода 1991. 
године 266 

195. Одлука о ослобађању од плаћања посебне 
дажбине при увозу соје у зрну и уљаних погача 
од соје 266 

196. Одлука о изменама Одлуке о начину утврђива-
ња износа депоновања девиза код Народне 
банке Југославије по основу камате за девизну 
штедњу грађана депоновану код Народне бан-
ке Југославије за 1990. годину 266 

197. Одлука о заштитним ценама сунцокрета и соје 
рода 1991. године 266 

198. Одлука о заштитној цени шећерне репе рода 
1991. године 267 

199. Одлука о заштитној цени сировог дувана рода 
1991. !едине 267 

200. Одлука о висини и начину плаћања накнада за 
покриће трошкова за испитивање типа мерила 
и преглед еталона, узорака референти их мате-
ријала и мерила 267 

201. Одлука о висини и начину плаћања трошкова 
за испитивање и жигосање предмета од драго-
цених метала ' 271 

202. Правилник о стручном оспособљавању возача 
моторних возила којима се превозе опасне ма-
терије и других лица која учествују у превозу 
тих материја 272 

203. Коефицијент раста цена и коефицијент раста 
трошкова живота у СФРЈ 276 
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