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636. 
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, 42/90, 74/90 и 
35/91 ),а у вези са чланом 12. Закона о привременим мера-
ма о заједничкој девизној политици и Пројекцији платног 
биланса Југославије за 1991. годину („Службени лист 
СФРЈ", бр. 84/90), Савезно извршно веће доноси 

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

Савезно извршио веће 

Е. п. бр. 266 
29. августа 1991. године 
Београд 

Председник, 
Анте Марковић, с. р. 

О Д Л У К У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ НА КОЈИ ОВЛАШ-
ЋЕНЕ БАНКЕ ИЗВРШАВАЈУ НАЛОГЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ 
ДОМАЋИХ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ДЕВИЗАМА СА Њ И -

ХОВИХ ДЕВИЗНИХ РАЧУНА И ДЕВИЗНИХ 
ШТЕДНИХ УЛОГА 

1. У Одлуци о начину на који овлашћене банке из-
вршавају налоге за плаћање домаћих физичких лица деви-
зама са њихових девизних рачуна и девизних штедних 
улога („Службени лист СФРЈ", бр. 28/91 и 34/91) после 
тачке 2. додаје се тачка 2а, која гласи: 

„2а. Изузетно од одредбе тачке 2. ове одлуке, овлаш-
ћене банке преко којих се пензије, инвалиднине и друга 
лична примања наплаћују у девизама из иностранства 
дужне су да у року од два радна дана од дана наплате ис-
плате девизе домаћем физичком лицу на које наплата гла-
си. 

На захуев лица из става I. ове тачке овлашћена банка 
може девизе одобрити девизном рачуну или девизном 
штедном улогу тог лица.". 

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

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 265 Председник, 
29. августа 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

638. 
На основу члана 31. 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), савезни секретар 
за финансије прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ПОСТУПКУ ЗА ОСТВА-
РИВАЊЕ ПРАВА НА ОСЛОБОЂЕЊЕ ОД ПЛАЋАЊА 

ЦАРИНЕ 

Члан I. 
У Правилнику о поступку за остваривање права на 

ослобођење од плаћања царине („Службени лист СФРЈ", 
бр. 46/86, 31/87, 55/88, 73/89, 18/90 и 55/91) у члану 20. 
друга реченица мења се и гласи: „Царинарница доноси ре-
шење о ослобођењу од плаћања царине у виду забелешке 
на декларације". 

Члан 2. 
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана 

објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Број ,З/3-01 -438/9 i Савезни секретар 
21. августа 1991. године за финансије, 
Београд Бранимир Зекан, с. р. 

637. 
На основу члана 397. став 2. 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 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УСТУПАЊУ ЦАРИНСКЕ РОБЕ ЦРВЕНОМ КРСТУ 

ЈУГОСЛАВИЈЕ 
1. Црвеном крсту Југославије уступа се следећа роба: 
1) текстилни одевни предмети; 
2) обућа. 
2. Примену овог решења спроводи Савезна управа 

царина. 
3. Ово решење примењује се до 31. децембра 1991. го-

дине. i 

639. 
На основу члана 14. став 2. Закона о условима за узи-

мање и пресађивање делова људског тела („Службени 
лист СФРЈ", бр. 63/90 и 22/91) савезни секретар за рад, 
здравство, борачка питања и социјалну политику доноси 

П Р А В И Л Н И К 
О УСЛОВИМА ЗА РАД ЗДРАВСТВЕНИХ ОРГАНИЗА-
ЦИЈА КОЈЕ ВРШЕ ПОСЛОВЕ УЗИМАЊА, ПРЕСАЂИ-
ВАЊА., ОБРАДЕ - ТИПИЗАЦИЈЕ И ЧУВАЊА ДЕЛОВА 

ЉУДСКОГ ТЕЛА 

Члан I. 
Овим правилником уређују се услови за рад које мо-

рају да испуњавају здравствене организације које врше по-
слове узимања, пресађивања, обраде - типизације и чува-
ња делова људског тела. 

u 
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Члан 2. 
Здравствене организације које врше послове узимања 

делова људског тела морају имати најмање један тим ле-
кара хирурга који је оспособљен да у сваком тренутку из-
врши узимање делова људског тела и најмање један тим 
лекара анестезиолога који је оспособљен за реанимацију 
делова тела умрлих лица и спровођење поступка пре узи-
мања дела људског тела. 

Под тимом се, у смислу овог правилника, подразуме-
вају најмање три лекара са одговарајућом специјализаци-
јом и одговарајући број здравствених радника са средњом, 
односно вишом стручном спремом. 

Члан 3. 
Здравствене организације које врше послове узимања 

делова људског тела морају имати најмање једну салу за 
операције и реанимациони центар са апаратом за спрово-
ђење једне од допунских метода за утврђивање смрти. 

Узимање делова људског тела могу вршити тимови 
из члана 2. овог правилника и у другим здравственим ор-
ганизацијама које испуњавају услове из става I. овог чла-
на. 

Члан 4. 
Здравствена организација мора имати потребне хи-

руршке инструменте за узимање и контејнере за чување и 
превоз делова људског тела. 

На контејнер из става I. овог члана ставља се налеп-
ница, чији је образац одштампан уз овај правилник и чини 
његов саставни део. 

Члан 5. 
Здравствене организације које врше пресађивање де-

;,дб^а људског тела морају имати најмање три тима лекара 
хирурга који могу у сваком тренутку извршити пресађива-
ње делова људског тела. 

Здравствена организација из става 1. овог члана мора 
имати и три тима лекара анестезиолога који су оспособље-
ни за преоперативну припрему болесника, анестезију и ре-
шавање могућих компликација у току пресађивања, као и 
најмање три тима лекара специјалиста оспособљених за 
послове дијализе и имуносупресивни поступак. 

Члан 6. 
Здравствене организације из члана 5. овог правилни-

ка морају имати најмање две операционе сале са одговара-
јућом опремом, две изолациоће јединице са одговарају-

' ћим техничким и медицинским условима за непосредно 
праћење стања после извршеног пресађивања и реанима-
циони центар. 

Члан 7. 
Здравствена организација из члана 5. овог правилни-

ка мора имати и лабораторију која непрекидно ради 24 ча-
са, бактериолошку службу која непрекидно ради 12 часова 
и рендген-службу која непрекидно ради 24 часа, које могу 
спроводити све потребне поступке у вези са пресађива-
њем. ? 

Поред служби из става I. овог члана, здравствена ор-
ганизација мора имати и радиоизотопску службу, службу 
за типизацију ткива, службу за трансфузију и центар за ди-
јализу. 

Члан 8. 
Здравствене организације које врше обраду - типиза-

цију делова људског тела ради пресађивања морају имати 
најмање три тима стручњака за типизацију ткива. 

Стручњаци из става I. овог члана морају имати нај-
мање Vili степен стручне спреме у области медицине, био-
логије, фармације, биохемије, хемије, биофизике, матема-
тике или информатике. 

Члан 9. 
Здравствена организација из члана 8. овог правилни-

ка мора имати серолошку лабораторију, целуларну лабо-
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раторију, банку ткива и службу за информатику и комуни-
кације. 

Члан IO. 
За обраду - типизацију делова људског тела здрав-

ствена организација мора имати најмање следећу опрему: 
микроскопе (обичне, инвертне и флуоресцентне), центри-
фуге са хлађењем, расхладне коморе, стерилне коморе, ин-
кубаторе са угљен-диоксидом, бета и гама сцинтилационе 
бројане, опрему за течни ваздух (течни азот), телекс, теле-
факс и персонални рачунар. 

Ч л а н и . 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 3/0-02-002/91-005 Савезни секретар за рад, 
25. јула 1991. године здравство, борачка питања и 
Београд социјалну политику, 

Радиша Гачић, с. р. 

640. 
На основу члана 19. став 2. Закона о условима за узи-

мање и пресађивање делова људског тела („Службени 
лист СФРЈ", бр. 63/90 и 22/91), савезни секретар за рад, 
здравство, борачка питања и социјалну политику доноси 

П Р А В И Л Н И К 
О ПОДАЦИМА КОЈЕ У ПОСЕБНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ 
ВОДЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И О НАЧИНУ 

И РОКОВИМА ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА И 
ОБАВЕШТЕЊА 

Члан I. 
Ови^ правилником прописују се подаци које у посеб-

ној евиденцији воде здравствене организације које узима-
ју, чувају, обрађују, пресађују или преносе делове људског 
тела ради пресађивања (у даљем тексту: здравствене орга-
низације), као и начин и рокови достављања тих података 
и обавештења. 

Члан 2. 
Здравствена организација која узима делове људског 

тела ради пресађивања у сврхе лечења, у посебној евиден-
цији води: личне податке о даваоцу дела људског тела, 
податке о клиничком стању последња 24 часа и I час пре 
узимања дела људског тела, претходном лечењу даваоца и 
лековима датим у последња 24 часа, члановима тима који 
је узео део људског тела, времену узимања и стању узетог 
дела људског тела, конзервирању и месту упућивања дела 
људског тела, као и друге податке од значаја за део људ-
ског тела који је узет ради пресађивања. 

Здравствена организација која узима део људског те-
ла са умрлог лица, поред података из става I. овог члана, 
у посебној евиденцији води податке о узроку смрти давао-

ца и имена чланова комисије, односно лекара који је ут-
врдио смрт. 

Податке из ст. I. и 2. овог члана здравствена органи-
зација уноси у образац број !,,који је одштампан уз овај 
правилник и чини његов саставни део. 

Члан 3. 
Здравствена организација која узима делове људског 

тела ради пресађивања саставља извештај о узетом делу 
људског тела на основу података из члана 2. овог правил-
ника и прилаже га уз узети део људског тела. Податке за 
извештај о узетом делу људског тела здравствена органи-
зација уноси у образац број 2, који је одштампан уз овај 
правилник и чини његов саставни део. 

Члан 4. 
Здравствена организација која преноси делове људ-

ског тела ради пресађивања, у посебној евиденцији води 
податке о здравственој организацији од које је преузела и 
којој је доставила делове људског тела, као и о времену 
преузимања и уручења пошиљке. 

Члан 5. 
Здравствена организација која пресађује делове људ-

ског тела ради лечења у посебној евиденцији води следеће 
податке: датум извршене трансплантације, имена чланова 
тима који је извршио трансплантацију, име и презиме да-
ваоца и име и презиме примаоца дела људског тела, дијаг-
нозу - узрок отказивања дела људског тела примаоца, 
имунизацију и узроке имунизације примаоца, датум успос-
тављања функције пресађеног дела људског тела и друге -
податке значајне за трансплантацију појединог дела Људ-
ског тела. " "Л?п 

Члан 6. 
Здравствене организације које узимају, чувају, обра-

ђују, пресађују или преносе делове људског тела ради пре-
сађивања достављају извештај центру у року од 30 дана од 
дана узимања, пресађивања, или преношења дела људског 
тела на обрасцима бр. 2 и З, који су одштампани уз овај^ 
правилник u чине његов саставни део. 

Реферални центар доставља савезном органу управе 
надлежном за послове здравства и Савезном заводу за 
здравствену заштиту годишњи, а, по потреби, и периоди-
чан извештај о узетим и пресађеним деловима људског те-
ла, до 15. јануара текуће године за претходну годину. -

Члан 7. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 3/0-02-002/91-004 Савезни секретар за рад, 
25. јула 1991. године здравство, борачка питања и 
Београд социјалну политику, 

Радиша Гачић, с, р. 

Образац бр. I 

ПОДАЦИ О УЗИМАЊУ ДЕЛОВА ЉУДСКОГ ТЕЛА РАДИ ПРЕСАЂИВАЊА И ДРУГИ РЕЛЕВАНТНИ ПОДАЦИ 
ЗА ДЕО ЉУДСКОГ ТЕЛА КОЈИ ЈЕ УЗЕТ 

Лични подаци даваоца Клиничко стање даваоца 24 пре преузимања тела - v 

Презиме, име оца и име Пол Датум 
рођења Место рођења 

Телесна 
темпе- -
ратура 

Крвни 
прити-

сак 
Циуреза Креати-

нин Уреа 
Албу-
мин у 
урину 

Седи-
мент 

урина 
У рино-
култура 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 IO l i 12 13 

4 
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Наставак 

Клиничко стање даваоца час пре узимања дела тела Лекови дати даваоцу последњих 24h
v 

Телесна 
температура 

Крвни 
прити-

сак 
Диуреза Крсти-

нин Уреа 
Албу-
мин у 
урину 

Седи-
мент 

урина 
Урино-
култура 

Дибенсилина Регитин Хепарина Диуретика Васоп ресора 

Телесна 
температура 

Крвни 
прити-

сак 
Диуреза Крсти-

нин Уреа 
Албу-
мин у 
урину 

Седи-
мент 

урина 
Урино-
култура час минут час минут час минут час минут час минут 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Наставак 

Врста узетог органа 

Време узимања органа 

Почетак 
топле 

нехемије . 

Почетак 
хладне' 

нехемије 
Волумен 

перфузаната 

Оцена перфузије 

Врста узетог органа датум час минут 
Почетак 

топле 
нехемије . 

Почетак 
хладне' 

нехемије 
Волумен 

перфузаната одлична добра лоша 

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 

Наставак 

Стање органа узетог за трансплантацију 
(за бубрег) 

Типизација За кадаверични орган, узрок смрти 
даваоца 

Центар за 
трансплантацију у који 

је орган упућен 

Број 
артерија Број вена Дужина 

уретера 

Клинички 
изглед оба 

бубрега 
A ВО HLA 

Дијагноза 
основног 
обољења 

Непосредни 
узрок смрти 

Комисија 
која је 

установила 
Назив 
центра 

Адреса 
центра Примедба 

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Образац бр. 2 

ИЗВЕШТАЈ О УЗЕТОМ ДЕЛУ ЉУДСКОГ ТЕЛА 

ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦЕНТАР ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЈУ 

КЛИНИЧКЕ НАПОМЕНЕ 24 часа пре СМРТИ 

КРВНИ ПРИТИСАК ТЕЛЕСНА ТЕМПЕРАТУРА 

ДИУРЕЗА: ПОСЛЕДЊЕГ ЧАСА: 
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Образац бр. 3 
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641. 
На основу члана 4. став 3. Закона о условима за узи-

мање и пресађивање делова људског тела („Службени 
лист СФРЈ", бр. 63/90 и 22/91), савезни секретар за рад, 
здравство, борачка питања и социјалну политику доноси 

П Р А В И Л Н И К 
О БЛИЖИМ МЕДИЦИНСКИМ КРИТЕРИЈУМИМА И 
НАЧИНУ И ПОСТУПКУ УТВРЂИВАЊА СМРТИ ЛИ-
ЦА МИЈИ СЕ ДЕЛОВИ ТЕЛА МОГУ УЗИМАТИ РАДИ 

ПРЕСАЂИВАЊА 

Члан I. 
Смрт лица чији се делови тела могу узимати ради 

пресађивања утврђује се на основу ближих медицинских 
критеријума, на начин и по поступку који су прописани 
овим правилником. 

Члан 2. 
Престанак рада мозга (мождана смрт) утврђује се код 

лица које се налази у дубокој коми праћеној церебралном 
неактивношћу и одсутношћу спонтаног дисања, проузро-
кованим повредом мозга, декомпензираним интракрани-
јалним тумором, цереброваскуларном болешћу или анок-
сијом мозга, тумором, раком или срчаним арестом. 

Одредба става I. овог члана не односи се на стања 
изазвана интоксикацијом, примарном хипертермијом или 
метаболичким ендокриним и упалним болестима. 

Члан 3. 
Сматра се да је, у смислу овог правилника, наступила 

мождана смрт ако је код лица настао потпун и коначан 
престанак мождане циркулације. 

Под условима из става l, овог члана, сматра се да је 
наступила мождана смрт и ако се респирације и срчана ак-
ција вештачки одржавају. 

Члан 4. 
Мождана смрт, у смислу овог правилника, постоји 

ако се клиничким прегледом утврди: 
1) дубока кома и непостојање реакције на било које 

спољне или унутрашње надражаје; 
2) непостојање церебралних рефлекса; 
3) постојање широких зеница без реакције; 
4) непостојање покрета очних јабучица на окрете гла-

ве или флексију врата; 
5) непостојање вестибуло-окуларног рефлекса; 
6) непостојање рефлекса carina traheae; 
l ) непромењен пулс на тест атропином; 
8) потпуна мишићна атонија; 
9) непостојање спонтаног дисања три минута после 

искључивања болесника са респиратора, уз нормалну 
вредност СОг у крви. 

Члан 5. 
Мождана смрт се утврђује клиничким прегледом три 

пута са размаком од једног сата и потврђује једном од до-
пунских метода: изазвани потенцијали можданог стабла, 
доплер-сонографијом или електроенцефалографијом. 

Члан 6. 
Мождана смрт потврђује се једном од дијагностич-

ких метода из члана 5. овог правилника: доказивањем изо-
електричне линије у електроенцефалограму снимљеном 
под стандардним одговарајућим техничким условима нај-
мање три пута у трајању од 15 минута, изостајањем једног 
од изазваних потенцијала можданог стабла и доказива-
њем прекида циркулације доплер-сонографијом. 

Члан 7. 
Неповратни престанак рада срца (срчана смрт) ут-

врђује се клиничким прегледом после предузетих мера ре-
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анимације, уз праћење ЕКГ-а у трајању од најмање IO ми-
нута. 

Члан 8. 
Прегледе из чл. 4, 5, 6. и 7. овог правилника врши ко-

мисија у саставу: лекар неуролог или неурохирург и лекар 
анестезиолог-реаниматор. 

Члан 9. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 3/0-02-002/91-005 Савезни секретар за рад, 
25. јула 1991. године здравство, борачка питања и 
Београд социјалну политику, 

Радиша Гачић, с. р. 

642. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Са-
везног завода за стандардизацију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ 

СТАНДАРДИМА ЗА ПАЛЕТЕ 

Члан I. 
У Правилнику о југословенским стандардима за па-

лете („Службени лист СФРЈ", бр. 9/90) у југословенском 
стандарду који има следећи назив и ознаку: 

Палете. Равна дрвена палета 1200 
mm х 800 mm. Облик, мере и технички ус-
лови JUS Z.M 1.020 
тачка 8. и Прилог A бришу се. 

Члан 2. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 15/01-149/66 Директор 
21. јуна 1991. године Савезног завода за 
Београд стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

643. 
На основу члана 2. Закона о посебним дажбинама при увозу пољопривредних и прехрамбених. производа 

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

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

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

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

Редни 
број 

Тарифни број 
Царинске 

тарифе 

Тарифна 
ознака Наименован^ робе 

Просечна цена 
на домаћем 

тржишту 

I 2- 3 4 5 

1 01.02 Живе животиње, врста говеда: Дин/kg 
0102.90 - Остало: 
0102.901 бикови 28,90 
0102.904 јунад за тов (од 200 до 280 kg) 37,40"411 

0102.905 јунад, утовљена преко 280 до 450 kg ' 34,00 
0102.906 јунад, остала 30,60 

2 01.03 
0103.9 
0103.91 

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

0ф3.913 масне за клање 31,60 
0103.919 остало 31,60 
0103.92 - - масе 50 kg или веће: 
0103.922 меснате за клање 31,00 
0103.923 масне за клање 26,40 
0103.929 остало 26,40 

3 01.04 
0104.10 

Овце и козе, живе: 
- Овце: 

0104.102 за клање 31,00 
0104.109 јагњад, остало 48,10: r 

4 01.05 
0105.9 
0105.91 

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

0105.919 остале 9,90 
5 02.01 

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

0201.101 телећи 69,40 
0201.102 јунећи 57,80; 
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I 2 3 4 5 

Дин/kg 
0201.103 говеђи 43,40 
0201.109 остали 43,40 
0201.20 - Остали комади са Истима: 
0201.201 телећи 72,30 
0201.202 јунећи: 
0201.2021 компензиране четврти 60,50 
0201.2022 предње четврти 48,40 
0201.2023 задње четврти 72,60 
0201.2029 остало 48,40 
0201.203 - - - говеђи: 
0201.2031 компензиране четврти 45,40 
0201.2032 предње четврти 36,30 
0201.2033 задње четврти 54,50 
0201.2039 остало 36,30 
0201.30 - Без костију: 

97,50 0201.301 телећи 97,50 
0201.302 јунеће: 
0201.3021 компензиране четврти 80,50 
0201.3022 предње четврти 64,40 
0201.3023 задње четврти 96,60 
0201.3029 остало 64,40 
0201.303 говеђе: 
0201.3031 компензиране четврти 60,40 
0201.3032 предње четврти 48,30 
0201.3033 задње четврти 72,40 
0201.3039 остало 48,30 
0201.309 остало 64,40 

6 02.02 
0202.10 

Месо говеђе, смрзнуто: 
- Трупови и полутке: 

0202.101 телећи 5 5 , 5 0 

a 0202.102 јунећи 46,20 
0202.103 говеђи 34,70 
0202.109 остало 34,70 
0202.20 - Остали комади са костима: 
0202.201 телећи 57,80 
0202.202 јунећи: 
0202.2021 компензиране четврти 48,40 
0202.2022 предње четврти 38,70 
0202.2023 задње четврти 58,10 
0202.2029 остало 38,70 
0202.203 говеђи: 
0202.2031 компензиране четврти 36,30 
0202.2032 предње четврти 29,00 
0202.2033 задње четврти 43,60 
0202.2039 остало 29,00 
0202.209 остало 38,70 
0202.30 - Без костију: 
0202.301 телећи 78,00 
0202.302 јунеће: 
0202.3021 компензиране четврти 64,40 
0202.3022 предње четврти 51,50 
0202.3023 задње четврти 77,30 
0202.3029 остало 51,50 
0202.303 говеђе: 
0202.3031 компензиране четврти 48,30 
0202.3032 предње четврти 38,60 
0202.3033. задње четврти 58,00 

[ 0202.3039 остало 38,60 
0202.309 остало 51,50 

7 02.03 
0203.1 
0203.11 

Месо свињско, свеже, расхлађено или смрзнуто: 
-- Свеже или расхлађено: 
- - трупови и полутке: 
Ех. 
- трупови и полутке са кожом и поткожним масним ткивом, 

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

35,30 0 

без главе, предњих и задњих ногу 41,20 
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1 2 3 4 5, 

Дин/kg 

- трупови и полутке без коже, поткожног масног ткива, главе,. 
предњих и задњих ногу (гуљена полутка) 63,00 

- трупови и полутке без коже, поткожног масног ткива, главе, 
предњих и задњих ногу, груди, ребара и трбушине (францус-
ка обрада) 67,60 

0203.12 - - бутови, плећке и комади од њих, са костима: 
Ех. 
- бутови и комади од њих, са костима 85,20 
- плећке и комади од њих, са костима 67,60 

0203.19 - - остало: 
Ех. 
- бутови и комади од њих, без костију 100,60 
- плећке и комади од њих, без костију 79,80 
- леђа 79,80 
- слабина са филеом 85,20 
- слабина без филеа 80,80 
- врат 61,70 
- груди 33,80 
- ребра, трбушина, коленица и подлактица 25,00 

0203.2 - Смрзнуто: 
0203.21 - - трупови и полутке: 

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

главом, предњим и задњим ногама 24,70 
- трупови и полутке са кожом и поткожним масним ткивом, 

без главе, предњих и задњих ногу 28,70 
- трупови и полутке без коже, поткожног масног ткива, главе, 

предњих и задњих ногу (гуљена полутка) 44,10 
- трупови и полутке без коже, поткожног масног ткива, главе, 

предњих и задњих ногу, груди, ребара и трбушине (францус-
ка обрада) 47,40 

0203.22 - - бутови, плећке и комади од њих, са костима: 
Ех. 
- бутови и комади од њих, са костима 59,70 , 
- плећке и комади од њих, са костима 47,40 

0203.29 - - остало: 
Ех. 
- бутови и комади од њих, без костију 70,40 
- плећке и комади од њих, без костију 55,80 
- леђа 55,64 
- слабина са филеом 59,70 
- слабина без филеа 56;60 
- врат 4 0 0 
- груди 23,60 
- ребра, трбушина, коленица и подлактица 17,40 

8 02.04 Месо овчије или козије, свеже, расхлађено или смрзнуто: 
0204.10 - Трупови и полутке, јагњећи, свежи или расхлађени 82,00 
0204.2 - Остало месо овчије, свеже или расхлађено: 
0204.21 - - трупови и полутке 58,80 
0204.22 - - остали комади са костима 58,80 
0204.23 - - без костију 73,50 
0204.4 - Остало месо овчије, смрзнуто: 
0204.41 - - трупови и полутке 47,00 
0204.42 " - - остали комади са костима 47,00 
0204.43 — без костију 58,80 

9 02.07 Месо и јестиви отпаци, од живине из тар. броја 01.05, свежи, 
расхлађени или смрзнути: 

0207.10 - Живина, неисечена у комаде, свежа или расхлађена 30,00 
0207.2 - Живина, неисечена у комаде, смрзнута: 

' 0207.21 - - кокошке, домаће 24,00 
0207.3 - Живина исечена у комаде и отпаци, укључујући џигерице, 

свежи или расхлађени: 
0207.39 - - остало 25,50 
0207.4 - Живина исечена и отпаци, осим џигерице, смрзнути: 
0207.41 — од кокошака, домаћих 20,40 
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I 2 3 4 5 

Дин/1 
IO 04.01 Млеко и павлака, неконцентровани и без додатог шећера или 

других материја за заслађиван^: 
0401.20 - Са садржајем масноће преко 1% до 6% по маси 6,00 

l i 04.02 Млеко и павлака, концентровани или са садржајем додатог ше-
ћера или других материја за заслађивање: 

Дин/kg 
0402.2 - У праху, гранулама или другим чврстим облицима, са 

садржајем масноће преко 1,5% по маси: 
0402.21 - - без додатог шећера или других материја за заслађивање 73,50 

0402.9 - Остало: Дин/1 
0402.91 - - без додатог шећера и других материја за заслађивање 21,00 

12 04.05 0405.00 Маслац и остале масноће и уља, добијени од млека: Дин/kg 
0405.001 маслац свеж 99,40 

13 04.09 0409.00 Мед, природни: 
0409.001 у паковањима до 25 kg 66,00 
0409.009 ,у осталим паковањима 60,00 

14 10.01 Пшеница и наполица: 
1001.10 - Тврда пшеница: 
1001.102 остала 3,50 
1001.90 - Остало: 
1001.902 остала пшеница 3,50 

15 10.03 1003.00 Јечам: 
1003.002 пиварски 3,20 

16 10.05 Кукуруз: 
1005.90 - Остали: 
1005.901 бели 3,20 
1005.902 жути 3,20 
1005.909 - - - остали 3,20 

17 10.06 Пиринач: 
1006.10 - Пиринач у љусци (арна или сиров): 
1006.109 остали 7,00 
1006.20 - Пиринач ољуштени (смеђи) 16,20 
1006.30 - Пиринач полубланширан или бланширан, па и полиран или 

глазиран: 
1006.301 - - - полубели и бели 16,80 
1006.309 полиран и глазиран 18,00 
1006.40 - Ломљени пиринач 4,60 

18 11.07 Слад, пржен или непржен: 
1107.10 - Непржен 7,70 
1107.20 - Пржен 8,50 

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

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

облику пелета; лупулин: 
1210.10 - Хмељ, недробљен нити млевен-нити у облику пелета 50,20 
1210.20 - Хмељ, дробљен или млевен или у облику пелета; лупулин: 
1210.201 хмељ, дробљен или млевен или у облику пелета 54,50 
1210.209 лупулин -

23 12Ј2 Рошчићи, морске и остале алге, шећерна репа, шећерна трска, 
свежи или суви, укључујући млевене; коштице и језгра из кош-
тица воћа и остали биљни производи (укључујући корен т е о -
рије, непржен, врсте Cichorium intybus sativum) врста која се 
првенствено употребљава за људску исхрану, на другом месту 
непоменути нити укључени: 

1212.9 - Остало: 
1212.91 — шећерна репа 0,58 

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

1507.10 - Сирово уље, укључујући дегумирано (без смоле) 15,00 
Дин/1 

1507.90 - Остало 20,40 
25 15.12 Уље од семена сунцокрета, шафранике и памуковог семена и 

њихове фракције, пречишћени или непречишћени, али хемијски 
немодификовани: 
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26 

27 

15.14 

17.01 

28 22.04 

29 

30 

23.04 

24.01 

31 24.02 

1512.1 
1512.11 

1512.19 

1514.10 
1514.101 
1514.90 
1514.901 

1701.1 

1701.11 
1701.12 
1701.9 
1701.99 
1701.991 
1701.992 

2204.2 

2204.21 
2204.211 
2204.212 
2204.2125 
2204.2129-
2204.219 
2304.00 

2304.001 
2304.009 

2401.10 

2401.20 

2401.30 

2402.10 
2402.20 

Дин/kg 
- Уље од сунцокрета и шафранике и њихове фракције: 
- сирово уље 16,30 

Дин/1 
- остало 22,40 
Уље од репице или уље од слачице и њихове фракције, рафини- Дин/kg 
сани или нерафинисани, али хемијски немодификовани: 
- Сирово уље: 

од репице 14,80 
- Остало: Дин/1 
- - - од репице 20,40 

Шећер од шећерне трске и шећерне репе и хемијски чиста саха- Дин/kg 
роза, у чврстом стању: 
- С ирови шећер без додатих средстава за ароматизациЈу и ма-
- терија за бојење: 

шећер од шећерне трске 9,00 
- - шећер од шећерне репе ' 9,00 
- Остало: 
- остало: 

шећер од шећерне трске, рафинисан 10,40 
шећер од шећерне репе, рафинисан 10,40 

Вино од свежег грожђа, укључујући ојачана вина; шира од Дин/1 
грожђа, осим оне из тар. броја 20.09: 
- Остала вина; шира од грожђа са заустављеном ферментаци-

јом додавањем алкохола: 
- - у судовима до 2 I: . ' 

вино стоно 15,00 
вино квалитетно: 

бело 19,50 
остало 4 19,50 

вино дезертно 34,40 
Уљане погаче и остали чврсти остаци добијени приликом ек- Дин/kg 
стракција уља од соје, немлевени, млевени или пелетизовани: 

од соје 3,50 
остало 3,50 

Дуван сиров или непрерађен; отпаци од дувана: 
- Дуван, неижиљен: 
Ех. 
- оријентални тип дувана 111,00 
- тип Вирџинија 74,00 
- тип Берлеј 50,60 
- остали 35,70 
- Дуван, делимично или потпуно ижиљен: 
Ех. 
Делимично ижиљен: 
- оријентални тип дувана 111,00 
- тип Вирцинија 81,40 
- тип Берлеј 55,70 
- остали 39,30 
Потпуно ижиљен: 
- оријентални тип дувана 11 1,00 
- тип Вирџинија 90,30 
- тип Берлеј 68,00 
- Отпаци од дувана ' 23,10 
Цигаре, цигарилоси и цигарете од дувана и замене дувана: Дин/паклица 
- Цигаре и цигарилоси, који садрже дуван 
- Цигарете које садрже дуван: 
Ех. 
- цигарете које одговарају квалитету групе лиценцних цигаре-

та из домаће производње 5,60 
- цигарете које одговарају квалитету групе екстра домаћих ци-

гарета произведених према JUS-y Е.Р2.010 5,50 
- цигарете које одговарају по квалитету I квалитетној групи из 

домаће производње произведене према JUS-y Е.Р2.010 3,70 
- цигарете које одговарају по квалитету II квалитетној групи 

из домаће производње произведену према JUS-y Е.Р2.010 3,70 
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2402.90 

- цигарете које одговарају по квалитету III квалитетној групи 
из домаће производње произведене према JUS-y Е.Р2.010 

- цигарете које одговарају по квалитету IV квалитетној групи 
из домаће производње произведене према JUS-y Е.Р2.010 

- Остало 

Дин/паклица 

3,70 

3,70 
5,60 

3. Даном ступања на снагу ове наредбе престаје да важи Наредба о висини посебне дажбине при увозу пољо-
привредних и прехрамбених производа („Службени лист СФРЈ", бр. 59/91). 

4. Ова наредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ", a примењиваће 
се од 5. септембра 1991. године. 

Бр. 86/91 
29. августа 1991. године Савезни секретар за трговину, 
Београд мр Назми Мустафа, с. р. 

644. 
На основу члана 52. тачка 2. Закона о заштити живо-

тиња од заразних болести које угрожавају целу земљу 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 43/86 и 53/91), савезни секре-
тар за пољопривреду доноси 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ НАРЕДБЕ О ЗАБРАНИ УВОЗА ИЗ САВЕЗ-
НЕ РЕПУБЛИКЕ НЕМАЧКЕ И КРАЉЕВИНЕ ХОЛАН-
ДИЈЕ У СОДИ!АЛИСТИЧКУ ФЕДЕРАТИВНУ РЕПУБ-
ЛИКУ ЈУГОСЛАВИЈУ ПОШИЉКИ СВИЊА ЗА ПРИ-
ПЛОД И СЕМЕНА И ЕМБРИОНА ЗА ВЕШТАЧКО 

ОСЕМЕЊАВАЊЕ СВИЊА 

! . У Наредби о забрани увоза из Савезне Републике 
Немачке и Краљевине Холандије у Социјалистичку Феде-
ративну Републику Југославију пошиљки свиња за при-
плод и семена и ембриона за вештачко осемењавање сви-
ња („Службени лист СФРЈ", бр. 48/91) тачка 2. брише се. 

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

Број: 5/0-06-042/003 Савезни секретар за 
23. августа 1991. године пољопривреду, 
Београд др Стево Мирјанић, с, р. 

645. 
: -- На основу члана 22. ст. ! .и 3. Закона о закитити биља 

од болести и штеточина које угрожавају целу земљу 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 74/89), савезни секретар за 
пољопривреду прописује 

Н А Р Е Д Б У 
О ВРСТАМА САДНОГ МАТЕРИЈАЛА ВИШЕГОДИШ-
ЊИХ БИЉАКА ИЗ УВОЗА КОЈЕ ПОДЛЕЖУ ПРАЋЕ-
ЊУ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА КОД КРАЈЊЕГ КОРИС-

: НИКА И О УСЛОВИМА ТОГ ПРАЋЕЊА 
1. Овом наредбом утврђују се врсте садног материја-

ла вишегодишњих биљака из увоза којима се могу прене-
ти карантинске биљне болести и штеточине, чЛје се прису-
ство не може утврдити приликом обавезног здравственог 
прегледа на граничном прелазу (скривене заразе) и услови 
под којима се прати здравствено стање садног материјала 
код крајњег корисника (на месту садње). 

2. Под садним материјалом вишегодишњих биљака, у 
смислу ове наредбе, подразумевају се живо биље и сви де-
лови за размножавање (биљке у посудама са земљом, сад-
нице, калем-гранчице, младице, изданци, сејанци, окулан-
ти и др.), осим плодова и семена. 

3. Праћењу здравствено!' стања садног материјала 
код крајњег корисника (на месту садње) ради утврђивања 

присуства одређених биљних болести и штеточина (скри-
вене заразе) подлежу следеће врсте садног материјала ви-
шегодишњих биљака: 

Ред. Врсте садног матери-
бр. јала 

Карантинске биљне бо-
лести и штеточине 

I Rosaceae: 
Ma!us - пореклом из 
свих земаља 

Gymnosporangium spp. 
neevr. 
Monilinia fructicola g i -
nter) Нопеу 
Phylosticta solitaria Eli. et 
Ev. 
Apple pro!iferation MLO 
Сћеггу rasp leaf virus 

2 Primus - пореклом из 
свих земаља 

Apiosporina morbosa 
(Schvvein.) v. Агх 
Monilinia fructicola g i -
nter) Нопеу 
Cherrv raso leaf virus 
Peach American mosaic di-
sease 
Peach рћопеу bacterium 
RLO 
Plum American line pat-
tern virus 
Apricot chlorotic leafroll 
MLO 
Peach rosette MLO 
Peach yellows MLO 
Peach X disease MLO 
Apple proliferation MLO 
Plum рох virus 
Apricot chlorotic leafroll 
MLO 

3 Chaenomeles - порек-
лом из Америке, Аус-
тралије и Азије 

Monilinia fructicola (Wi-
nter) Нопеу 

4 Crataegus - пореклом 
из Америке, Аустра-
лије и Азије 

Gymnosporangium spp. 
neevr. 
Phyllosticta solitaria E!l, et 
Ev. 
Monilinia fructičola g i -
nter) Нопеу 

5 Cydonia - пореклом 
из ваневропских зема-
ља 

Gymnosporangium spp. 
neevr. 
Monilinia fructicola (Wi-
nter) Нопеу 
Aleurocanthus woglumi 
Ashby 
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Ред. Врсте садног матери- Карантинске биљне бо-
бр. јала лести и штеточине 

6 Ру rus - пореклом из Gymnosporangium spp. 
ваневропских земаља neevr. 

Monilinia fructicola g i -
nter) Нопеу 
Phyllosticta solitaria ЕН. et 
Ev. 
Conotrachelus nenuphar 
(Hbst.) 
Cydia prunivora (Walsh) 
Aleurocanthus woglumi 
Ashby 

7 Photinia - пореклом 
из Азије и Северне 
Америке 

Gymnosporangium spp. 
neevr. 

8 Rubus - пореклом из 
Немачке и ваневроп-
ских земаља 

Hamaspora longissima 
(Thum.) Kom 
Apple mosaic virus in Ru-
bus (сој САД) 
Raspberry leaf curi virus 

9 Rutaceae: 
Citrus, Fortunella, Pon-
cirus, Aeglopsis, Afra-
egle, Pamburus, Clause-
na и хибриди родова 
Citrus, Fortunella и Po-
ncirus - пореклом из 
Италије, Шпаније и 
ваневропских земаља 

Citrus greening bacterium 
Xanthomonas campestris 
pv. citri 
Citrus tristeza virus 
Aleurocanthus woglumi 
Ashby 
Diaphorina citri (Kuway.) 
Toxoptera citricida (Kirk.) 
Tryoza erytreae (Pel G.) 
Radopholus citrophilus 
Huettel et al. 
R. similis (Cobb) Thorne 

IO Umbelliferae: 
Arracacia - пореклом 
из Италије, Шпаније и 
ваневропских земаља 

Citrus tristeza virus 

l i Passifloraceae: 
Passiflora - пореклом 
из Италије, Шпаније и 
ваневропских земаља 

Citrus tristeza virus 

12 Vitaceae: Grapevine flavescence do-
Vitis - пореклом из гее MLO 
свих земаља Xanthomonas ampelina 

Panagopoulos 
Aleurocanthus woglumi 
Ashby 
Xylella fastidiosa Wells et 
Raju 

4. Увозник садног материјала вишегодишњих биљака 
из тачке 3. ове наредбе дужан је да савезном граничном ин-
спектору за заштиту биља достави писмену пријаву са'по-
дацима о крајњем кориснику, локацији садње, катастар-
ској општини и броју катастарске парцеле на којој ће бити 
засађен увезени садни материјал. 

До добијања података из става I. ове тачке пошиљка 
садног материјала из увоза ће се налазити под царинским 
надзором. 

На основу докумената који прате пошиљку и пријаве, 
савезни гранични инспектор сачињава записник о врсти и 
количини биља и локацији садње и доставља га републич-
ко м органу- надлежном за послове заштите биља. 

5. Здравствено стање садног материјала код крајњег 
корисника прати се гајењем биља на одређеној изолованој 
парцели крајњег корисника у трајању од два вегетациона 
периода. 

6. Здравствено стање садног материјала прати ов-
лашћено предузеће, односно организација, провером 

врсте и количине би,ша које се узгаја, провером здравстве-
ног стања за време вегетације, најмање два пута у току ве-
гетационог периода, а, према потреби, и лабораторијским 
методама, и провером здравственог стања осталих биља-
ка домаћина карантинских болести и штеточина у околи-
ни до 100 метара око парцеле на којој се гаје биљке из уво-
за. 

Док траје провера здравственог стања садног матери-
јала, то биље и његови делови не смеју се размножавати 
ни износити с одређене парцеле или премештати на другу 
парцелу без одобрења републичког органа надлежног за 
послове заштите биља. 

7. Овлашћено предузеће, односно организација која 
прати здравствено стање дужна је да надлежном репуб-
личком органу први извештај достави у року од 15 дана по 
пријему обавештења од тог органа, a следеће извештаје -
одмах након обављених провера у току вегетације. 

8. О обављању и завршетку провере здравственог ста-
ња садног материјала надлежни републички орган оба-
вештава савезни орган управе надлежан за послове зашти-
те биља и, у складу са републичким прописом - крајњег 
корисника. 

9. Све трошкове праћења здравственог стања, као и 
евентуалне трошкове уништавања биља ако се тим праће-
њем открију карантинске биљне болести и штеточине, 
сноси крајњи корисник. 

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

Бр. 6/0-04-192/001 Савезни секретар за 
21. марта 1991. године пољопривреду, 
Београд др Стево Мирјанић, с. р. 

646. 
На основу члана 52. тачка 2. Закона о заштити живо-

тиња од заразних болести које угрожавају целу замљу 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 43/86 и 53/91), савезни секре-
тар за пољопривреду доноси 

Н А Р Е Д ) Б У 
О ЗАБРАНИ УВОЗА У СОЦИЈАЛИСТИЧКУ ФЕДЕРА^ 
ТИВНУ РЕПУБЛИКУ ЈУГОСЛАВИЈУ И ПРОВОЗА 
ПРЕКО ТЕРИТОРИЈЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРА-
ТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ ПОШИЉКИ 
ПАПКАРА И СИРОВИНА И ПРОИЗВОДА ПОРЕК-

ЛОМ ОД ПАПКАРА ИЗ РЕПУБЛИКЕ БУГАРСКЕ 
1. Ради спречавања уношења и Социјалистичку Феде-

ративну Републику Југославију заразне болести слинавке 
и шапа забрањује се увоз у Социјалиетичку Федеративну 
Републику Југославију и провоз преко територије Соција-
листичке Федеративне Републике Југославије пошиљки 
папкара и сировина и производа пореклом од папкара из 
Републике Бугарске. 

2. Дозвољава се увоз и провоз термички обрађених 
производа и сировина пореклом од папкара из Републике 
Бугарске, под условом да овлашћени ветеринар Републике 
Бугарске својим цертификатом потврди да су наведене по-
шиљке третиране поступком који уништава вирус слинав-
ке и шапа. 

3. Даном ступања на снагу ове наредбе престаје да 
важи Наредба о забрани увоза у Социјалистичку Федера-
тивне Републику Југосдавију и провоза преко територије 
Социјалистичке Федеративне Републике Југославије по-
шиљки папкара и сировина и производа пореклом од пап-
кара из Републике Бугарске („Службени лист СФРЈ", бр, 
62/91). 

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

Број 5/0-0^-042/006 Савезни секретар за 
21. августа 1991. године пољопривреду, 
Београд др Стево Мирјанић, с. р. 
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647. 
На основу члана 51. став I. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), Савезни завод 
за стандардизацију објављује 

650. 
На основу члана 51. став I. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), Савезни завод 
за стандардизацију објављује 

С П И С А К 
ОРГАНИЗАЦИЈА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА АТЕ СТИ РА Њ Е 
ПРОТИВУДАРНИХ ВЕНТИЛА ЗА СКЛОНИШТА И 

ДВОНАМЕНСКЕ ОБЈЕКТЕ 
За атерирање противударних вентила за склоништа 

и двонаменске објекте, у смислу Правилника о обавезном 
атестирању противударних вентила за склоништа и дво-
наменске објекте и о условима које морају испуњавати ор-
ганизације удруженог, рада овлашћене за атестирање тих 
производа („Службени лист СФРЈ", бр. 24/90), овлашћена 
је Радна организација Машински факултет, са потпуном 
одговорношћу, у саставу Универзитета „Кирил и Мето-
дија Скопље, Карпош II бб. 

Бр. 15-06—149/87 
30. јула 1991. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода за 
стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

ДОПУНУ СПИСКА 
ОРГАНИЗАЦИЈА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА АТЕСТИРАЊЕ 

ФАСАДНИХ ОПЕКА И БЛОКОВА ОД ГЛИНЕ 
У Списку организација овлашћених за атестирање 

фасадних опека и блокова од глине („Службени лист 
СФРЈ", бр. 31/91) у тачки 5, на крају тачка се замењује тач-
ком и зарезом и додаје тачка 6, која.гласи: 

„6) Основна организација удруженог рада Institut za 
materiale Ljubljana, Љубљана, Димичева 12, са неограниче-
ном супсидијарном одговорнешћу, у саставу Радне орга-
низације Zavod za raziskavo materi al a in kons t rukt Ljublja-
na, Љубљана, Димичева 12, ca неограниченом солидарном 
одговорношћу.". 

Бр. 15-06-149/90 
30. јула 1991. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода зđ 
стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

648. 
На основу члана 51. став I. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), Савезни завод 
за стандардизацију објављује 

С П И С А К 
ОРГАНИЗАЦИЈА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА АТЕСТИРАЊЕ 
ОБЛОГА ЗА КОЧНИЦЕ МОТОРНИХ И ПРИКЉУЧ-

НИХ ВОЗИЛА 
^ За атерирање облога за кочнице моторних и при-

кључних возила, у смислу Правилника о обавезном атес-
тирању облога за кочнице моторних и прикључних возила 
и о условила које морају испуњавати организације уд-
руженог рада овлашћене за ^тестирање тих производа 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 76/90), овлашћена је Радна 
организација Машински факултет Универзитета у Београ-
ду, Београд, 27. марта бр. 80, са потпуном одговорношћу. 

Бр. 15-06-149/88 
30. јула 1991. године 
Београд 

649. 

Директор 
Савезног завода за 
стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

На основу члана 51. став I. Закона о стандардизацији 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), Савезни завод 
за стандардизацију објављује 

ДОПУНУ СПИСКА 
ОРГАНИЗАЦИЈА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА АТЕСТИРАЊЕ 

ЦРЕПОВА ОД ГЛИНЕ 
У Списку организација овлашћених за атестирање 

црепова од глине („Службени лист СФРЈ", бр. 31/91) у 
тачки 5. на крају тачка се замењује тачком и зарезом и до-
даје се тачка 6, која гласи: 

„6) Основна организација удруженог рада Institut za 
materiale Ljubljana,Љубљана, Димичева 12, са неограниче-
ном супсидијарном одговорношћу, у саставу Радне орга-
низације Zavod za raziskavo materiala in konstrukcij Ljublja-
na, Љубљана, Димичева 12, ca неограниченом солидарном 
одговорношћу.". 

Бр. 15-06-149/89 
30: јула 1991. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода за 
стандардизације, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

651. 
На основу члана 51. став I. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), Савезни завод 
за стандардизацију објављује 

ДОПУНУ СПИСКА 
ОРГАНИЗАЦИЈА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА АТЕСТИРАЊЕ 
ЛИФТОВА НА ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОН ЗА ВЕРТИКАЛ-

НИ ПРЕВОЗ ЛИЦА И ТЕРЕТА 
У Списку организација овлашћених за атестирање 

лифтова на електрични погон за вертикални превоз лица и 
терета („Службени лист СФРЈ", бр. 31/91) у тачки 6. на 
крају тачка се замењује тачком и зарезом и додају тач. l , 
до 9, које гласе: 

„7) Друштвено предузеће Рударски институт у Тузли, 
Тузла, Ул. рударска 72, са потпуном одговорношћу; 

8) Institut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, 
Марибор, Ул. Штравхових 2, ca потпуном одговорношћу; 

9) Централни завод за заштита при работа, заштита 
од пожари и експлозии ц заштита на човекова околина, 
Скопје, Ул. Битпазарска 125, са делимично ограниченом 
одговорношћу.". 

Бр. 15-06-149/92 
30. јула 1991. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода за 
стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

УСТАВНИ СУД ЈУГОСЛАВИЈЕ 

О Д Л У К А 
О ОЦЕЊИВАЊУ УСТАВНОСТИ ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 

177. СТАВ 2. ЗАКОНА О УПРАВИ 
I. Скупштина општине Книн покренула је пред Ус-

тавним судом Југославије поступак за оцењивање устав-
ности одредбе члана 177. став 2. Закона о управи („Народ-
не новине" - службени лист Републике Хрватске, бр. 
16/78, 50/79, 29/85, 48/85 и 41/90). 

Скупштина општине Книн сматра да оспорена од-
редба Закона о управи није сагласна са Уставом СФРЈ, јер 
се toM одредбом онемогућава неЛосредно општење оп-
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штинских органа управе са савезним органима у послови-
ма који се односе на војну обавезу и војну мобилизацију 
људи и материјалних средстава, као и у пословима зашти-
те права и интереса југословенских држављана у инос-
транству. 

2. Одредбом члана 177. став 2. Закона о управи про-
писано је да органи управе општина и заједница општина 
комуницирају са савезним органима управе само преко 
одговарајућих републичких органа управе. 

3. Одредбом члана 278. став I. Устава СФРЈ утврђено 
је да савезни органи управе опште са општинским органи-
ма управе преко одговарајућих републичких, односно по-
крајинских органа, a одредбом става 2. утврђено је да у по-
словима који се односе на војну обавезу и војну мобилиза-
цију људи и материјалних средстава, као и у пословима 
заштите права и интереса југословенских држављана у 
иностранству, савезни органи, у складу са савезним зако-
ном, могу општити и непосредно са општинским органи-
ма управе. 

Уставни суд Југославије, полазећи од наведених одре-
даба Устава СФРЈ, оценио је да оспорена одредба Закона 
о управи није сагласна са Уставом СФРЈ. Ту оцену Устав-
ни суд Југославије засновао је на томе што је наведеним 
одредбама Устава СФРЈ изричито утврђено право и 
дужност федерације да савезним законом уреди начин не-
посредног општења савезних органа са општинским орга-
нима управе кад су у питању послови утврђени одредбом 
члана 278. став 2. Устава СФРЈ. Међутим, оспореном од-
редбом Закона о управи Република Хрватска уредила је 
тај начин општења, и то тако да савезним органима није 
омогућено да непосредно опште са општинским органима 
управе кад су питању послови војне обавезе и војне моби-
лизације људи и материјалних средстава, као и послови 
заштите права и интереса југослрвенских држављана у 
иностранству. 

4. Уставни суд Југославије, на основу чл. 375. и 384. 
Устава СФРЈ и члана 35. Пословника Уставног суда Југос-
лавије, на седници одржаној IO. јула 1991. године, већином 
гласова, донео је 

О д л у к у 
Утврђује се да одредба члана 177, став 2. Закона о уп-

рави („Народне новине" - службени лист Републике 
Хрватске, бр. 16/78, 50/79, 29/85, 48/85 и 41/90) није саг-
ласна са Уставом СФРЈ. 

Одлуку објавити у „Службеном листу СФРЈ" и „На-
родним ноаинама" - службеном листу Републике Хрват-
ске. 

Ову одлуку донео је Уставни суд Југославије 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 Козаров, др Иван Кристан, Пјетер Ко-
ља, др Ратко Марковић, Вељко Марковић, Радко Мочив-
ник и Владимир Шекс. 

Бр. !У 18/1-91 
IO. јула 1991. године 
Београд 

За председника 
Уставног суда Југославије, 

Вељко Марковић, с. р. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом ут-
врђено је да се у тексту Правилника о квалитету јестивих 
печурки и производа од јестивих печурки („Службени лист 
СФРЈ", бр. 46/91) поткрала ниже наведена грешка, па се 
даје 

И С П Р А В К А 
ПРАВИЛНИКА О КВАЛИТЕТУ ЈЕСТИВИХ ПЕЧУРКИ 

И ПРОИЗВОДА ОД ЈЕСТИВИХ ПЕЧУРКИ 
У члану 59. уместо речи: „сумпорна" треба да стоји 

реч: „сумпораста". 
Из Савезног завода за стандардизацију, Београд, 29. 

јула 1991. године. 

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 АМБАСАДОРА У САВЕЗНОМ СЕКРЕ-

ТАРИЈАТУ ЗА ИНОСТРАНЕ ПОСЛОВЕ 
Разрешава се Иво Baj гл дужности амбасадора у Са-

везном секретаријату за Иностране послове, са 15/јулом 
1991. године 

Савезно извршно веће 

С. п, п. бр. 1138 
17. јула 1991. године 
Београд 

Председник, 
Анте Марковић, с. р. 

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 ПОСТАВЉЕЊУ САВЕТНИКА САВЕЗНОГ СЕКРЕ-

ТАРА ЗА ИНОСТРАНЕ ПОСЛОВЕ 
Поставља се мр Дамир Грубиша за саветника савез-

ног секретара за иностране послове, шеф кабинета - опу-
номоћени министар савезног секретара за иностране по-
слове. 

Савезно извршио веће 

С. п. п. бр. 1139 
31. јула 1991. године 
Београд 

Председник,, 
Анте Марковић, с. р. 

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 ПОДСЕКРЕТАРА У САВЕЗНОМ 

ИЗВРШНОМ ВЕЋУ 
Разрешава се Срђан Савић дужности подсекретара у 

Савезном извршном већу, са 31. јулом 1991. године. 

Савезно извршно веће 

С. п, п. бр. 1146 
31. јула 1991. године 
Београд 

Председник, 
Анте Марковић, с. р,. 

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 СФРЈ0, 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 
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Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ САВЕТНИКА САВЕЗНОГ СЕКРЕ-

ТАРА ЗА ИНОСТРАНЕ ПОСЛОВЕ 
Поставља се мр Душан Лазић за саветника савезног 

секретара за иностране послове, начелник Управе за су-
седне земље у Савезном секретаријату за иностране посло-
ве. 

Савезно извршно веће 

С. п. п. бр. 1147 Председник, 
31. јула 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, 18/80, 40/89, 72/89, 42/90, 74/90 и 
35/91), Савезно извршно веће доноси 

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

ТАРА ЗА ИНОСТРАНЕ ПОСЛОВЕ 
Поставља се др Миодраг Митић за саветника савез-

ног секретара за иностране послове, раније генерални кон-
зул СФРЈ у Минхену. 

Савезно извршно веће 

С. п. п. бр. 1148 Председник, 
31. јула 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

636. Одлука о допуни Одлуке о начину на који ов-
лашћене банке извршавају налоге за плаћање 
домаћих физичких лица девизама са њихових 
девизних рачуна и девизних штедних улога — 1037 

637. Решење о уступању царинске робе Црвеном 
крсту Југославије 1037 

638. Правилник о измени Правилника о поступку 
за остваривање права на ослобођење од плаћа-
ња царине 1037 

Страна 
639. Правилник о условима за рад здравствених ор-

ганизација које врше послове узимања, преса-
ђивања, обраде - типизације и чувања делова 
људског тела 1037 

640. Правилник о подацима које у посебној евиден-
цији воде здравствене организације и о начину 
и роковима достављања података и обавеште-
н,а 1039 

641. Правилник о ближим медицинским критерију-
мима и начину и поступку утврђивања смрти 
лица чији се делови тела могу узимати ради 
пресађивања 1042 

642. Правилник о измени Правилника о југословен-
ским стандардима за палете 1043 

643. Наредба о висини посебне дажбине при увозу 
пољопривредних и прехрамбених производа — 1043 

644. Наредба о измени Наредбе о забрани увоза из 
Савезне Републике Немачке и Краљевине Хо-
ландије у Социјалистичку Федеративну Репуб-
лику Југославију пошиљки свиња за приплод и 
семена и ембриона за вештачко осемењавање 
свиња 1048 

645. Наредба о врстама садног материјала вишего-
дишњих биљака из увоза које подлежу праћен 
њу здравственог стања код крајњег корисника 
и о условима тог праћења 1048, 

646. Наредба о забрани увоза у Социјалистичку Фе-
деративну Републику Југославију и провоза 
преко територије Социјалистичке Федеративне 
Републике Југославије пошиљки папкара и си-
ровина и производа пореклом од папкара из 
Републике Бугарске 1049 

647. Списак организација овлашћених за атерира-
ње противударних вентила за склоништа и 
двонаменске објекте 1050 

648. Списак организација овлашћених за атерира-
ње облога за кочнице моторних и прикључних 
возила 1050 

649. Допуна Списка организација овлашћених за 
атестирање црепова од глине 1050 

650. Допуна Списка организација овлашћених за 
атестирање фасадних опека и блокова од глине 1050 

651. Допуна Списка организација овлашћених за 
атестирање лифтова на електрични погон за 
вертикални превоз лица и терета 1050 

Одлука о оцењивању уставности одредбе члана 177. 
став 2. Закона о управи 1050 

Исправка Правилника о квалитету јестивих печур-
ки и производа од јестивих печурки 1051 

Постављења и разрешења 1051 

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

НАДА ВИТЕЗОВИЋ, телефон 651-885. - Штампа, Београдски издавачко-графички завод, Београд, 
Булевар војводе Мишића бр. 17. ^ 


