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938. 
На основу члана 59a. став 2. Закона о царинској 

служби („Службени лист СФРЈ", бр. 56/80 и 49/87), Савез-
но извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ ГРАНИЧНИХ ПРЕЛАЗА НА КОЈИ-
МА ЦАРИНСКИ РАДНИЦИ НОСЕ ПИШТОЉ И О УС-
ЛОВИМА ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ПИШТОЉА ПРИ 

ВРШЕЊУ ЗАДАТАКА И ПОСЛОВА 
1. Радник органа царинске службе који непосредно 

ради на оперативним задацима и пословима (у даљем тек-
сту: царински радник) носи пиштољ када је на дужности 
на граничном прелазу за међународни саобраћај. 

Под оперативним задацима и пословима подразуме-
вају се задаци и послови: вође смене, цариника, цариника 
из екипе за ванредне мере контроле, цариника који ради 
на посебним мерама дубинске контроле и радника на по-
словима сузбијања кријумчарења. 

2. Царински радник може при вршењу задатака и по-
слова држати и носити пиштољ калибра 7,62 mm или 7,65 
mm (у даљем тексту: оружје) под условима утврђеним 
овом одлуком. 

3. При вршењу службених задатака и послова царин-
ски радник сме да употреби оружје само ако на други на-
чин не може: 

1) да од себе одбије непосредни напад којим се уг-
рожава његов живот, и то: напад ватреним оружјем, опас-
ним оруђем или другим предметом којим се може угрози-
ти живот, напад од стране два или више лица, напад на 
месту и у време кад се не може очекивати помоћ, као и на-
пад од стране физички снажнијег лица или лица које се 
служи посебним вештинама у нападу; 

2) да приликом започетог вршења службене радње 
прегледа ствари и личног претреса спречи бекство лица 
затеченог у вршењу кривичног дела кријумчарења и пре-
носа робе преко царинске линије, ако постоји основана 
сумња да ће то лице употребити ватрено оружје; 

3) да одбије напад на објекте, који служе за потребе 
царинских органа. Под нападом на објекте у смислу ове 
одлуке, подразумева се свака радња усмерена на оштеће-
ње или уништење тог објекта или његових појединих дело-
ва или на оштећење или уништење уређаја на објекту. 

4. Царински радник дужан је да упозори лице против 
кога намерава да употреби оружје и да га застраши пуца-
њем у ваздух, ако је то могуће у тој ситуацији 

Ако лице из става I. ове тачке почне да бежи, царин-
ски радник ће покушати да га ухвати уз истовремени по-
зив: „Стој, пуцаћу!". Ако то лице ни на поновљени позив 
не стане, a не постоји друга могућност да спречи његово 
бекство, царински радник ће употребити оружје, пре свега 
пуцањем у ноге. 

Ноћу ила у густој магли или на непрегледном терену 
или у шуми, као и кад лице бежи према шуми или у прав-
цу објекта где може да се сакрије, царински радник може 
оружје употребити и после првог позива да стане. 

Ако лице бежи према окупљеним грађанима и ако по-
стоји опасност да неки грађанин буде повређен, царински 
радник не сме употребити оружје. 

5. Савезна управа царина набавља оружје и муницију 
у складу са прописом републике и даје га на коришћење 
царинарницама и одговарајућим службама Савезне упра-
ве царина на основу наредбе директора Савезне управе ца-
рина, којом се прописује и начин чувања и држања оружја. 
Том наредбом, директор Савезне управе царина прописује 
садржај евиденције и одређује одговорио лице за вођење 
евиденције оружја које се набавља, држи и користи. 

6. Држање и ношење оружја може се поверити само 
раднику који је обучен за руковање оружјем и испуњава ус-
лове за држање и ношење оружја утврђене законом. 

7. Царински радник носи оружје на опасачу, у футро-
ли, ра два напуњена шаржера. Оружје се не сме носити с 
метком у цеви. 

8. У случају употребе оружја царински радник је 
дужан да по завршетку радног времена поднесе писмену 
изјаву директору Савезне управе царина, односно лицу ко-
је он овласти, која садржи: време и место употребе оружја, 
разлоге употребе оружја, детаљан опис ситуације, окол-
ности које су довеле до употребе оружја, имена сведока 
ако их је било и сл. 

9. У службену легитимацију царинског радника упи-
сује се текст: „Ималац ове легитимације овлашћен је да 
држи, носи и употребљава оружје у складу са законом и 
прописом Савезног извршног већа". 

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

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 378 Председник, 
17. децембра 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

939. 
На основу члана 51ђ. Закона о правима и дужностима 

савезних органа у погледу средстава у друштвеној својини 
која они користе („Службени лист СФРЈ", бр. 56/80, 64/86 
и 84/90), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ СТАМБЕНИХ 
ЗГРАДА И СТАНОВА НА КОЈИМА ПРАВО РАСПОЛА-
ГАЊА ИМА СФРЈ КОЈИ СЕ НЕ МОГУ ПРОДАВАТИ, 

ОДНОСНО ОТКУПЉИВАТИ 
I. У Одлуци о одређивању стамбених зграда и стано-

ва на којима право располагања има СФРЈ који се не могу 
продавати, односно откупљивати у Списку стамбених 
зграда и станова који се не могу продавати, односно от-
купљивао, који је саставни део Одлуке (,,Службени лист 
СФРЈ", бр. 44/91) ред. бр. 2, З, 7, 8, 14, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 
28. и 29. бришу се. 
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2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана об-
јављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Савезно извршио веће 

Е. п. бр. 379 Потпредседник, 
25. децембра 1991. године Александар Митровић, с. р. 
Београд 

940. 
На основу члана 33 ст. 2. и 3. Царинског закона 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89, 70/89 и 21/90), Са-
везно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ВИСИНИ ДАЖБИНЕ ЗА ЦАРИНСКО ЕВИДЕНТИ-

Р А ^ У 1992. ГОДИНИ 
1. На робу која се увози, осим на робу која је ослобо-

ђена плаћања царине по одредбама чл. 25. до 28, члана 29. 
став I. тач. 2, 5, 6, 7, 9, IO. и 13. и члана 306. Царинског за-
кона, дажбина за царинско евидентирање плаћа се у виси-
ни од 1% од царинске основице. 

2. Изузетно од одредбе тачке I. ове одлуке, дажбина 
за царинско евидентирање не плаћа се на увоз робе на коју 
се по међународним уговорима не плаћа царина и на увоз 
и закуп авиона за путнички саобраћај из тар. броја 88.02 и 
lap. ознака 8802.301 и 8802.401 Царинске тарифе. 

3. Ова одлука ступа на снагу I. јануара 1992. године. 

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 380 
25. децембра 1991. године 
Београд 

Потпредседник, 
Александар Митровић, с. р. 

941. 
На основу члана 53. став (l) под l) Царинског закона 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89, 70/89 и 21/90), Са-
везно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УКИДАЊУ ЦА-

РИНСКИХ СТОПА НА УВОЗ ДЕРИВАТА НАФТЕ 
I. У Одлуци о укидању царинских стопа на увоз дери-

вата нафте („Службени лист СФРЈ", бр. 75/91) у тачки I. 
после тарифног броја 27.10 и тарифне ознаке 2710.00, та-
рифне ознаке: 2710.011, 2710.013, 2710.031 и 2710.049 мења-
ју се и гласе: 

Моторни бензин и остала лака уља: 

2710.001 Моторни бензин, укључујући и авио-бен-
зин: 

2710.0011 авио-бензин 
2710.0013 остали моторни бензини 

Плинска уља: 
2710.006 Дизел-горива 
2710.008 Остала г!линска уља 

Ложива плинска уља на другом месту непоме-
нута кити обухваћена: 

2710.010 Остала 

Испред тарифног броја 27.11 додају се нове тарифне 
ознаке, које гласе: 

Уља за подмазивање и остала тешка 
уља и производи на бази тих уља: 

2710.011 - - - Базна уља 
2710.013 Тешки дестилат (брајшток) 

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ", a примењује се 
од 12. септембра до 31. децембра 1991. године. 

Савезно извршно веће 

Е.п. бр. 381 Потпредседник, 
25. децембра 1991. године Александар Митровић, с. р. 
Београд 

942. 
На основу члана 4. Закона о посебним дажбинама при 

увозу пољопривредних и прехрамбених производа 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 70/89), Савезно извршно веће 
доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСЛОБАЂАЊУ ОД ПЛАЋА-
ЊА ПОСЕБНЕ ДАЖБИНЕ ПРИ УВОЗУ ЈУНАДИ И 

МЛЕКА 
1. У Одлуци о ослобађању од плаћања посебне 

дажбине при увозу јунади и млека („Службени лист 
СФРЈ", бр. 85/91) у тачки 3. речи: „31. децембра 1991. го-
дине" замењују се речима: „31. марта 1992. године". 

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

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 384 Потпредседник, 
25. децембра 1991. године Александар Митровић, с. р. 
Београд 

943. 
На основу члана 4. Закона о посебним дажбинама при 

увозу пољопривредних и прехрамбених производа 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 70/89), Савезно извршно веће 
доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСЛОБАЂАЊУ ОД ПЛАЋА-
ЊА ПОСЕБНЕ ДАЖБИНЕ ПРИ УВОЗУ ЈУНАДИ, ПИ-

ЛЕЋЕГ МЕСА, МЛЕКА И МАСЛАЦА 
1. У Одлуци о ослобађању од плаћања посебне 

дажбине при увозу јунади, пилећег меса, млека и маслаца 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 81/91) у тачки 3. речи: „31. де-
цембра 1991. године" замењују, се речима: „31. марта 1992. 
године". 

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

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 385 Потпредседник, 
25. децембра 1991. године Александар Митровић, с. р. 
Београд 

944. 
На основу члана 4. Закона о посебним дажбинама при 

увозу пољопривредних и прехрамбених производа 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 70/89), Савезно извршно веће 
доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСЛОБАЂАЊУ ОД ПЛАЋА-
ЊА ПОСЕБНЕ ДАЖБИНЕ ПРИ УВОЗУ ЈЕСТИВОГ 

УЉА 
I. У Одлуци о ослобађању од плаћања посебне 
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дажбине при увозу јестивог уља („Службени лист СФРЈ", 
бр. 72/91) у тачки 3. речи: „31. децембра 1991. године" за-
мењују се речима: „31. марта 1992. године". 

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

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 386 Потпредседник, 
25. децембра 1991. године Александар Митровић, с. р. 
Београд 

945. 
На основу члана 4. Закона о посебним дажбинама при 

увозу пољопривредних и прехрамбених производа 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 70/89), Савезно извршно веће 
доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСЛОБАЂАЊУ ОД ПЛАЋА-
ЊА ПОСЕБНЕ ДАЖБИНЕ ПРИ УВОЗУ МЕСА, МАС-

ЛАЦА И ЈЕСТИВОГ УЉА 
1. У Одлуци о ослобађању од плаћања посебне 

дажбине при увозу меса, маслаца и јестивог уља („Службе-
ни̂  лист СФРЈ", бр. 38/91) у тачки 3. речи: „31. децембра 
1991. године" замењују се речима: „31. марта 1992. годи-
не". 

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

Савезно извршно веће 
S" 

Е. п. бр. 387 Потпредседник, 
25. децембра 1991. године Александар Митровић, с. р. 
Београд 

946. 
На основу члана 4. Закона о посебним дажбинама при 

увозу пољопривредних и прехрамбених производа 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 70/89), Савезно извршно веће 
доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСЛОБАЂАЊУ ОД ПЛАЋА-
ЊА ПОСЕБНЕ ДАЖБИНЕ ПРИ УВОЗУ ЈУНЕЋЕГ И 

СВИЊСКОГ МЕСА И ЈЕСТИВОГ УЉА 
1. У Одлуци о ослобађању од плаћања посебне 

дажбине при увозу јунећег и свињског меса и јестивог уља 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 68/91) у тачки 3. речи: „31. де-
цембра 1991. године" замењују се речима: „31. марта 1992. 
године". 

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

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 388 Потпредседник, 
25. децембра 1991. године Александар Митровић, с. р. 
Београд 

947. 
На основу члана I. став 2. Закона о посебној такси на 

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

О Д Л У К У 
О ПЛАЋАЊУ ПОСЕБНЕ ТАКСЕ НА УВЕЗЕНУ РОБУ 

У 1992 години 
1. На робу која се увози, осим на робу која је ослобо-

ђена плаћања царине по одредбама чл. 25. до 28, члана 29. 
(осим робе коју увозе предузећа из делатности радија, те-
левизије и кинематографије) и чл. 306. и 50. Царинског за-
кона („Службени лист СФРЈ", бр. 10/76, 36/79, 52/79, 
12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89, 70/89 и 
21/90), посебна такса на увезену робу плаћа се у висини од 
7,5% од царинске основице. 

2. Изузетно од одредбе тачке I. ове одлуке, посебна 
такса на увезену робу не плаћа се: 

1) на робу која се увози, a на коју се по међународним 
уговорима не плаћа царина; 

2) на сировине које се увозе у складу са актом којим 
се утврђује Енергетски биланс Социјалистичке Федератив-
не Републике Југославије за 1992. годину, a на основу по-
тврде савезног органа управе надлежног за послове енер-
гетике и индустрије; 

3) на готове лекове који се не производе у земљи, a 
увозе се на основу одобрења савезног органа управе над-
лежног за рад, здравство, борачка питања и социјалну по-
литику и на основу одобрења савезног органа управе над-
лежног за послове пољопривреде, ако су у питању ветери-
нарски лекови; 

4) на сировине и репродукциони материјал који се 
увозе, a који служе за производњу дијализатора - на осно-
ву потврде Привредне коморе Југославије да се сировине 
и репродукциони материјал не производе у земљи; 

5) на сировине и репродукциони материјал који се 
увозе, a који се не производе у земљи и служе за производ-
њу фармацеутских хемикалија и лекова - на основу по-
тврде Привредне коморе Југославије да се сировине и реп-
родукциони материјал не производе у земљи; 

6) на руде гвожђа и концентрате који се увозе; 
l ) на авионе за путнички саобраћај из тар. броја 88.02 

и тар. ознака 8802.301 и 8802.401 Царинске тарифе који се 
увозе или узимају у закуп; 

8) на бродове за превоз робе, бродове за превоз пут-
ника и робе и танкере свих врста из тар. броја 89.01 Ца-
ринске тарифе који се увозе или узимају у закуп; 

9) на увоз производа из следећих тарифних бројева и 
тарифних ознака Царинске тарифе: 

32.01 Екстракти за штављење, биљног порек-
ла; танини и њихове соли, етри, естри и 
остали деривати 

32.02 Синтетичке органске материје за штав-
љење; неорганске материје за штављење; 
препарати за штављење, без обзира на то 
да ли садрже природне материје за штав-
љење; ензимски препарати за предштаву 

32.03 3203.00 Материје за бојење биљног или животињ-
ског порекла (укључујући екстракте за 
бојење али искључујући животињско 
црнило), хемијски одређене или неодре-
ђене; препарати на бази материја за боје-
ње биљног или животињског порекла на-
ведени у напомени 3 уз ову главу 

32.04 Синтетичке органске материје за бојење, 
хемијски одређене или неодређене; пре-
парати на бази синтетичких органских 
материја за бојење наведени у напомени 
3 уз ову главу; синтетички органски про^ 
изводи који се употребљавају као сред-
ства за флуоресценцију или као лумино-
фори хемијски одређени или неодређени 

38.09 Средства за дораду, носачи боја, сред-
ства за убрзање бојења и фиксирање ма-
терија за бојење и остали производи 
(нпр. средства за апретуру и нагризањем 
која се употребљавају у индустрији тек-
стила, хартије, коже и сличним индустри-
јама, на другом месту непоменута нити 
обухваћена 
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41.01 

41.02 

41.03 

51.01 
51.02 

51.03 

52.01 5201.00 
52.02 

72.04 

72.07 

7207.1 

7207.11 

7207.12 

72.08 

7208.1 

7208.12 
7208.121 
7208.13 

7208.131 
7208.14 
7208.141 
7208.2 

7208.22 
7208.221 
7208.23 

7208.231 
7208.24 
7208.241 

Сирове крупне и ситне коже, говеђе коже 72.11 
и коже копитара (свеже или сољене, су-
шене,, лужене, пикловане или другачије 
конзервисане али неуштављене, нити 
пергаментно обрађене нити даље обрађи-
ване), са длаком или без длаке, цепаие 
или нецепане 
Сирове коже овчиЈе и јагњеће (свеже или 
сољене, сушене, лужене, пикловане или 
другачије конзервисане али неуштављене, 
пергаментно или транспарентно необра-
ђене нити другачије даље обрађиване), са 
длаком или без длаке, цепане или исцепа-
не, осим искључених напоменом I под З) 
уз ову главу 
Остале крупне и ситне сирове коже 
(свеже или усољене, сушене, лужене, пик-
ловане или другачије конзервисане али 
неуштављене нити пергаментно или 
транспарентно обрађене нити даље обра-
ђиване), са длаком или без длаке, цепане 
или нецепане, осим искључених напоме-
ном I под 2) и З) уз ову главу 
Вуна, невлачена или нечешљана 
Фина или груба животињска длака, не-
влачена и нечешљана 
Отпаци од вуне и фине или грубе живо-
тињске длаке, укључујући отпатке преди-
ва, али искључујући рашчупане текстил-
не материјале 
Памук, невлачен и нечешљан 
Отпаци од памука (укључујући отпатке 
предива и рашчупане текстилне матери- 75 02 
јале) 
Отпаци и остаци од гвожђа или челика; 
отпадни инготи, слабови и др, од гвожђа 
или челика за претапање 
Полу производи од гвожђа или нелегира-
ног челика: 
- Са садржајем мањим од 0,25% по маси 

угљеника: 
- - правоугаоног (укључујући квадратни) 

попречног пресека ширине мање од 
двоструке дебљине 

- - остали, правоугаоног (осим квадрат-
ног) попречног пресека 

Топло ваљани пљосната производи, од 
гвожђа или нелегираног челика, ширине 
600 mm или веће, неплатирани и непреву-
чени : 
- У котуровима, само топло ваљана 

дебљине мање од 3 mm и минималне 
границе развлачења од 275 МРа и 
дебљине 3 mm и веће и минималне гра-
нице развлачења од 355 МРа: 

- - дебљине од 4,75 до 10 mm: 
за ваљање и производњу цеви 

- - дебљине од 3 min и веће, али мање од 
4,75 mm: 

за ваљање и производњу цеви 
- - дебљине мање од 3 mm: 84.30 

за ваљање и производњу цеви 
- Остали, у котуровима, само топло ва-

љани: 
- - дебљине од 4,75 до 10 rum: 

за ваљање и производњу цеви 
- дебљине од 3 mm и веће, али мање од 

4,75 mm: 
за ваљање и производњу цеви 

- - дебљине мање од 3 mm: 
за ваљање и производњу цеви 1 

Пљоснати ваљани производи од гвожђа 
или нелегираног челика, ширине ,мање од 
600 mm, неплатирани и непревучени: 

721 l.i - Само топло ваљани, дебљине мање од 
3 iom и минималне границе развлаче-
ња од 275 МРа или дебљине од 3 mm и 
веће и минималне границе развлачења 
од 355 МРа: 

7211.12 - - остали, дебљине 4,75 mm и веће: 
7211.121 ширине преко 500 mm али мање од 

600 mm: 
7211.1211 за хладно ваљање и производњу 

цеви 
7211Л9 - - остали: 
7211.191 ширине преко 500 mm али мање од 

600 mm: 
7211.1913 за хладно ваљање и производњу 

цеви 
7211.199 ширине до 500 mmr 
7211.1993 за хладно ваљање и производњу 

цеви 
7211.2 - Остали, само топло ваљани: 
7211.22 - - остали, дебљине 4,75 min и веће: 
7211.221 ширине 500 mm али мање од 600 mm: 
7211.2211 за хладно ваљање и производњу 

цеви 
7211.29 - - остали: 
7211.293 за хладно ваљање и производњу це-

ви 
Сирови никл: 
- Нелегирани никл 
- Легуре никла 
Остали производи од никла: 

аноде, обрађене или необрађене, за 
никловану 

Булдожери, англдозери, гредери, равња-
чи, скрепери, багери, утоваривачи са ло-
патом, машине за набијање и друмски 
ваљци, самоходни: 
- Булдожери и англдозери: 
- - гусеничари: 

преко 221 kW до 258 kW 
преко 258 kW 

- Гредери и равњачи: 
гредери преко 184 kW 
равњачи преко 184 kW 

- Багери и утоваривачи: 
- - утоваривачи с предњом лопатом: 

до 184 kW, точкаши 
преко 184 kW, точкаши 

- - машине са надградњом која се обрће 
3600: 

багери са механичком трансмиси-
јом, багерским уређајима и запре-
мином кашике преко 8 m3 

Остале машине за равнање, стругање, ко-
пање, набијање, вађење или бушење зем-
ље, минерала или руда; макаре и маши-
не за вађење шипова; снежни плугови и 
ду ваљке за снег: 

8430.4 - Остале машине за бушење: 
8430.41 - - самоходне: 
8430.411 ротационе и перкусионе бушилице 

са нагибом бушења преко 250 и пре-
чником бушотине преко 12 cm 

8430.419 остале 
8430.49 - - остале: 

7502.10 
7502.20 

75.08 7508.00 
7508.001 

84.29 

8429.1 
8429.11 
8429.113 
8429.119 
8429.20 
8429.202 
8429.203 
8429.5 
8429.51 
8429.513 
8429.514 
8429.52 

8429.523 
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84.74 

85.45 

8430.494 ротационе и перкусионе машине за 
експлоатациона бушења са нагибом 
бушења преко 250 и пречником бу-
шотине преко 12 cm 

Машине за сортирање, просејавање, сепа-
рацију, прање, дробљење, млевење, ме-
шање или гњечење земље, камена, руда 
или других минералних материјала у 
чврстом стању (укључујући прах и масу -
пасту); машине за агломерисање, моде-
лирање или обликовање чврстих мине-
ралних горива, керамичке масе, цемента, 
гипса или других минералних производа 
у облику праха или масе - пасте; маши-
не за израду ливачких калупа од песка: 

8474.10 - Машине за сортирање, просејавање, се-
парацију или прање 

8474.20 - Машине за дробљење или млевење: 
8474.202 руда метала 

, Угљене електроде, угљене четкице, угаљ 
за сијалице, угаљ за батерије и други 
производи од графита или другог угље-
на, са или без метала, за електричне 
сврхе: 

8545.1 - Електроде: 
8545.11 - - з а п е ћ и : 
8545.119 остале 

Самоходни железнички и трамвајски пут-
нички и теретни вагони, осим оних из 
тар. броја 86.04: 

8603.10 - Напајани из спољног извора електри-
цитета: 

8603.102 - - моторни возови, путнички 
Моторна возила: 

8704.10 - Самоистоварна (дампери), конструиса-
на за рад ван путне мреже: 

8704.101 - - - преко 70 t носивости 

IO) на увоз сировина које се не производе у земљи, a 
служе за производњу репродукционог материјала који се 
користи у производњи средстава за заштиту биља и веш-
тачких ђубрива и на увоз репродукционог материјала који 
служи за производњу средстава за заштиту биља и веш-
тачких ђубрива - на основу потврде Привредне коморе Ју-
гославије да се сировине и рбпродукциони материјал не 
производе у земљи. 

3. Изузетно од одредбе тачке I. ове одлуке, посебна 
такса на увезену робу плаћа се у висини од 2,5% од царин-
ске основице на увоз производа из следећих тарифних бро-
јева и тар. ознака Царинске тарифе: 

12.01 1201.00 

86.03 

i -

87.04 

15.12 

1512.1 

23.01 

29.01 

Соја у зрну, укључујући и ломљену или 
дробљену , 
Уље од семена сунцокрета, шафранике и 
памуковог семена и њихове фракције, 
пречишћени или непречишћени, али хе-
мијски немодификовани: 
- Уље од сунцокрета и шафранике и њи-

хове фракције: 
1512.19 - - остало 

Брашно, прах и пелете од меса или мес-
них отпадака од рибе или од јвускара, 
мекушаца или осталих водених бескичме-
њака неподобних за људску исхрану; 
чварци: f 
- Брашно, прах и пелете од рибе или 

љускара, мекушаца или других воде-
них бескичмењака 

Ациклични угљоводоници: 
- Незасићени: 
- етилен 
- - пропен (пропилен) 

2301.20 

2901.2 
2901.21 
2901.22 

29.02 Циклични угљоводоници: 
2902.50 - Стирен 

29.03 Халогени деривати угљоводоника: 
2903.1 - Хлоровани деривати засићених ацик-

личних угљоводоника: 
2903.15 — 1,2 - Дихлоретан (етилендихлорид) 

4. Изузетно од одредбе тачке I. ове одлуке, посебна 
такса на увезену робу плаћа се у висини од 4% од царинске 
основице на увоз сојине сачме из Tap. броја и тар. ознака 
Царинске тарифе: 

23.04 2304.00 Уљане погаче и остали чврсти остаци до-
бијени приликом екстракције уља од соје, 
немлевени, млевени или пелетизовани: 

2304.001 од соје 

5. Изузетно од одредбе тачке 1. ове одлуке, посебна 
такса на увезену робу плаћа се у висини од 2,5% од царин-
ске основице на увоз робе за потребе пољопривреде и мле-
карске индустрије из тар. бројева и Tap. ознака Царинске 
тарифе: 

01.01 Коњи, магарци, мазге и муле, живи: 
0101.1 - Коњи: 
0101.11 - - чисте расе за приплод 

01.02 Живе животиње, врста говеда: 
0102.10 - Чисте расе за приплод: 
0102.10 1 бикови 
0102.102 краве 
0102.103 јунад 
0102.104 телад 

01.03 Свиње, живе: 
0103.10 - Чисте расе за приплод 
0103.9 - Остало: 
0103.91 - - масе мање од 50 kg: 
0103.911 за приплод 
0103.92 - - масе 50 kg или веће: 
0103.921 за приплод 

01.04 Овце и козе, живе: 
0104.10 - Овце 
0104.101 за приплод 
0104.20 - Козе: 
0104.201 за приплод 

39.23 Производи за транспорт и паковање ро-
бе, од пластичних маса; запушача по-
клопци, заклопци и остали затварачи, од 
пластичних маса: 

3923.2 - Вреће и кесе (укључујући ку пасте): 
3923.29 - - од осталих пластичних маса 

48.05 Остала непремазана хартија и картон, у 
ролнама и листовима: 

4805.2 - Хартија и картон вишеслојни: 
4805.22 - - са само једним бељеним спољним 

слојем: 
4805.222 хартија и картон за тетра-пак и тет-

ра-брик амбалажу 
4805.70 - Остала хартија и картон, масе веће од 

150 g/m2 a мање од 225 g/m2 

48.06 Пергамент-хартија, хартија непропус-
тљива за масноће, паус-хартија и га зи -
рана прозирна хартија и остале глазира-
не прозирне или полупрозирне хартије, у 
ролнама или листовима: 

4806.10 - Пергамент-хартија 
4806.20 - Хартија непропустљива за масноће 

48.11 Хартија, картон, целулозна вата и листо-
ви и траке од целулозних влакана, пре-
мазани, импр^гнисани, прекривени, по-
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вршински бојени, површински украшени 
или штампани, у ролнама или листови-
ма, осим производа из тар. бр. 48.03, 
48.09, 48.10 и 48.18: 

4811.3 - Хартија и картон, премазани, импрег-
нисани или прекривени пластичним 
масама (искључујући лепкове): 

4811.31 - - бељени, масе преко 150 g/m2 

' Алуминијумске фолије (укључујући и 
штампане или са подлогом од хартије, 
картона, пластичне масе или сличних ма-
теријала), дебљине до 0,20 mm (не рачу-
најући подлогу): 

7607.1 - Без подлоге: 
7607.11 - - с а м о ваљане 

Увоз живих животиња за приплод из става I. ове тач-
ке остварује се на основу потврде савезног органа управе 
надлежног за послове пољопривреде, у коју се уписује на-
зив увозника, назив корисника и количина, a увоз репро-
дукционог материјала и амбалаже за млеко - на основу 
потврде савезног органа управе надлежног за послове 
енергетике и индустрије, у коју се уписује назив увозника и 
корисника робе (млекарска индустрија). 

6. Савезна управа царина води евиденцију о увозу ро-
бе у складу са овом одлуком и то о вредности увезене ро-
бе, износу наплаћене таксе и износу који би се платио да 
нису коришћене повластице. Савезна управа царина до-
ставља Савезном извршном већу, преко савезног органа 
управе надлежног за послове финансија, тромесечни из-
вештај о подацима из евиденције. 

l , Ова одлука ступа на снагу I. јануара 1992. године. 

Савезно извршио веће 

Е. п. бр. 389 
25. децембра 1991. године 
Београд 

Потпредседник, 
Александар Митровић, с. р. 

948. 
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 ОДРЕЂИВАЊУ РОБЕ НА КОЈУ СЕ ПЛАЋА ПОСЕБ-
НА ДАЖБИНА ЗА ИЗРАВНАТЕ^ ПОРЕСКОГ ОПТЕРЕ-

ЋЕЊА УВЕЗЕНЕ РОБЕ У 1992. ГОДИНИ 
1. На робу која се увози, осим на робу која је ослобо-

ђена плаћања царине по одредбама чл. 25. до 28, члана 29. 
(осим робе коју увозе предузећа из делатности радија, те-
левизије и кинематографије) и чл. 306. и 50. Царинског за-
кона („Службени лист СФРЈ", бр. 10/76, 36/79, 52/79, 
12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89, 70/89 и 
21/90), посебна дажбина за изравнање пореског оптереће-
ња увезене робе плаћа се у висини од 7,5% од царинске ос-
новице. 

2. Изузетно од одредбе тачке I. ове одлуке, посебна 
дажбина за изравнање пореског оптерећења увезене робе 
не плаћа се: 

1) на робу која се увози, a на коју се по међу народним 
уговорима не плаћа царина; 

2) на сировине које се увозе у складу са актом којим 
се утврђује енергетски биланс Социјалистичке Федератив-
не Републике Југославије за 1992. годину, a на основу по-
тврде савезног органа управе надлежног за послове енер-
гетике и индустрије; 

3) на готове лекове који се не производе у земљи, a 
увозе се на основу одобрења савезног органа управе над-
лежног за рад, здравство, борачка питања и социјалну по-
литику и на основу одобрења савезног органа управе над-

лежног за послове пољопривреде, ако су у питању ветери-
наре^ лекови; 

4) на сировине и репродукциони материјал који се 
увозе, a који служе за производњу дијализатора - на осно-
ву потврде Привредне коморе Југославије да се сировине 
и репродукциони материјал на производе у земљи; 

: 5) на сировине и репродукциони материјал који се 
увозе, a који се не производе у земљи и служе за производ-
њу фармацеутских хемикалија и лекова - на основу по-
тврде Привредне коморе Југославије да се сировине и реп-
родукциони материјал не производе у земљи; 

6) на руде гвожђа и концентрате који се увозе; 
l ) на авионе за путнички саобраћај из тар. броја 88.02 

и тар. ознака 8802.301 и 8802.401 Царинске тарифе који се 
увозе или узимају у закуп; 

8) на бродове за превоз робе, бродове за превоз пут-
ника и робе и танкере свих врста из тар. броја 89.01 Ца-
ринске тарифе који се увозе или узимају у закуп; 

9) на увоз производа из следећих тарифних бројева и 
тарифних ознака Царинске тарифе: 

32.01 

32.02 

32.03 3203.00 

32.04 

38.09 

41.01 

41.02 

41.03 

51.01 

Екстракти за штављење, биљног порек-
ла; танини и њихове соли, етри, естри и 
остали деривати 
Синтетичке органске материје за штав-
љење; неорганске материје за штављење; 
препарати за штављење, без обзира на то 
да ли садрже природне материје за штав-
љење; ензимски препарати за предштаву 
Материје за бојење биљног или животињ-
ског порекла (укључујући екстракте за 
бојење али искључујући животињско 
црнило), хемијски одређене или неодре-
ђене; препарати на бази материја за боје-
ње биљног или животињског порекла на-
ведени у напомени 3 уз ову главу 
Синтетичке органске материје за бојење, 
хемијски одређене или неодређене; пре-
парати на бази синтетичких органских -
материја за бојење наведени у напомени 
3 уз ову главу; синтетички органски про-
изводи који се употребљавају као сред-
ства за флуоресценцију или као лумино-
фори, хемијски одређени или неодређени 
Средства за дораду, носачи боја, сред-
ства за убрзање бојења и фиксирање ма-
терија за бојење и остали производи 
(нпр. средства за апретуру и нагризање), 
која се употребљавају у индустрији тек-
стила, хартије, коже и сличним индустри-
јама, на другом месту непоменута нити 
обухваћена 
Сирове крупне и ситне коже, говеђе коже 
и коже' копитара (свеже или сољене, су-
шене, лужене, пикловане или другачије 
конзервисане али неуштављене, нити 
пергаментно обрађене нити даље обрађи-
ване), са длаком или без длаке, цепане 
или нецепане 
Сирове коже овчје и јагњеће (свеже или 
сољене, сушене, лужене, пикловане или 
другачије конзервисане али неуштављене, 
пергаментно или транспарентно необра-
ђене нити другачије даље обрађиване), са 
длаком или без длаке, цепане или исцепа-
не, осим искључених напоменом I под З) 
уз ову главу 
бстале крупне и ситне сирове коже 
(свеже или усољене, сушене, лужене, пик-
ловане или другачије конзервисане али 
али неуштављене нити пергаментно или 
транспарентно обрађене нити даље обра-
ђиване), са длаком или без длаке, цепане 
или исцепане, осим искључених напоме-
ном I под 2) и З) уз ову главу 
Вука, повлачена или нечешљана 
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51.02 

51.03 

52.01 
52.02 

72.04 

72.07 

5201.00 

7207.1 

7207.11 

7207.12 

72.08 

7208.1 

7208.12 
7208.121 
7208.13 

7208.131 
7208.14 
7208.141 
7208.2 

7208.22 
7208.221 
7208.23 

7208.231 
7208.24 
7208.241 

72.11 

7211.1 

7211.12 
7211.121 

7211.1211 

7211.19 
7211.191 

7211.1913 

7211.199 
7211.1993 

7211.2 
7211.22 

Фина или груба животињска длака, не-
влачена и нечешљана 
Отпаци од вуне и фине или грубе живо-
тињске длаке, укључујући отпатке преди-
ва, али искључујући рашчупане текстил-
не материјале 
Памук, невлачен и нечешљан 
Отпаци од памука (укључујући отпатке 
предива и рашчупане текстилне матери-
јале) 
Отпаци и остаци од гвожђа или челика; 
отпадни инготи, слабови и др, од гвожђа 
или челика за претапање 
Полупроизводи од гвожђа или нелегира-
ног челика: 
- Са садржајем мањим од 0,25% по маси 

угљеника: 
- - правоугаоног (укључујући квадратни) 

попречног пресека ширине мање од 
двоструке дебљине 

- - остали, правоугаоног (осим квадрат-
ног) попречног пресека 

Топло ваљани пљоснати производи, од 
гвожђа или нелегираног челика, ширине 
600 mm или веће, неплатирани и непреву-
чени: 
- У котуровима, само топло ваљани, 

дебљине мање од 3 mm и минималне 
границе развлачења од 275 МРа или 
дебљине 3 mm и веће и минималне гра-
нице развлачења од 355 МРа: 

- - дебљине од 4,75 до 10 mm: 
за ваљање и производњу цеви 

- - дебљине од 3 mm и веће, али мање од 
4,75 mm: 

за ваљање и производњу цеви 
- - дебљине мање од.З mm: 

за ваљање и производњу цеви 
- Остали, у котуровима, само топло ва-

љани: 
- - дебљине од 4,75 до10 mm: 

за ваљање и производњу цеви 
- - дебљине од 3 mm и веће, али мање од 

4,75 mm: 
за ваљање и производњу цеви 

- - дебљине мање од 3 mm: 
за варање и производњу цеви 

Пљоснати ваљани производи од гвожђа 
или нелегираног челика, ширине мање од 
600 mm, неплатирани и непревучени: 
- Само топло ваљани, дебљине мање од 

3 mm и минималне границе развлаче-
ња од 275 МРа или дебљине од 3 mm и 
веће и минималне границе развлачења 
од 355 МРа: 

- - остали, дебљине 4,75 mm и веће: 
ширине преко 500 mm али мање од 
600 mm: 

- - за хладно ваљање и производњу 
цеви 

- остали: 
ширине преко 500 mm али мање од 
600 mm: 

за хладно ваљање и производњу 
цеви 

ширине до 500 nim: 
за хладно ваљање и производњу 
цеви 

- Остали, само топло ваљани: 
- остали, дебљине 4,75 nim и веће: 

7211.221 ширине 500 mm али мање од 600 
mm: 

7211.2211 за хладно ваљање и производњу 
цеви 

7211.29 — остали: 
7211.293 за хладно ваљање и производњу це-

ви 
75.02 Сирови никл: 

7502.10 - Нелегирани никл 
7502.20 - Легуре никла 

75.08 7508.00 Остали производи од никла: 
7508.001 аноде, обрађене или необрађене, за 

никловану 
84.29 Булдожери, англдозери, гредери, развла-

чи, скрепери, багери, утоваривачи са ло-
патом, машине за набијање и друмски 
ваљци, самоходне. 

8429.1 - Булдожери и англдозери: 
8429.11 - - гусеничари: 
8429.113 преко 221 kW до 258 kW 
8429.119 преко 258 kW 
8429.20 - Гредери и равњачи: 
8429.202 гредери преко 184 kW 
8429.203 равњачи прекор 84 kW 
8429.S - Багери и утоваривачи: 
8429.51 — утоваривачи с предњом лопатом: 
8429.513 до 184 kW, точкаши 
8429.514 преко 184 kW, точкаши 
8429.52 - - машине са надградњом која се обрће 360п: 
8429.523 багери са механичком трансмиси-

јом, багерским уређајима и запре-
мином кашике преко 8 m3 

84.30 Остале машине за равнање, стругање, ко-
пање, набијање, вађење или бушење зем-
ље, минерала или руда; макаре и маши-
не за вађење шипова; снежни плугови и 
ду ваљке за снег: 

8430.4 - Остале машине за бушење: 
8430.41 - - самоходне: 
8430.411 ротационе и перкусионе бушилице 

са нагибом бушења преко 250 и пре-
чником бушотине преко 12 cm 

8430.419 остале 
8430.49 - - остале: 
8430.4^4 ротационе и перкусионе машине за 

експлоатациона бушења са нагибом 
бушења преко 250 и пречником бу-
шотине преко 12 cm 

84.74 Машине за сортирање, просејавање, сепа-
рацију, прање, дробљење, млевење, ме-
шање или гњечење земље, камена, руда 
или других минералних материјала у 
чврстом стању (укључујући прах и масу -
пасту); машине за агломерисање, моде-
лирање или обликовање чврстих мине-
ралних горива, керамичке масе, цемента,, 
гипса или других минералних производа 
у облику праха или масе - пасте; маши-
не за израду ливачких калупа од песка: 

8474.10 - Машине за сортирање, просејавање, се-
нарацију или прање 

8474.20 - Машине за дробљење или млевење: 
8474.202 руда метала 

85.45 Угљене електроде, угљене четкице, угаљ 
за сијалице, угаљ за батерије и други 
производи од графита или другог угље-
на, са или без метала, за електричне 
сврхе: 

8545.1 - Електроде: 
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854511 - - з а п е ћ и : 
8545.119 остале 

86,03 Самоходни железнички и трамвајски пут-, 
нички и теретни вагони, осим оних из 
тар. броја 86.04: 

8603.10 - Напајани из спољног извора електри-
цитета: 

8603.102 - - моторни возови, путнички 
87!04 Моторна возила: 

8704.10 - Самоистоварна (дампери), конструиса-
н̂а за рад ван путне мреже: 

8704.101 преко 70 t носивости 

10) иа увоз сировина које се не производе у земљи, a 
служе за производњу репродукционог материјала који се 
користи у производњи средстава за заштиту биља и веш-
тачких ђубрива и на увоз репродукционог материјала који 
служи за производњу средстава за заштиту биља и веш-
тачких ђубрива - на основу потврде Привредне коморе Ју-
гославије да се сировине и репродукциони материјал не 
производе у земљи. 

3. Изузетно од одредбе тачке 1. ове одлуке, посебна 
дажбина за изравнање пореског оптерећења увезене робе 
плаћа се у висини од 2,5% од царинске основнице на увоз 
производа из следећих тарифних бројева и тар. ознака Ца-
ринске тарифе: 

01.01 

12.01 1201.00 

15.12 

1512.1 

1512.19 
23.01 

2301.20 

29.01 

29.02 

29.03 

2901.2 
2901.21 
2901.22 

2902.50 

2903.1 

2903.15 

Соја у зрну, укључујући и ломљену или 
дробљену 
Уље од семена сунцокрета, шафрани.ке и 
памуковог семена и њихове фракције, 
пречишћени или непречишћени, али хе-
мијски немодификовани: 
- Уље од сунцокрета и шафранике и њи-

хове фракције: 
- остало 
Брашно, прах и пелете од меса или мес-
них отпадака од рибе или од љускара, 
мекушаца или осталих водених бескичме-
њака неподобних за људску исхрану; 
чварци: 
- Брашно, прах и пелете од рибе или 

љускара, мекушаца или других воде-
них бескичмењака 

Ациклични угљоводоници: 
- Незасићени: 
- - етилен 
- - пропен (пропилен) 
Циклични угљоводоници: 
- Стирен 
Халогени деривати угљоводоника: 
- Хлоровани деривати засићених ацик-

личних угљоводоника: 
- - 1,2 - Дихлоретан (етилендихлорид) 

4. Изузетно од одредбе тачке I. ове одлуке, посебна 
дажбина за изравнање пореског оптерећења увезене робе 
плаћа се у висини од 4% од царинске основице на увоз со-
јине сачме из Tap. броја и тар. ознака Царинске тарифе: 

23.04 2304.00 Уљане погаче и остали чврсти остаци до-
бијени приликом екстракције уља од соје, 
немлевени, млевени или пелетизовани: 

2304.001 од соје 

5. Изузетно од одредбе тачке I. ове одлуке, посебна 
дажбина за изравнање пореског оптерећења увезене робе 
плаћа се у висини од 2,5% од царинске основице на увоз 
робе за потребе пољопривреде и млекарске индустрије из 
тар. бројева и тар. ознака Царинске тарифе: 

01.02 

01.03 

01.04 

0101.1 
0101.11 

0102.10 
0102.101 
0102.102 
0102.103 
0102.104 

0103.10 
0103.9 
0103.91 
0103.911 
0103.92 
0103.921 

0104.10 
0104.101 
0104.20 
0104.201 

39.23 

3923.2 
3923.29 

48.05 

4805.2 
4805.22 

4805.222 

4805.70 

48.06 

4806.10 
4806.20 

48.11 

4811.3 

4811.31 
76.07 

7607.1 
7607.11 

Коњи, магарци, мазге и муле, живи: 
- Коњи: 
- - чисте расе за приплод 
Живе животиње, врста говеда: 
- Чисте расе за приплод: 

бикови 
краве 
јунад 
телад 

Свиње, живе: 
- Чисте расе за приплод 
- Остало: 
- - масе мање од 50 kg: 

за приплод 
- масе 50 kg или веће: 

за приплод 
Овце и козе, живе: 
- Овце 

за приплод 
- Козе: 

за приплод 
Производи за транспорт и паковање ро-
бе, од пластичних маса; запушачи, по-
клопци, заклопци и остали затварача од 
пластичних маса: 
- Вреће и кесе (укључујући ку пасте): 
- - од осталих пластичних маса 
Остала непремазана хартија и картон, у 
ролнама и листовима: 
- Хартија и картон вишеслојни: 
- - са само једним бељеним спољним 

слојем: 
- - - хартија и картон за тетра-пак и тет-

ра-брик амбалажу 
- Остала хартија и картон, масе веће од 

150 g/m2 a мање од 225 g/m2 

Пергамент-хартија, хартија непропус-
тљива за масноће, паус-хартија и глази-
рана прозирна хартија и остале глазира-
не прозирне или полупрозирне хартије, у 
ролнама или листовима: 
- Пергамент-хартија 
- Хартија непропустљива за масноће 
Хартија, картон, целулозна вата и листо-
ви и траке од целулозних влакана, пре-
мазани, импрегнисани, прекривени, по-
вршински бојени, површински украшени 
или штампани, у ролнама или листови-
ма, осим производа из Tap. бр. 48.03, 
48.09, 48.10 и 48.18: 
- Хартија и картон, премазани, импрег-

нисани или прекривени пластичним 
масама (искључујући лепкова): 

- бељени, масе преко 150 g/m2 

Алуминијумске фолије (укључујући и 
штампане или са подлогом од хартије, 
картона, пластичне масе или сличних ма-
теријала), дебљине до 0,20 mm (не рачу-
најући подлогу): \ 
- Без подлоге: 
- - само ваљане 

Увоз живих животиња за приплод из става I. ове тач-
ке остварује се на основу потврде савезног органа управе 
надлежног за послове пољопривреде, у коју се уписује на-
зив увозника, назив корисника и количина, a увоз репро-
дукционог материјала и амбалаже за млеко - на основу 
потврде савезног органа управе надлежног за послове 
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енергетике и индустрије, у коју се уписује назив увозника и 
корисника робе (млекарска индустрија). 

6. Савезна управа царина води евиденцију о увозу ро-
.бе у складу са овом одлуком и то о вредности увезене ро-
бе, износу наплаћене дажбине и износу који би се платио 
да нису коришћене повластице. Савезна управа царина до-
ставља Савезном извршном већу, преко савезног органа 
управе надлежног за послове финансија, тромесечни из-
вештај о подацима из евиденције. 

7. Ова одлука ступа на снагу I. јануара 1992. године. 

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 390 Потпредседник, 
25. децембра 1991. године Александар Митровић, с. р. 
Београд 

949. 
На основу члана 49. став I. Царинског закона 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89, 70/89 и 21/90), Са-
везно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О КРИТЕРИЈУМИМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ОДОБ-

РАВАЈУ ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТИ У 1992. 
ГОДИНИ 

1. На робу која се увози, a којаје у Царинској тарифи 
(глави, тарифном броју, тарифном ставу) посебно обе-
лежена звездицом, и не производи се у земљи не плаћа се 
царина, и то: 

1) на опрему која се користи у области: 
- индустрије и рударства 
- пољопривреде и рибарства 
- шумарства 
- водопривреде 
- грађевинарства 
- саобраћаја и веза; 
2) на живе животиње чисте расе за приплод и тов; 
3) на сировине и репродукциони материјал за произ-

водњу, и то: 
- лекова 
- вештачких ђубрива 
- средстава за заштиту биља 
- папира и целулозе 
- погонског горива и мазива 
- хране и сточне хране; 
4) на високо легиране челике. 
2. На сировине и репродукциони материјал који се 

увозе, a који су у Царинској тарифи (глави, тарифном бро-
ју, тарифном ставу) посебно обележени звездицом и не 
производе се у земљи плаћа се царина по стопи од 50% од 
стопе царине прописане у Царинској тарифи, и то на оне 
који се користе у производњи: 

- текстилних и кожних производа 
- амбалаже 
- средстава за прање и козметичких препарата и у об-

ласти регулације, аутоматизације и рачунарства. 
3. Увоз опреме из тачке I. одр!едбе под I ове одлуке 

одобрава се ако је опрема: 
1) нова - неупотребљавана; 
2) намењена модернизацији, односно осавремењава-

њу постојеће технологије; 
3) у функцији програма преструктурирања; 
4) за нову технологију; 
5) техничких карактеристике значајних за заштиту 

човекове околине и радне средине; 
6) за сигурност и поузданост система. 
4. Увоз робе без плаћања царине или увоз робе по 

сниженој стопи царине може се одобрити, и то: 
l) за увоз опреме из тачке I. одредбе под I ове одлуке 

- уз претходно прибављено мишљење савезног органа уп-
раве надлежног за послове енергетике и индустрије о томе 
да се увоз врши у складу са критеријумима из тачке 3. ове 
одлуке, о чему се подносе следећи докази: 

- програм са разлозима о потреби набавке опрема 
- закључен уговор о куповини опреме 
- доказ о затвореној финансијској конструкцији. 
Ако је у питању увоз робе из тачке I. одредб!е под 3 

алинеје четири и пет и одредбе под 4, подноси се само до-
каз о куповини те робе; 

2) за увоз робе из тачке I. одредбе под 2 - уз претход-
но прибављено мишљење савезног органа управе над-
лежног за послове пољопривреде, о намени тог увоза; 

3) за увоз робе из тач. 1. и 2. ове одлуке - уз потврду 
надлежног удружења у Привредној комори Југославије да 
се та роба не производи у земљи. 

5. Захтев за примену тачке 4. ове одлуке подноси ин-
веститор, односно крајњи корисник робе. 

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

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 391 Потпредседник, 
25. децембра 1991. године Александар Митровић, с, р. 
Београд 

950. 
На основу члана ЗОО. Закона о служби у оружаним 

снагама („Службени лист СФРЈ", бр. 7/85, 20/89, 40/89 u 
26/90), савезни секретар за народну одбрану прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ПОСТУПКУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПРО-

ДУЖЕНО ОСИГУРАЊЕ 
Члан I. 

Брачни друг активног војног лица премештеног по 
потреби службе или због здравствених разлога, коме пре-
стане запослење због овог премештаја (члан 280. став I. 
Закона о служби у оружаним снагама), остварује право на 
продужено осигурање на начин прописан овим правилни-
ком. 

Сматра се да је брачном другу активног војног лица 
престало запослење, у смислу става I. овог члана, и ако му 
је због исељења са кризног подручја принудно прекинуто 
запослење, о чему мишљење даје надлежни старешина. 

Члан 2. 
Брачни друг активног војног лица из члана I. став I. 

овог правилника (у даљем тексту: корисник осигурања) 
остварује право на продужено осигурање код надлежног 
органа за пензијско и инвалидско осигурање радника код 
кога је био осигуран док је био запослен. 

Уз молбу за признавање права на продужено осигура^ 
ње, корисник осигурања подноси доказ да се у прописа-
ном року пријавио надлежном органу за запошљазање и 
да нема могућности да се запосли на одговарајућем рад-
ном месту, као и доказ о премештају активног војног лица 
по основу кога му припада право на продужено осигурање 
(члан 1. овог правилника). 

Ако корисник осигурања остварује право на про-
дужено осигурање по одредбама члана I. став 2. овог пра-
вилника, то право може да оствари и код надлежног орга-
на за пензијско и инвалидско осигурање код кога је пријав-
љен као незапослено лице и који доноси решење о про-
дуженом осигурању и утврђује износ доприноса за пензиј-
ско и инвалидско осигурање. 

Члан 3. 
Захтев за уплаћивање износа на име доприноса за 

продужено осигурање, који је одређен у решењу о призна-
вању права на продужено осигурање (члан 2. ст. I. и 3. 
овог правилника), корисник осигурања подноси војној је-
диници, односно војној установи у којој се активно војно 
лице налази на служби. 

Уз захтев из става I. овог члана прилаже се правног 
нажно решење о признавању права на продужено осигура-
ње. 
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Члан 4. 
Решење о уплаћивању и носа на име доприноса за 

продужено осигурање, као и мишљење да је брачни друг 
активног војног лица принудно прекинуо радни однос 
због исељења са кризног подручја доноси старешина војне 
јединице, односно војне установе на положају команданта 
пука или вишем положају у којој се налази на служби ак-
тивно војно лице по основу кога корисник осигурања ос-
тварује право на продужено осигурање. 

Решењем из става I. овог члана одређује се војна је-
диница, односно војна установа која ће уплаћивати допри-
нос за продужено осигурање, a корисник осигурања се оба-
везује да у року од три дана извести старешину из става I. 
овог члана ако се запосли или оствари право на пензију, 
ако му је понуђено запослење на одговарајућем радном 
месту, односно не жели да се пријави на оглас за запосле-
ње на таквом радном месту или ако буде осуђен на безус-
ловну казну затвора у трајању дужем од шест месеци. 

Члан 5. 
Ако корисник осигурања не поступи на начин из чла-

на 4. став 2. овог правилника, па услед тога буде причиње-
на штета, старешина из члана 4. став I. овог правилника 
дужан је да надлежном војном правобраниоцу достави 
предмет ради покретања поступка за накнаду штете. 

Члан 6. 
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да 

важи Правилник о поступку за остваривање права на про-
дужено осигурање („Службени лист СФРЈ", бр. 27/89). 

Члан 7. 
Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном листу СФРЈ". 

Р. в. п. бр. 57 
18. децембра 1991. године 
Београд 

Савезни секретар за народну 
одбрану генерал армије 
Вељко Кадијевић, с. р. 

951. 
На основу члана 8. став 3. Закона о исплати личних 

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

П О Д А Т К Е 
О ИЗНОСУ ПРОСЕЧНОГ МЕСЕЧНОГ ЧИСТОГ ЛИЧ-
НОГ ДОХОТКА ПО РАДНИКУ ИСПЛАЋЕНОГ ЗА 
ПРЕТХОДНА ТРИ МЕСЕЦА У ПРИВРЕДИ РЕПУБЛИ-
КЕ И АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ И ПРИВРЕДИ СО-

ЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЈУГОСЛАВИЈЕ 

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

С Ф Р Ј . . . . . 8 335 
СР Босна и Херцеговина 5 732 
СР Македонија 5 974 
СР Словенија Il, 221 
СР Србија 8 680") 
САП Војводина 9 397 
САП Косово 5 861 
СР Хрватска 8 396 
СР Црна Гора 7 151 

* За СР Србију, без података за социјалистичке аутономне покрајине, просе-
чан месечни чист лични доходак по раднику у привреди исплаћен за период 
август-октобар 1991. године износи 8 675 динара. 

Број: 001-3636/1 Директор 
26. децембра 1991. године Савезног завода за 
Београд статистику, 

др Драгутин Групковић, с. р. 

952. 
На основу члана I. Одлуке Скупштине Задружног са-

веза Југославије о овлашћењу Управног одбора За-
дружног савеза Југославије за одређене послове, Управни 
одбор Задружног савеза Југославије, на седници одржаној 
11, децембра 1991. године, донео је 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ ОСНОВИЦЕ И СТОПЕ ДОПРИНО-

СА ЗАДРУЖНОМ САВЕЗУ ЈУГОСЛАВИЈЕ ЗА 
1992. ГОДИНУ 

1. Основицу за утврђивање доприноса којим чланице 
Задружног савеза Југославије (у даљем тексту: Савез) обез-
беђују средства за рад Савеза чини остварени бруто лични 
доходак без умањења по основу ослобађања ,и олакшица. 

2. Чланице Савеза плаћају допринос -по стопи од 
0,20% од оствареног бруто личног дохотка из тачке I. ове 
одлуке. 

3. Допринос из тачке 2. ове одлуке се уплаћује на 
жиро-рачун Задружног савеза Југославије број 
60806-603-14104, с позивом на број 05-740000, на дан упла-
те пореза и доприноса из личних доходака. 

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

Број: 2600/40-4 
l i . децембра 1991. године 
Београд 

Председник 
Задружног савеза 

Југославије, 
Јован Иванишевић, с. р. 

УСТАВНИ СУД ЈУГОСЛАВИЈЕ 

О Д Л У К А 
О ОЦЕЊИВАЊУ УСТАВНОСТИ ЗАКОНА О ДЕВИЗ-
НОМ ПОСЛОВАЊУ И СУПРОТНОСТИ ТОГ ЗАКОНА 

СА САВЕЗНИМ ЗАКОНОМ 
1. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 

судом Југославије поступак за оцењивање уставности За-
кона о девизном пословању („Урадни лист Републике 
Словеније", 1/91) и супротности тог закона са Законом о 
девизном пословању („Службени лист СФРЈ", бр. 66/85, 
71/86, 3/88, 59/88 и 82/90). 

Покретач поступка сматра да оспорени закон није 
сагласан са одредбом члана 281. став I. тачка 5. Устава 
СФРЈ, на основу које федерација, преко савезних органа, 
уређује систем спољнотрговинског и девизног пословања 
и другог економског пословања са иностранством и обез-
беђује извршавање савезних закона у тим областима, као и 
да је у супротности са Законом о девизном пословању, ко-
јим је федерација, на основу уставног овлашћења, уредила 
ову област. Осим тога, покретач поступка сматра да оспо-
рени закон није у сагласности: са одредбама члана 206/ 
став 2. Устава СФРЈ, којима је утврђено да сви закони и 
други прописи и општи акти органа друштвено-политич-
ке заједнице морају бити у сагласности са Уставом СФРЈ; 
са одредбом члана 270. Устава СФРЈ, којом је утврђено да 
су савезни закони и други прописи и општи акти обавезни 
на целој територији СФРЈ, ако тим прописима и актима 
није одређено да се примењују на ужем подручју; са од-
редбом става 2. тачке 4. Амандмана XXVII на Устав 
СФРЈ, којом је утврђено да републички и покрајински за-
кон и други пропис и општи акт органа друштвено-поли-
тичке заједнице не може бити у супротности са савезним 
законом. 

2. Законом Републике Словеније о девизном послова-
њу прописано је да се девизно пословање у Републици 
Словенији остварује по одредбама тог закона. 

3. Одредбом члана 281. став I. тачка 5. Устава СФРЈ 
утврђено је да федерација, преко савезних органа, уређује 
систем спољнотрговинског и девизног пословања и другог 
економског пословања са иностракством и обезбеђује из-
вршавање савезних закона у тим областима. 
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Одредбом тачке I. подтачке 3. Амандмана XXXIX на 
Устав СФРЈ утврђено је да федерација, преко савезних ор-
гана, уређује девизни систем и обезбеђује извршавање са-
везних закона у овој области. 

Савезним законом о девизном пословању прописано 
је да се наплаћивање и плаћање у девизама и динарима у 
пословању са иностранством и другом девизном послова-
њу остварује по одредбама овог закона. 

Уставни суд Југославије оценио је, полазећи од наве-
дених одредаба Устава СФРЈ и савезног закона о девиз-
ном пословању, да је у надлежности федерације, a не ре-
публика, да уређује девизни систем и обезбеђује извршава-
ње савезних закона у овој области. Ову оцену Уставни суд 
Југославије заснива на томе што, по Уставу СФРЈ, федера-
ција, преко савезних органа, уређује девизни систем и из-
вршавање савезних закона у овој области, па је зато оспо-
рени закон несагласан са Уставом СФРЈ и савезним зако-
ном о девизном пословању, 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 375. став 
I. тач. I. и 2. Устава СФРЈ и чл. 35. и 36. Пословника Ус-
тавног суда Југославије, на седници одржаној 9. октобра ј 
1991. године, донео је 

О д л у к у 
Утврђује се да Закон о девизном пословању („Урадни 

лист Републике Словеније", бр. 1/91) није сагласан са Ус-
тавом СФРЈ и да је у супротности са Законом о девизном 
пословању („Службени лист СФРЈ", бр. 66/85, 71/86, 3/88, 
59/88 и 82/90). 

Ову одлуку објавити у „Службеном листу СФРЈ" и 
„Урадном листу Републике Словеније". 

Ову одлуку Уставни суд Југославије донео је у саста-
ву: председник Уставног суда Југославије Милован Буза-
џић и судије - Хрвоје Бачић, др Слободан Благојевић, мр 
Крсте Чаловски, др Омер Ибрахимагић, др Бранислав 
Ивановић, Димче Козарев, Вељко Марковић, др Ратко 
Марковић и Душан Ружић. 

1У број 117/1-91 Председник 
9. октобра 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

ПОСТАВЉЕЊА И РАЗРЕШЕЊА 

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, 74/90 и 
35/91), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ САВЕТНИКА СЕКРЕТАРА СЕКРЕТА-
РИЈАТА ЗА ЗАКОНОДАВСТВО САВЕЗНОГ ИЗ-

ВРШНОГ ВЕЋА 
Разрешава се Комнен Станишић дужности саветника 

секретара Секретаријата за законодавство Савезног из-
вршног већа са 25. новембром 1991. године на лични за-
хтев. 

Савезно извршно веће 

С. п. п. бр. 1632 Председник, 
28. новембра 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, 74/90 и 
35/91), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ САВЕТНИКА СЕКРЕТАРА СЕКРЕТА-
РИЈАТА ЗА ЗАКОНОДАВСТВО САВЕЗНОГ ИЗ-

ВРШНОГ ВЕЋА 
Разрешава се Радован Ристановић, дужности саветни-

ка секретара Секретаријата за законодавство Савезног из-
вршног већа са 25. новембром 1991. године на лични за-
хтев. 

Савезно извршио веће 

С. п. п. бр. 1633 Председник, 
28. новембра 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

На основу члана 244. став l, 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, 74/90 и 
35/91), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПОДСЕКРЕТАРА У СЕКРЕТАРИЈАТУ 
ЗА ЗАКОНОДАВСТВО САВЕЗНОГ ИЗВРШНОГ ВЕЋА 

Разрешава се Родољуб Шабић, дужности подсекрета-
ра у Секретаријату за законодавство Савезног извршног 
већа са 25. новембром 1991. године на лични захтев. 

Савезно извршно веће 

С. п. п. бр. 1634 Председник, 
28. новембра 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

938. Одлука о утврђивању граничних прелаза на ко-
јима царински радници носе пиштољ и о усло-
вима за држање и ношење пиштоља при врше-
њу задатака и послова 1469 

939. Одлука о измени Одлуке о одређивању стамбе-
них зграда u станова на којима право распола-
гања има СФРЈ који се не могу продавати, од-
носно откупљивати 1469 

940. Одлука о висини дажбине за царинско евиден-
тирање у 1992. години 1470 

941. Одлука о измени и допуни Одлуке о укидању 
царинских стопа на увоз деривата нафте 1470 

942. Одлука о измени Одлуке о ослобођању од пла-
ћања посебне дажбине при увозу јунади и мле-
ка 1470 

943. Одлука о измени Одлуке о ослобађању од пла-
ћања посебне дажбине при увозу јунади, пиле-
ћег меса, млека и маслаца 1470 

944. Одлука о измени Одлуке о ослобађању од пла-
ћања посебне дажбине при увозу јестивог уља 1470 

945. Одлука о измени Одлуке о ослобађању од пла-
ћања посебне дажбине при увозу меса, маслаца 
и јестивог уља 1471 

946. Одлука о измени Одлуке о ослобађању од пла-
ћања посебне дажбине при увозу јунећег и 
свињског меса и јестивог уља 1471 4 
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Страна 
947. Одлука о плаћању посебне таксе на увезену ро-

бу у 1992. години 1471 

948. Одлука о одређивању робе на коју се плаћа по-
себна дажбина за изравнање пореског оптере-
ћења увезене робе у 1992. години 1474 

949. Одлука о критеријумима на основу којих се 
одобравају царински континенти у 1992. годи-
ни 1477 

950. Правилник о поступку за остваривање права 
на продужено осигурање 1477 

Страна 
951. Подаци о износу просечног месечног чистог 

личног дохотка по раднику исплаћеног за пре-
тходна три месеца у привреди републике и ау-
тономне покрајине и привреди Социјалистичке 
Федеративне Републике Југославије 1478 

952. Одлука о утврђивању основице и стопе допри-
носа Задруженом савезу Југославије за 1992. го-
дину 1478 

Одлука о оцењивању уставности Закона о девизном 
пословању и супротности тог закона са савез-
ним законом 1478 

Постављења и разрешења 1479 
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