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101. 
На основу члана 49. Закона о робним резервама 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 58/89), Савезно извршно веће 
доноси 

i 
У Р Е Д Б У 

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ОДРЕЂЕ-
НЕ РОБЕ ИЗ САВЕЗНИХ РОБНИХ РЕЗЕРВИ 

Члан I. 
Овом уредбом уређују се услови и начин коришћења 

робе из савезних робних резерви која служи за потребе За-
једнице југословенских железница, Заједнице југословен-
ских пошта, телеграфа и телефона, и Југословенске елек-
тропривреде и робе савезних робних резерви која служи за 
посебне намене, a која представља средства за рад преду-
зећа. 

Роба из става I. овог члана утврђује се средњорочним 
и годишњим програмима донесеним на основу Закона о 
робним резервама. 

Члан 2. 
Роба из савезних робних резерви из члана I. ове уред-

бе (у даљем тексту: роба) може се дати у закуп под услови-
ма који зависе од техничко-технолошких и других својста-
ва робе, уз обавезу корисника да врши текуће, односно 
инвестиционо одржавање робе ради очувања њене фун-
кције и намене. 

Члан 3. 
Савезна дирекција за робне резерве (у даљем тексту: 

Дирекција) условљаваће коришћење робе обавезом корис-
ника да плаћа новчану накнаду за време коришћења робе 
и да сноси све стварне трошкове преузимања, враћања и 
осигурања робе, као и трошкове текућег и инвестиционог 
одржавања те робе за време њеног коришћења. 

Накнада из става I. овог члана утврђује се применом 
прописане годишње стопе амортизације односне робе, саг-
ласно савезним прописима којима се уређују питања рачу-
новодства и амортизације друштвених средстава, на 
тржишту вредност робе која се даје у закуп. 

Члан 4. 

Роба се може дати на коришћење најдуже на 12 месе-
ци. 

Изузетно од одредбе става I. овог члана, време ко-
ришћења одређених врста и количина робе може бити ду-
горочно - без ограничења времена коришћења, зависно од 
природе и намене робе. , 

Члан 5. 
За време коришћења робе корисник је дужан да ту ро-

бу одржава у техничко-технолошки исправном стању и да 
врши редовну заштиту и клнзервирање према правилима 
и упутствима за њено одржавање. 

Члан 6. 
По престанку коришћења робе корисник је дужан да 

ту робу врати у технички-технолошко исправном и, по по-

треби, конзервираном стању у место које одреди Дирек-
ција 

Члан 7. ' 
Дирекција и корисник робе уређују уговором, у скла-

ду са овом уредбом, врсту робе, период коришћења, на-
кнаду за време коришћења, начин преузимања, коришће-
ња и враћања робе и начин и рок плаћања. 

Члан 8. 
Уговором из члана 7. ове уредбе утврдиће се обавеза 

корисника да у случају paVa и других ванредних прилика 
робу дату на коришћење врати и пре истека уговореног 
рока, и то одмах по пријему захтева Дирекције. 

Члан 9. 
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана об-

јављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 
Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 57 \ 
30. јануара 1991. године 
Београд 

Председник, 
Анте Марковић, с. р, 

102. 
На основу члана 50. Закона о робним резервама 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 38/89), Савезно извршно веће 
доноси 

О Д Л У К У 
О РОКОВИМА ЗА ОБНАВЉАЊЕ САВЕЗНИХ РОБНИХ 

РЕЗЕРВИ 
1. Савезна дирекција за робне резерве (у даљем тек-

сту: Дирекција), у складу са Законом о робним резервама 
(у даљем тексту: Закон), дужна је да обнавља савезне роб-
не резерве у роковима утврђеним овом одлуком. 

2. Рокови за обнављање робе за савезне робне резерве 
утврђени овом одлуком важе ако су испуњени законом 
прописани услови чувања и складиштења робе. 

3. Дирекција обнавља-робу из савезне робне резерве у 
складу са средњорочним и годишњим програмима у сле-
дећим роковима: 
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I 2 3 4 I 2 3 4 

12 Кромпир, меркантилни 4-8 83 Јута I 
13 Кромпир, сушени 1-2 — 84 Сисал влакно 1-2 
14 Кромпир пире, суви — 3-6 85 Синтетичка влакна 2 
15 Шећер кристал, у натрон-врећама 1-2 — 86 Вештачка влакна 2 
16 Шећер кристал, у полипропилену 3-4 — 87 RR уређаји FM-200 7 
17 Со за јело, вакумирана, јодирана, ста- 88 VF уређаји VZ 12К, Z12K, Z3F 7 

билизована 4-5 89 VF уређаји PST LI2 3 
18 Индустријска со 4-5 90 Телефонска централа АВМ 1012/3 7 
19 Кафа, сирова 1-2 — 91 Десетометарски антенски јарболи 6 
20 Какаовац I — 92 Кабловске спојнице 7 
21 Конзерве месне, трајне 2-4 — 93 КТ предајник и KW 7 
22 Конзерве месне, полутрајне — 3-6 94 Теретно возило „ТАМ" IO 
23 Конзерве рибље 2-4 — 95 Аутомобилске гуме за теретно возило 
24 Конзерве варива и поврћа — 12-18 „ТАМ" 3 
25 Месо без кости, паковане — 12-18 96 Акумулатори 2 
26 Свињске полутке — 6-9 97 Телефонски каблови: 
27 Свињско месо, конфекционирано 9-12 - отворено складиште 3 
28 Сланина, смрзнута — 3-6 - складиште под надстрешницом 5 
29 Говеђе и јунеће Mecoi у четвртима — 12-18 - затворено складиште 7 
30 Јунеће месо без костију — 12-18 98 Атразин, концентрат 2-3 
31 Овчије и јагњеће месо — 6-9 99 Прометрин, концентрат 2-3 - -
32 Пилеће паковане месо — 9-12 100 Цинеб, концентрат I 
33 Ћуреће месо 6-9 !Ol Бакар, грануле IO 
34 Бутер у картонским кутијама — 6-12 102 Детиа, пелете 2-3 - -
35 Свињска нестабилизована маст — 3-6 103 Линден, технички 2-3 
36 Свињска стабилизована маст 18-24 104 TMTD, концентрат 2.-3 - -
37 Сирово уље, у цистернама и броду — 6-12 105 Сумпор, елеменгарни 8 
38 Сирово уље, у надземним цистернама — 6-9 106 Диметоат, концентрат 2-3 - -
39 Рафинирано уље, у боцама или лимен-

I 
107 Циклоат, концентрат (RC neet) 2-3 

кама, од сунцокрета 
Рафинирано уље, у тетра брик амба-

I — 108 Ленацил, концентрат 2-3 - -
40 

кама, од сунцокрета 
Рафинирано уље, у тетра брик амба-

2 
109 DDVP-7 % 1-2 - -

лажи, од сунцокрета 2 — ПО Карабрил, концентрат 2-3 - -
41 Рафинирано уље у боцама и лименка-

I 
l i l Мелатион, концентрат 2-3 

ма, од репице и соје I — 112 Жива, органски везана 2-3 - -
42 Металуршки кокс 1-2 ИЗ Лабораторијске хемикалије и хемиј- 6 
43 Угаљ за коксирање 1-2 — ски производи 
44 Дизел-гориво 3-5 — 114 А т у I гл solubile р.а. 3 
45 Моторни бензин 3-4 115 Solutio amonij (око 25 %) р. as. 3 
46 Примарни бензин 3-5 — 116 Liqor amonij caustica cca 25 % 3 
47 Млазно гориво 5 — 117 Solutio Hydrogenii peroxydium concen-
48 Петролеј за осветљење 5 — tratum pro analisi I 
49 Уље за ложење 2-3 — 118 Филтрир-папир 6 
50 Течни гас 2-3 — 119 Fixanal 3 
51 Базна уља 5 - - - 120 Индикатори 6 
52 Моторна и индустријска уља 5 121 Индикатори папира 3 
53 Адитиви 5 — 122 Клиничко-биохемијски реагенси 3 
54 Антифриз 5 — 123 Антикоагуланс 3 
55 Руда за фришовање 5 124 Препарати за микроскопију и бакте-
56 Феро-легуре, калцијум-силицијум — 6 риологију 3 
57 Бетонски челик 6-12 125 Лабораторијски прибор са гуменим 
58 Бели димови — 6-12 додацима 3 
59 Хладно ваљани димови 1-2 126 Лабораторијски прибор IO 
60 Поцинковани димови .2-3 — 127 Газе, завоји, компресе од газе, стерил-
61 Феро-легуре, феро-силицијум и феро- не 6 

-силицијум сус!оп 60 2 — 128 Газе, завоји, вата, нестерилно 
Coleplastrum adhesivum 

IO 
62 Сиво сирово гвожђе 5 — 129 

Газе, завоји, вата, нестерилно 
Coleplastrum adhesivum 2 

63 Бакар 4 — 130 Завој гипсани 3 
64 Калај 4 — 131 Завој први, за опекотине 6 
65 Магнезита опеке I — 132 Игле сигурнице IO 
66 Хром-магнезитне опеке 2 — 133 Разни материјали од памучног платна 7 
67 Махронит опеке 2 — 134 Catgut, конац хируршки, свила хирур-
68 Фосфоритне опеке 2 — шка, игла хируршка са свилом 6 
69 Анкрон опеке 2 — 135 Савематеријал од гуме пластичних 
70 Натријум-карбонат — 4 маса 3 
71 Капролактам — 6 136 Материјал од тврде гуме и бакелита 6 
72 Винилхлорид-мономери 2 — 137 Човечији албумини, глобулин 1-2 - -
73 Индустријски лој 2-3 - - 138 Гувач човекова плазма 3 
74 Акрилонитрилни-мономер — 6 139 Системи за трансфузију и инфузију са 
75 PVC прах 3-4 - - филтером 1-2 - -
76 DOP 2-4 - - 140 Лабораторија за парентералне раство-
77 Новински рото-папир 1-3 — ре 2-3 - -
78 Природни каучук 1-3 — 141 Апарат за електрокардиографију и ди-
79 Синтетички каучук — 6 фибрацију 3 
80 Памук, егренирани до 4 — 142 Нож електрични, за хируршке опера-
81 Вуна, масна 1-2 — ције 1-2 - -
82 Вуна, прана I — 143 Системи за узимање крви 1-2 - -

V 
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I 2 3 4 I 2 3 4 

144 Супстанције за ACO раствор (Dextro 
šum acidum citricum, Ratni, catras) 

145 ' Чепови гумени, за боце за крв 
146 Галенска лабораторија 
147 Аутоклави 
148 Разни медицински инструменти 

4. Робу која није обухваћена одредбом тачке 3. ове одлуке Дирекција обнавља у следећим роковима: 

Рок обнављања (година) 

Конзервисана и заштићена роба Друга роба у функцији 

Редни 
број НАЗИВ РОБЕ 

на 
отвореном 
простору 

под надстре-
шпицом 

У 
затвореном 

простору 
отвореном Г ц о Г 
простору 

У 
затвореном 

простору 

I 2 3 4 5 6 7 8 

I Плато кола — — - 4 0 -

2 Специјална кола - - - - 40 
3 Прагови дрвени импрегнираки 2 5 - - -
4 Железничке шине 5-8 - - - - -

5 'Скретнице 5 - - -

6 Угљеви 2-5 - - - - -

7 
8 

Трансформатори 
Дизел-електрични агрегати до 40 KWA 

7-10 — 

4-5 — — ч 
9 Дизел-електрични агрегати од 40-100 KWA - - 4-5 - -

IO Дизел-електрични агрегати од 40-100 KWA - - - - -

11 Дизел-електрични агрегати преко 40-100 KWA - 5-6 - - -

12 Гасно-турбински агрегати - 5-6 - - г 
13 Склопке - - 3-5 - -
14 Струјни мерни трансформатори - - 3-5 - -
15 Агрегати са воденим турбинама - - - 8 
16 Трафозни сикхрони генератори - - - - 8 

5-6 17 VMA радио-станица - - -
8 

5-6 
18 Уређаји за радио-службу - - - - 5 
19 Резервни делови за радио-службу - - IO - -

20 Излазне електронске цеви за радио-уређаје - - 5 - -

21 Фотослог compi i gradine - - 3-4 - 4 
22 Процесор за развијање - - 3-4 - 4 
23 Лабораторија за обраду филмске траке (колор) - - - - 6 

. 24 Лабораторија за тонску обраду филма - - - - 6 
25 Нисконапонске склопке - - 5 - - -

26 Машине за копирање од 16 и 35 шга - - - - 6 
27 Видео-колор аналајзер - - - 6 
28 Монтажни столови - - - - - 6 
29 Филмске камере „АпПех" 16 и 35 mm - - - - 6 
30 Објективи за филмске камере ,,Angeniux" IO до 150 

6 гп гп и од 25 до 250 ram х - - - - - 6 
31 Рефлектори , , M a g a ! ^ 4 - - - 6 
32 Сто за пресовање негатива о д 2 х 1 0 и 2 х 3 5 mm - - - 6 
33 Сто за преглед копија - - - - 6 
34 Сто за премотавање - - - - 6 
35 Офсет табачна машина „So?ian" - - - - 6-8 
36 Офсет ротациона машина „Ротогазета" - - 5-6 - -
37 Кревети пољски, тип ЈНА - - 15 - -
38 Кревети са жичаним улошком, тип ЈНА - - 15 - -

39 Лични прибор за деконтаминацију - - 3 - -

40 
/ 

Камера „Ескифорт" - - 4-5 - - -

5. Пољопривредне и прехрамбене производе, лекове, вакцине и серуме из савезних робних резерви из !ачке 3. 
ове одлуке Дирекција обнавља после истека половине времена одређеног за употребу, које је одредио произвођач те ро-
бе-

6. Роба из савезних робних резерви која се користи само у случају појаве појединих заразних болести и епиде-
мија уништава се после истека рока за употребу, који је прописао произвођач, a обнавља се куповином робе исте врсте. 

7. Роба из савезних робних резерви која се не производи због иновација, повлачења из промета или укидања 
одобрења, обнавља се пре истека рокова утврђених овом одлуком. 

8. Рокови за обнављање робе т савезних робних резерви одређени овом одлуком теку од првог дана од дана 
производње робе, односно годч?ае рода одређене робе. 

9. Дирекција може обнављати савезне робне резерве и пре рокова утврђених овом одлуком. 
IO. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Савезно извршио веће 
Е. п. бр. 58 Председник, 
30. јануара 1991. године . ' Анте Марковац, с. р. 
Београд 

149 Средства интсндантуре - текстилни 
6 — производи од памука и вуке 4-5 
3 150 Средства интендантуре, производи од 
IO. коже 2-3 
jq 151 Средства интендантуре, производи од 
IO гуме - 2-3 

\ 



Страна 152 - Број 9 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ 'Петак, 8. фебруар 1991. 

103. 
На основу члана 268. Царинског закона („Службени 

лист СФРЈ", бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 
25/85,^3/86, 28/88, 40/89, 70/89 и 21/90), Савезно из-
вршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСЛОВИ-
МА ЈА ПОДИЗА,ЊЕ РОБЕ ИСПОД ЦАРИНСКОГ НАД-
ЗОРА ПРЕ УПЛАТЕ ЦАРИНЕ И ДРУГИХ/ УВОЗНИХ 

ДАЖБИНА 
1. У Одлуци о условима за подизање робе испод ца-

ринског надзора пре уплате царине и других увозних 
дажбина („Службени лист СФРЈ", бр. 2/82) у тачки I. став 
I. речи: „основне или удружене" бришу се. 

У ставу 2. речи: „организација удруженог рада која" 
замењују се речима: „предузеће које". 

После става 3. додаје се став 4„који гласи: 
„Изузетно од одредбе става I. ове тачке, царински об-

везник може у периоду од I. до 15. јануара текуће године 
подићи испод царинског надзора, после извршеног царин-
ског прегледа, живе животиње, лако кварљиву робу, резер-
вне делове за текуће одржавање и репродукциони матери-
јал за конти!^уирано одржавање процеса производње ако 
надлежној царинарници на име обезбеђења плаћања под-
несе барирани чек.". 

2. Тачка 2. мења се и гласи: 
„2. Царински обвезник може подићи робу испод ца-

ринског надзора само ако поред поднесене гаранције, од-
носно барираног чека уплати царину и друге увозне 
дажбине за робу раније подигнуту испод царинског надзо-
ра, о чему подноси надлежној царинарници писмени доказ 
о извршеној уплати. ^ 

Изузетно од одредбе става I. ове тачк(е, царински об-
везник може подићи испод царинског надзора живе живо-
тиње, лако кварљиву робу и резервне делове за текуће 
одржавање ако надлежној царинарници поднесе гаранцију 
банке, односно барирани чек.". 

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

Савезно извршио веће 

Е. п, бр. 56 Председник, 
7. фебруара 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

104. 
На основу члана I. став 2. Закопа,о посебној такси на 

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

О Д Л У К У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПЛАЋАЊУ ПОСЕБНЕ ТАКСЕ 

КА УВЕЗЕНУ РОБУ У 1991. ГОДИНИ 
I. У Одлуци о плаћању посебне таксе на увезену робу 

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

„41.01 Сирове крупне и ситне коже, гове-
ђе коже и коже копитара (свеже 
или солане, сушене, лучеве, пик-
ловаке или друкчије конзервисане 
али неуштазљене, нити пергамен-
т а обрађене нити даље обрађива-
не), са длаком или без длаке, цепа-
не или исцепане ^ 

41.02 Сирове коже овчије и Јагњеће 
(свеже или сољене, сушене, лужене, 
никловану или друкчије кодоерви-
са.че али неуштављеие нити перга-
мент но или траксгшренгно обрађе-

не нити друкчије даље обрађива-
не), са длаком или без длаке, цепа-
не или нецепане, осим искључених 
напоменом I под З) уз ову главу 

41.03 Остале крупне и ситне сирове коже 
(свеже или усољене, сушене, 
лужене, пикловане или друкчије 
конзервисане али неуштављене ни- , 
ти пергаментно или транспарен-
тно обрађене нити даље обрађива-
не), са длаком или без длаке, цепа-
не или исцепане, осим искључених 
напоменом I под 2) и З) уз ову гла-
ву; 

51.01 Вуна, невлачена и нечешљана; 
51.02 Фина или груба животињска дла-

ка, невлачена или нечешљана 
51.03 4 Отпаци од вуне и фине или грубе 

животињске длаке, укључујући от-
патке предива, али искључујући 
рашчупане текстилне материјале; 

52.01 5201.00 Памук, невлачен и нечешљан; 
52.02 Отпаци од памука (укључујући от-

патке предива и рашчупане тек-
стилне материјале)." 

2. Ова одлука ступа на снагу ,наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Савезно извршио веће \ 

Е. п. бр. 55 Председник, 7. фебруара 1991. године Анте Марковић, с,-р. 
Београд 

!OS. 
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 ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ РОБЕ НА КО-
ЈУ СЕ ПЛАЋА ПОСЕБНА ДАЖБИНА ЗА ИЗРАВНАЊЕ 
ПОРЕСКОГ ОПТЕРЕЋЕЊА УВЕЗЕНЕ РОБЕ У 1991. 

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

себна дажбина за изравнање пореског оптерећења увезене 
робе у 1991. години („Службени лист СФРЈ", бр. 83/90, 
6/91 и 8/91) у тачки 2а. после тарифног броја 10.05 и та-
рифне ознаке 1005. !Ol додају се следећи тарифни бројеви: 

„41.01 Сирове крупне и ситне коже, гове-
ђе коже и коже копитара (свеже 
или сољене, сушене, лужене, пик-
ловане или друкчије конзервисане 
али неуштављене, нити пергамен-
тно обрађене нити даље обрађива-
не), са длаком или без длаке, цепа-
не или исцепане; 

41.02 Сирове коже овчије и јагњеће 
(свеже или сољене, сушене, лужене, 
пикловане или друкчије конзерви-
сане али неуштављене нити перга-
м е н т е или транспарентно обрађе-
не нити друкчије даље обрађива-
не), са длаком или без длаке, цепа-
ле или исцепане, осим искључених 
напоменом I под З) уз ову главу; 

41.03 Остале крупне и ситне сирове коже . 
(свеже или усољене, сушене, 
лужене, пикловане или друкчије 
конзервисане али неуштављене ни-
ти ттергаментно или транспарен-
1но обрађене нити даље обрађива-
не), са длаком или без длаке, цепа-
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51.01 
51.02 

51.03 

52.01 
52.02 

5201.00 

ке или нецепане, осим искључених 
напоменом I под 2) и З) уз ову гла-
ву; 
Вуна, невлачена и нечешљана; 
Фина или груба животињска дла-
ка, невлачена или нечешљана 
Отпаци од вуне и фине или грубе 
животињске длаке, укључујући от-
патке предива, али искључујући 
рашчупане текстилне материјале . 
Памук, невлачен и нечешљан; 
Отпаци од памука (укључујући от-
патке предива и рашчупане тек-
стилне материјале)." 

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

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 54 
7. фебруара 1991. године 
Београд 

Председник, 
Анте Марковић, с. 

106. 
На основу члана 16. Закона о спољнотрговинском по-

словању („Службени лист СФРЈ", бр. 63/89), a по прибав-
љеном мишљењу Привредне коморе Југославије, Савезно 
извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О РАЗВРСТАВАЊУ ПРЖЕНЕ КАФЕ И ПИВА НА СЛО-

БОДАН УВОЗ У 1991. ГОДИНИ 
1. Увоз робе наведене у Списку одређених пољоприв-

редно-прехрамбених производа, који је одштампан уз ову 
одлуку и чини њен саставни део, слободан је у 1991. годи-
ни. 

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

Савезно извршно веће ( 

Е, п. бр. 53 
7. фебруара 1991. године 

' Београд 

Председник, 
Акте Марковић, с. р. 

ОДРЕЂЕНИХ 

С П И С А К 

ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНИХ 
ПРОИЗВОДА 

Тарифна ознака 
Царинске тарифе Наименовање 

0901.2 
' 0901,21 

2203.00 

- Кафа пржена 
- - са кофеином 
Пиво добијено од слада 

107. 
На основу члана 5. Закона о олакшицама за долазак 

страних туриста у Социјалистичку Федеративку Републи-
ку Југославију у Години европског туризма („Службени 
лист СФРЈ", бр. 36/90), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ПРОДУЖЕЊУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О У Г Р А Ђ И В А -
ЊУ ОЛАКШИЦА ЗА ДОЛАЗАК У СФРЈ СТРАНИХ ТУ-

РИСТА - ДРЖАВЉАНА ОДРЕЂЕНИХ ДРЖАВА 
I. Важење Одлуке о ускраћиван^ олакшица за дола-

зак у СФРЈ страних туриста - држављана одређених 

држава („Службени лист СФРЈ", бр. 38/90) продужава се 
до I. априла 1991. године. 

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

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 52 
7. фебруара 1991. године 
Београд 

Председник, 
Анте Марковић, с. р. 

108. 
На основу члана 6а. став 3. Закона о статистичким ис-

траживањима од интереса за целу земљу (^Службени лист 
СФРЈ", бр. 13/73,9/76,63/86,44/89 и 72/90), директор Са-
везног завода за статистику доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈЕДИНСТВЕНОМ СТАТИСТИЧКОМ СТАНДАРДУ -
НОМЕНКЛАТУРА СТАТИСТИЧКИХ ИСТРАЖИВА-

ЊА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ЦЕЛУ ЗЕМЉУ 
1. Овим решењем утврђује се јединствен статистички 

стандард - Номенклатура статистичких истраживања од 
интереса за целу земљу. 

2. Номенклатура из тачке I. овог решења примењује 
се за означавање статистичких упитника и образаца и пра-
ћење извршавања статистичких истраживања од интереса 
за целу земљу. 

3. Номенклатура из тачке I. овог решења одштампа-
на је уз ово решење и чини његов саставни део. 

4. Даном ступања на снагу овог решења престаје да 
важи Решење о јединственом статистичкој! стандарду -
Номенклатура статистичких истраживања од интереса за 
целу земљу („Службени лист СФРЈ", бр. 46/87). 

5. Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана об-
јављиван^ у „Службеном листу СФРЈ", a примењиваће се 
од !.јануара 1991. године. 

Бр. 001-4025/1 
19. децембра 1990. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода за 

статистику, 
др Драгутин Групковић, с. р. 

Н О М Е Н К Л А Т У Р А ч 
СТАТИСТИЧКИХ ИСТРАЖИВАЊА ОД ИНТЕРЕСА ЗА 

- ЦЕЛУ ЗЕМЉУ 

Шифра 
истраживања Назив истраживања 

Ol - СТАТИСТИКА ДРУШТВЕНОГ УРЕЂЕЊА 

0101 - Годишње истраживање о организовању предузе-
ћа 

0102 - Годишње истраживање о активности друштве-
них правобранилаца самоуправљања (ДПС-1) 

0103 - Годишње истраживање о омладинска! радним 
акцијама (ОРА-1, 2 и З) 

0104 - Истраживање о саставу органа управљања орга-
.низација удруженог рада, самоуправних органи-
зација и заједница (СУ-1) - двогодишње 

0105 - Истраживање о самоуправљању у земљораднич-
ким задругама и другим облицима удруживања 
земљорадника (С УЗ-i) - двогодишње 

0106 - Истраживање о самоуправљању у банкама и 
другим финансијским организацијама (СБ-1) -
двогодишње 

0107 - Исграживање о сам оу праштању у заједницама-. 
осигурања имовине и лица (ЗО-l) - дзегодишње 
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0108 - Анкета о самоуправној активности месних зајед-
ница (МЗА-1) - двогодишње 

0109 - Истраживање о саставу месних заједница (МЗ-1) 
- двогодишње од 1991. године 

ОНО - Истраживање о саставу органа самоуправних 
интересних заједница (СИЗ-1) - двогодишње од 
1991. године 

Oi!l - Истраживање о активности самоуправних инте-
ресних заједница (СИЗ-2) - двогодишње од 1992. 
године 

0112 - Истраживање о саставу органа скупштина оп-
штина (СО-1) - четворогодишње од 1994. године 

0113 - Истраживање о активности скупштина општина 
- и њихових органа и тела (СО-2) - двогодишње 

од 1991. године 
0114 - Истраживање о изборима и саставу делегација 

основних самоуправних организација и заједни-
ца за скупштине друштвено-политичких заједни-
ца (ИД-ДПЗ) - четворогодишње 

Ol 15 - Истраживање о изборим^ и саставу делегација 
основних самоуправних организација и заједни-
ца за скупштине самоуправних интересних зајед-
ница (ИД-СИЗ) - четворогодишње 

0116 - Истраживање о изборима и саставу скупштина 
друштвено-политичких заједница (ИДО и НДР) 
- четворогодишње од 1994. године 

0117 - Истраживање о саставу органа управљања пред-
узећа (СПУ-1, СПУ-2 и СПУ-3) - двогодишње 
од 1992. године 

02 - СТАТИСТИКА ПРИВРЕДНИХ БИЛАНСА 

0201 - Комплексни годишњи извештај предузећа произ-
водних делатности (КГИ-01) 

0202 - Годишњи обрачун друштвеног производа и на-
родног дохотка у делатностима које лица самос-
тално обављају личним радом средствима у сво-
јини грађана (пољопривреда, грађевинарство, са-
обраћај, трговина, угоститељство, туризам и за-
натство) 

0203 - Комплексни годишњи извештај предузећа непро-
изводних делатности и органа управе (КГИ-02) 

0204 - Годишњи извештај о средствима буџета општи-
на и средствима самоуправних интересних зајед-
ница и друштвених фондова (КГИ-02-Б) 

0205 - Текућа анкета о потрошњи у непољопривредним 
домаћинствима (АПД-1) - прикупљање троме-
сечно, обрада тромесечно, полугодишње и го-
дишње 

0206 - Текућа анкета о потрошњи у пољопривредним и 
мешовитим домаћинствима (АПД-2) - прикуп-
љање тромесечно, обрада тромесечно, полуго-
дишње и годишње 

0207 - Извештај предузећа у привреди о репродукцио-
ној потрошњи, залихама, набавци и продаји 
(ПБ-11) - петогодишње: у 1993. за 1992. годину 

0208 - Анкета о потрошњи у породичним домаћинстви-
ма (АПД) - петогодишње од 1993. године 

0209 - Тромесечни привредни биланси Југославије 
0210 - Тромесечни привредни биланси република и ау-

тономних покрајина 
0211 - Привредни биланси Југославије - годишње 

, 0 2 1 2 - Израда привредних биланса Југославије по ме-
тодологији међународних организација: ОУН, 
SEV, OECD 

0213 - Привредни биланси република и аутономних по-
крајина - годишње 

0214 - Јединствени показатељи о економском потен ци-
јелу и нивоу развијености општина 

0215 - Периодични финансијски рачуни Југославије 
0216 - Периодични финансијски рачуни република и ау-

тономних покрајина 
0217 - Финансијски рачуни Југославије 

0218 - Финансијски рачуни република и аутономних 
покрајина 

0219 - Биланс друштвеног богатства 
0220 - Биланс друштвеног богатства република и ауто-

номних покрајина 
0221 - Обрачун основних агрегата у сталним ценама -

годишње 
0222 - Годишњи обрачун личне потрошње 
0223 - Међусобни односи привредних делатности СФР 

Југославије (основна и увозна input - output та-
бела) - петогодишње: у 1994. за 1992. годину 

0224 - Међусобни односи привредних делатности (ос-
новна и увозна input - output табела) - процена 
годишње: у 1986. за 1984. годину 

0225 - Међурепублички промет производа и услуга -
петогодишње: у 1994. за 1992. годину 

0226 - Подаци о пословању мале привреде 
0227 - Подаци о пословању индивидуалног сектора у 

области мале привреде 
0228 - Годишњи обрачун укупног прихода и дохотка 

од пружања угоститељских услуга смештаја у 
домаћој ради,ности (ДТ) 

0229 - Обрачун друштвеног производа и народног до-
хотка - годишње 

0230 - Обрачун друштвеног производа и народног до-
хотка по мето дол огији UN - први пробни обра-
чун у 1991. за 1990. годину - од 1992. године ре-
довни годишњи обрачуни 

ОЗ -СТАТИСТИКА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА И ДРУ-
ТИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ЗАЈЕДНИЦА 

0301 - Месечни извештај о рашчлањеном промету 
\ жиро и других рачуна корисника друштвених 

средстава (P-I) 
0302 - Месечни извештај о плаћањима извршеним на 

рачун чланова интерне банке (P-I) 
0303 - Месечни извештај о поступку санације (С) 
0304 - Месечни извештај о неизвршеним обавезама 

КДС евидентираних у редоследу наплате код 
СДК (Л) 

0305 - Месечни извештај о н,аплати прихода друштве-
но-политичких заједница и њихових фондова, са-
моуправних интересних заједница и других са-
моуправних организација и њихова расподела 
на кориснике (Б-2) 

0306 - Месечни извештај о КДС који су приликом ис-
плате аконтације ЧЛД имали неизмирене доспе-
ле обавезе \ 

0307 - Месечни извештај о начину исплате аконтације 
ЧЛД у ООУР које су исказале и губитак по пе-
риодцчном обрачуну 

0308 - Месечни извештај о начину исплате аконтације 
ЧЛД у ОУР које су исказале губитак по за-
вршном рачуну 

0309 - Периодични обрачун буцета друштвено-поли-
тичких заједница (за шест месеци) - приходи и 
расходи у току године 

0310 - Периодични обрачун организација уруженог ра-
да 

ОЗ 11 - Финансијски резултат пословања за потребе 
друштвеног стандарда 

0312 - Периодични обрачун предузећа, погона и других 
јединица у иностранству 

ОЗ !З - Подаци о мешовитом предузећу у иностранству 
(МПИ) 

0314 - Подаци о радно-пословној јединици у иностран-
ству (ПЈ-ZL 

ОЗ I ^ - Периодични обрачун самоуправних интересних 
заједница (за шест месеци) - приходи и расходи 
у току године 

0316 - Периодични обрачун органа друштвено-иоли- . 
тичких заједница (за шест месеци) - приходи и 
расходи у теку године 
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0317 - Подаци о улагањима средстава страних лица 
(УССЛ) 

0318 - Завршни рачун организација удруженог рада 
0319 - Збирни и консолидовани биланс успеха радне 

организације 
0320 - Завршни рачун предузећа, погона и других једи-

ница у иностранству 
0321 - Завршни рачун самоуправних интересних зајед-

ница: 
- Биланс стања 
- Биланс прихода и расхода 

0322 - Завршни рачун органа друштвено-политичких 
заједница: 

- Биланс стања 
- Биланс прихода и расхода 

0323 - Завршни рачун буџета друштвено-политичких 
заједница (З РБ): 

- Биланс стања 
- Биланс прихода и расхода 

0324 - Завршни рачун осталих корисника друштвених 
средстава: 

- Биланс стања 
- Биланс прихода и расхода 

0325 - Завршни рачун одређених корисника друштве-
них средстава: 

- Биланс 
0326 - Ревалоризација основних средстава и средстава 

заједничке потрошње КДС (Р) 
0327 - Ревалоризација основних средстава и средстава 

заједничке потрошње предузећа, погона и дру-
гих јединица у иностранству (Р) 

0328 - Обрачун обртних средстава и извора обртних 
средстава (OSC) 

0329 - Упоредни показатељи за исказивање резултата 
рада радника и пословања ООУР 

0330 - Минимум основних показатеља за планирање и 
праћење остваривања планова ООУР 

0331 - Минимум основних показатеља за планирање и 
праћење остваривања планова СИЗ 

0332 - Минимум основних показатеља за планирање и 
праћење остваривања планова месних заједница 

0333 Збирни и консолидовани биланс успеха СОУР 
0334 Месечни извештај о неизвршеним обавезама 

правних лица евидентираних код СДК (ИНС) 
0335 - Тромесечни извештај за периоде: I -Ш, I-VI, I-

-IX и 1-ХИ 
0336 - Полуго^ишњи обрачун малих правних лица. 

- Биланс успеха по скраћеној шеми 
- Распоред средстава 

0337 - Полугодишњи обрачун средњих правних лица: 
- Биланс стања по скраћеној шеми 
- Биланс успеха по скраћеној шеми 
- Распоред средстава 

0338 - Полугодишњи обрачун великих правних лица: 
- Биланс стања по скраћеној шеми 
- Биланс успеха по скраћеној шеми 
- Распоред средстава 

0339 - Годишњи обрачун малих правних лица: 
- Биланс стања по скраћеној шеми 
- Биланс успеха по скраћеној шеми 
- Распоред средстава 
- Додатни рачуноводствени исказ-Анекс 

0340 - Годишњи обрачун средњих правних лица: 
- Биланс стања g . , 
- Биланс успеха по скраћеној шеми 
- Распоред средстава 
- Додатни рачуноводстесни исказ-Анекс 

0341 - Годишњи обрачун великих правних лица: 
- Биланс стања 
- Биланс успеха 
- Распоред средстава 
- Додатни рачуноводствени исказ-Анекс 

0342 - Консолидовани биланс повезаних предузећа: 
- Биланс стања 
- Биланс успеха 

04 СТАТИСТИКА ИНВЕСТИЦИЈА И ДРУШТВЕНОГ 
БОГАТСТВА 

0401 - Годишњи извештај о инвестицијама у основна 
средства и средства заједничке потрошње ДИН В-
-01) 

0402 - Месечни извештај о намеравани^ ицвестицијама 
у основна средства (ИНВ-Н) 

0403 - Штете од еле.ментарних непогода - годишње 
0404 - Пријава инвестиција СДК (СДК-ИН-1) 
0405 - Пријава промене предрачунске вредности инвес-

тиција СДК (СДК-ИН-2) 
0406 - Месечни извештај банака и других финансијских 

организација о исплатама за инвестиције из 
средстава инвестиционих кредита у коришћењу 
(ИН-К-1) 

0407 - Месечни извештај о извршеним плаћањима за 
инвестиције са интерног рачуна члана интерне 
банке по инвестиционим објекти.ма (P - l / a ИБ) 

0408 - Тромесечни извештај о одређеним плаћањима и 
улагањима за инвестиције (СДК-ИН-3) 

0409 - Годишњи обрачун инвестиција у основна сред-
ства у својини грађана 

0410 - Годишњи обрачун вредности инвестиција у стал-
ним ценама 

0411 - Годишњи обрачун вредности основних средста-
ва у друштвеној својини у стални.м ценама 

0412 - Статистика техничког развоја - годишње 
0413 - Тромесечни извештај о инвестицијама у току по 

инвестиционим објектима и осталим инвестици-
оним улагањима 

0414 - Месечни извештај о исплатама за инвестиције са 
рачуна инвеститора и из средстава кредита 

0415 - Тромесечни извештај о подацима за инвестиције 
(СДК-ИН) 

05 - СТАТИСТИКА НОВЦА И КРЕДИТА 

0501 - Дневни телеграфски извештај о ликвидности ба-
нака и одређених финансијских организација 

0502 - Месечни извештај о обрачуну минималне лик-
видност банака 

0503 - Десетодневни телеграфски извештај о кредитима 
и средствима банака 

0504 - Десетодневни извештај о оптицају готовог новца 
0505 - Статистичко праћење података о новчаним при-

мањима и издавачима, кредитима и новчаним 
средствима из односа са друштвеним сектором и 
нностранством 

0506 - Месечни извештај о књиговодственом стању ра-
чуна банака и других финансијских организација 
(КНЈ-БИФО) 

0507 - Месечни извештај о бруто-промету и салду рачу-
на корисника друштвених средстава код СДК 
(КНЈ-1-СДК) . 

0508 - Месечни биланс банака - по скраћеној шеми 
0509 - Збирни извештај о укључивању средстава корис-

ника друштвених средстава (КНЈ-2-СДК) , 
0510 - Спецификација краткорочних пласмана по роко-

вима доспећа - месечно 
0511 - Месечни извештај о кредитима за обртна сред-

ства (K-I) 
0512 - Спецификација кредита за селективне намене 

према самоуправном споразуму банака - месеч-
" но 

0513 - Месечно праћење каматних стопа 
0514 - Месечни извештај о обрачуну обавезне резерве 

банака код Народне банке Југославије 
0515 - Тромесечни извештај о примени инструмената 

обезбеђивања плаћања (ОП) 
0516 - Периодични обрачун банака (за шест месеци) -

приходи и расходи у току године 
0517 - Периодични обрачун за заједнице осигурања (за 

шест месеци) 
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0518 - Завршни рачун банака: 
- Биланс стања 
- Биланс прихода и расхода 

0519 - Завршни рачун за заједницу осигурања: 
- Биланс стања 
- Биланс прихода и расхода 

0520 - Шестомесечни извештај о структури хазарске и 
девизне штедње 

0521 - Минимум основних показатеља за пг, ar-af раље и 
праћење остваривања планова заједница осигу-
рања имовине и лица 

06 - СТАТИСТИКА ЕНЕРГЕТСКИХ БИ П АН СА 

0601 - Енергетски биланс - годишње 

07 - СТАТИСТИКА ЦЕНА 

0701 

0702 

0 7 0 3 

0704 

0 7 0 5 

0 7 0 6 

0707 

0708 

0709 

0710 

0711 

0712 

0713 

0714 

0715 

0716 

0717 

0718 

0719 

0 7 2 0 

0721 

0 7 2 2 

0723 . 
0724 

0725 - Полугодишње истраживање о кретању цена про-
извођача индустријских и пољопривредних про-
извода на домаћем и светском тржишту 

CS - СТАТИСТИКА ИНДУСТРИЈЕ И РУДАРСТВА 

ни 
- Извештај о капацитетима и коришћењу опреме 

за аутоматску обраду података (АОП-!Б) - пето-
годишње од 1994. године 

- Годишњи извештај о стању резерви минералних 
сировина и подземних вода (РМС-1) - пробно у 
1993. години 

09 - СТАТИСТИКА ПОЉОПРИВРЕДЕ И РИБАРСТВА 

0901 - Месечни извештај о реализацији производње 
предузећа у пољопривреди (ПО-ТРГ-33) 

0 9 0 2 - Месечни извештај о улову рибе на мору (ПО-61) 
0903 - Тромесечни извештај о клању стоке у кланицама 

(ПО 52) 
0904 - Годишњи извештај о закланој стоци у месар-

ском радњама у својини грађана (ПО-52-1) 
0905 - Тромесечни извештај пољопривредних предузећа 

о организованом тову стоке (ПО-54) 
0906 - Извештај о засејаним површинама у јесењој сет-

ви - стање 15. децембра (ПО-21а и ПО-216) 
0 9 0 7 - Очекивани приноси пшенице - стање IO. маја 

(ПО-22-Ia и ПО-22-16) 
0908 - Извештај о површинама и засадима на крају 

пролећне сетве - стање 31. маја (ПО-22а и ПО-

0909 - Извештај о производној сарадњи предузећа и 
земљорадничких задруга са земљорадницима -
стање 31. маја (ПО-22ц) 

0910 - Годишњи извештај о производњи поврћа и цве-
ћа у заштићеном простору (ПО-23) 

0911 - Извештај о очекиваним приносима раних усева 
и воћа - стање 20. јуна (ПО-31а и ПО-316) 

0912 - Извештај о очекиваним приносима важнијих кас-
них усева - стање IO. августа (ПО-32-Ia и ПО-
-32-16) 

0913 - Извештај о оствареним приносима раних усева 
и раног воћа - стање 15. августа (ПО-32а и ПО-
-326) 
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0914 - Извештај о очекиваним приносима касних усева, 
воћа и винограда - стање 5. септембра (ПО-ЗЗа 
и ПО-ЗЗб) 

0915 - Извештај о оствареним приносима касних усева, 
воћа и винограда - стање IO. новембра (ПО-ЗЗа 
и ПО-ЗЗб) 

0916 - Извештај о оствареним приносима јужног воћа - . 
стање 15. јануара (ПО-34а и ПО-346) ^ 

0917 - Анкета о броју стоке - стање 15. јануара (ПО-
-51-2) 

0918 - Годишњи извештај о сточарству пољопривред-
них предузећа и земљорадничких задруга (ПО-
-51-2а) 

0919 - Годишњи извештај ветеринаре^ службе (BET-I) 
0920 - Годишњи извештај пољопривредних предузећа и 

земљорадничких задруга (ПО-71) 
0921 - Годишњи извештај о удруживању земљорадника 

(ПО-74) 
0922 - Годишњи извештај о морском рибарству (ПО-

-61a и ПО-616) 
0923 - Годишњи извештај о слатководном рибарству 

(ПО-62) 
0924 - Годишњи извештај о улову рибе на Дунаву (ПО-

-62a) 
0925 - Биланси пољопривредно-прехрамбених произво-

да за Југославију - годишње (према методологи-
ји FAO) 

0926 - Индекси физичког обима пољопривредне произ-
водње 

0927 - Обрачун сточне производње 
0928 - Попис пољопривреде 

IO - СТАТИСТИКА ШУМАРСТВА 

1001 - Месечни извештај о производњи и продаји шум-
ских сортимената (ШУМ-21) 

1002 - Годишњи извештај о подизању и гајењу шума 
(ШУМ-41) 

1003 - Годишњи извештај о плантажама и интензивним 
засадима (ШУМ-42) 

1004 - Годишњи извештај о променама у површини 
шума (ШУМ-13) 

1005 - Годишњи извештај о искоришћавању друштве-
них шума (ШУМ-21) и шума на које постоји 
право својине (ШУМ-23) 

1006 - Годишњи извештај о штетама у друштвеним 
шумама (ШУМ-51) и о штетама од пожара у шу-
мама на које постоји право својине (ШУМ-52) 

1007 - Годишњи извештај о грађевинским објектима, 
саобраћајницама и механизацији (Н!У М-б l) 

1008 - Годишњи извештај о ловној привреди (ЛОВ-11) 

11 - СТАТИСТИКА ВОДОП РИ ВРЕДЕ 

I !Ol - Годишњи извештај о коришћењу вода и зашти-
ти вода од загађивања (ВОД-1) 

1102 - Извештај о јавном водоводу (ВОД-2В) - трого-
дишње од 1991. године V 

I !ОЗ - Извештај о јавној канализацији (ВОД-2К) - тро-
годишње од 1991. године 

1104 - Годишњи извештај о системима за наводњавање 
(ВОД-4) 

1105 - Годишњи извештај о заштити од поплава и уре-
ђењу река (ВОД-За) 

1106 - Годишњи извештај о одводњавању земљишта 
(ВОД-Зб) 

1107 - Годишњи извештај о заштити земљишта од еро-
зије и уређењу бујице (ВОД-ЕР) 

1108 - Годишњи извештај о водопривредним предузе-
ћима (ВОД-ПР) 

1109 - Извештај о водним акумулацијама (ВОД-АК) -
пето годишње од 1994. године 
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12 - ГРАЂЕВИНСКА И СТАМБЕНА СТАТИСТИКА 
4 

1201 - Месечни извештај грађевинарства (ГРАЂ-21) 
1202 - Тромесечни извештај грађевинарства (ГРАЂ-31) 
1203 - Тромесечни извештај о грађевинским радовима 

и пројектантским услугама у иностранству 
(ГРАЂ-33) 

1204 - Годишњи извештај за грађевински објекат у 
друштвеној својини (ГРАЂ-И) и у својини грађа-
на (ГРАЂ-1 la) 

1205 - Годишњи извештај о потрошњи грађевинског и 
погонског материјала (ГРАЂ-1 З) 

1206 - Годишњи извештај о управљању друштвеним 
стамбеним фондом и пословним простором 
(ГРАЂ-15) 

1207 - Годишњи извештај о порушеним зградама и ста-
новима (ГРАЂ-71) 

1208 - Пожари и експлозије (П E-l) 
1209 - Ватрогасне јединице и њихова опремљеност 
1210 - Извештај о расподели станова и кредита за ста-

нове (Р.СТ-1) - трогодишње 
1211 - Извештај о механизацији и возном парку у гра-

ђевинарству (ГРАЂ-14) - трогодишње од 1991. 
године 

1212 - Биланс стамбеног фонда - годишње 

13 - СТАТИСТИКА САОБРАЋАЈА И ВЕЗА 

1301 - Месечни извештај о железником саобраћају 
(СЖ/М-11) 

1302 - Месечни извештај о поморском превозу (СП/М-
-11) 

1303 - Месечни извештај о промету у лукама (СП/М-
-31) 

1304 - Пријава о доласку - одласку бродова (СП/М-
-31a; 31а/б) 

1305 - Месечни извештај о речном и језерском саобра-
ћају (СР/М-11) 

1306 - Месечни извештај о промету у пристаништима 
(СП/М-21) 

1307 - Месечни извештај о ваздушном саобраћају (СВ-
/М-11) 

1308 - Месечни извештај о промету на аеродромима 
(CB/M-U) 

1309 - Месечни извештај о друмском саобраћају (СА-
ЛИ-! l) 

1310 - Месечни извештај о друмском саобраћају за соп-
ствене потребе (СА/М-21) 

1311 - Улаз - излаз друмских моторних возила у СФРЈ 
и из СФРЈ (СА/М-31) 

1312 - Мали гранични промет друмских моторних 
возила (СА/М-32) 

1313 - Месечни извештај о градском саобраћају (СХ/М-
-11) 

1314 - Месечни извештај о нафтоводима (С-НФ/М-11) 
1315 - Месечни извештај о гасоводима (С-ГС/М-11) 
1316 - Месечни извештај о претовару у лукама, прлета-

ништима и осталим теретним станицама 
(ПР/М-11) 

1317 - Месечни извештај о ПТТ промету, Заједнице 
ЈПТТ (ПТТ/M-l l) 

1318 - Годишњи извештај о железничком саобраћају 
(СЖ/Г-11) 

1319 - Годишњи извештај о промету железничких ста-
ница (СЖ/Г-12) 

1320 - Годишњи извештај о поморском превозу 
(СП/Г-П) 

1321 - Годишњи извештај о трговачкој морнарици и 
промету контејнера у лукама (СП/Г-31) 

1322 - Годишњи извештај о речном и језерском превозу 
(СР /Г-П) 

1323 - Годишњи извештај о промету у пристаништима 
. (СР/Г-12) 

1324 - Годишњи извештај о ваздушном саобраћају e 
(СВ/Г-11) 
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1325 - Годишњи извештај о раду привредне авијације 
(СВ/Г-12) 

1326 - Годишњи извештај о аеродромским услугама 
(СВ/Г-21) 

1327 - Годишњи извештај о друмском саобраћају 
(СА/Г-11) 

1328 - Регистрована друмска моторна и прикључна 
возила (МВ-1) - годишње 

1329 - Саобраћајне незгоде на путевима - годишње 
1330 - Годишњи извештај о путевима и мостовима 

(СА/Г-41) 
1331 - Годишњи извештај о градском саобраћају 

(СГ/Г-11) 
1332, - Годишњи извештај о нафтоводима (С-НФ/Г-11) 
1333 - Годишњи извештај о гасоводима (С-ГС/Г-11) 
1334 - Годишњи извештај о претовару и осталим услу-

гама у лукама, пристаништима и осталим терет-
ним станицама (ПР/Г-11) 

1335 - Годишњи извештај о ПТТ средствима, мрежи и 
услугама (ПТТ/Г-11) 

1336 - Годишњи извештај јединице ПТТ мреже (ПТТ-
/Г-18) 

1337 - Бројање саобраћаја на међународним ,,Е" дру-
мовима (БСП-1) - петогодишње од 1995. године 

1338 - Регистрована друмска моторна и прикључна 
возила - двогодишње 

1339 - Пријава о промету возила у међународном 
друмском саобраћају - двогодишње од 1993. го-
дине 

14 - СТАТИСТИКА УНУТРАШЊЕ ТРГОВИНЕ 

1401 - Месечни извештај о трговини на мало и на вели-
ко (ТРГ-14) 

1402 - Месечни извештај о откупу пољопривредних 
производа од индивидуалних произвођача (ТРГ-
-31) 

1403 - Месечни извештај о промету пољопривредних 
производа на пијацама (ТРГ-1 З) 

1404 - Тромесечни извештај о трговини на мало и на 
велико (ТРГ-15) 

1405 - Годишњи извештај о трговини на мало, по про-
изводима (ТРГ-12) 

1406 - Годишњи извештај о трговини на велико, по 
производима (ТРГ-22) 

1407 - Извештај о домаћим сајмовима (ТРГ-23) 
1408 - Извештај о капацитетима продаје у трговини на 

мало (ТРГ-41) - трогодишње од 1993. године 
1409 - Извештај о складишним капацитетима у привре-

ди (ТРГ-42) - петогодишње од 1994. године 

15 - СТАТИСТИКА УГОСТИТЕЉСТВА И ТУРИЗМА 

1501 - Месечни извештај о туристима и ноћењима ту-
риста (ТУ-Н) 

1502 - Месечни извештај о преласцима државне грани-
це у међународном и пограничном промету (Г-1, 
Г-2) 

1503 - Тромесечни извештај о угоститељству (У Г-П, 
У Г-1 la) 

1504 - Анкета о прогнози туристичког промета (Ту-
. п а ) 

1505 - Годишњи извештај о утрошку сировина за при-
премање оброка у угоститељству (УГ-15a) 

1506 - Годишњи извештај о туристичким агенцијама и 
бироима (ТУ-14) 

1507 - Годишњи извештај о промету страних пловних 
објеката намењених разоноди и спорту (ТУ-17) 

1508 - Годишњи извештај о капацитету и промету ма-
рина (ТУ-18) 

1509 - Извештај о техничкој опремљености и кадрови-
ма у угоститељству (УГ-156) - двогодишње од 
1991. године 

1510 т Анкета о страним туристима (ТУ-1 З) - трого-
дишње од 1992. године 

1511 - Анкета о страним посетиоцима (ТУ-16) - трого-
дишње од 1992. године 

1512 - Процена нерегистрованог туристичког промета 
у сектору индивидуалне својине (ТУ-Иб) - пето-
годишње од 1991. године 

1513 - Извештај о капацитетима за смештај угоститељ-
ства (УГ-20, 21, 22) - петогодишње од 1992. годи-
не 

1514 - Седмодневна туристичка анкета (ТУ-11 ц) 

16 - СТАТИСТИКА ЕКОНОМСКИХ ОДНОСА СА 
ИНОСТРАНСТВОМ 

1601 - Истраживање промета робе са иностранством, 
текуће - обрада месечно 

1602 - Истраживање на основу извештаја о закљученим 
спољнотрговинским пословима, текуће - обрада 
месечно 

1603 - Месечни извештај обрачунатих повраћаја цари-
на и других дажбина по извозу робе и услуга 

1604 - Извештај о економско-технолошкој сарадњи 
предузећа и организација друштвених делатнос-
ти с иностранством (ПК-2) 

1605 - Истраживање о девизном приливу и одливу, те-
куће - обрада десетодневно 

1606 - Месечни извештај о примљеним кредитима од 
иностранства и датим кредитима иностранству, 
као и о датим гаранцијама 

1607 - Тромесечни извештај о примањима и издавањи-
' , ма, дуговањима и потраживањима предузећа у 

међународном пословању у области транспорта 
и услужних делатности 

1608 - Праћење платног биланса Југославије - троме-
сечно 

1609 - Извршење подбиланса готовинских девизних то-
кова - обрада месечно 

1610 - Годишње истраживање о транспортним трошко-
вима при извозу и увозу робе 

1611 - Извештај о специјализацији и кооперацији про-
изводње са земљама чланицама SEV-a (МСКП) 

1612 - Годишњи извештај о царинским стопама, ^ ц а -
ринским мерама и робној размени СФРЈ са 
иностраиством за Интегрисану банку података у 
GATT-y 

17 - СТАТИСТИКА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

1701 - Годишњи извештај плинара (П Л) 
1702 - Годишњи извештај о јавним топланама и кот-

ларницама (ТПЛ) 
1703 - Извештај о стању и експлоатацији комуналних 

фондова (KOM-I-7) - трогодишње од 1991. го-
дине 

18 - СТАТИСТИКА СТАНОВНИШТВА 

1801 - Статистика рођених (статистички листић, обра-
зац ДЕМ-1) - прикупљање месечно, обрада го-
дишње 

1802 - Статистика умрлих (статистички листић, обра-
зац ДЕМ-2) - прикупљање месечно, обрада го-
дишње 

1803 - Статистика закључених бракова (статистички 
листић, образац ДЕМ-3) - прикупљање месечно, 
обрада годишње 

1804 - Статистика разведених бракова (статистички 
листић, образац РБ-1) - прикупљање месечно, 
обрада годишње 

1805 - Статистика спољне миграције - усељења (ста-
тистима листић, образац СМ-1) 

1806 - Месечни преглед уписа у матичне књиге (обра-
зац ДЕМ-4) - прикупљање и обрада месечно 

1807 - Пробни попис становништва 
1808 - Процене становништва на основу природног 

прираштаја - годишње 
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1809 - Апроксимативне таблице морталитета - годиш-
ње 

1810 - Таблице морталитета 
1811 - Таблице фертилитета 
1812 - Демографски показатељи - годишњ(е 
1813 - Испитивање структуре и кретања становништва, 

домаћинстава и породица 
1814 - Демографски, економски и други показатељи о 

становништву, домаћинствима и породицама за 
потребе међународи!^ организација - годишње 

1815 - Биланси становништва 
1816 - Попис становништва, домаћинстава, станова и 

пољопривредних газдинстава у 1991. години 
1817 - Статистика пресељавања становништва унутар 

граница СФРЈ - унутрашње миграције (статис-
т и м а листић, пријава пресељавања, образац 
ПП-1 и ПП-2) - прикупљање месечно, обрада 
тромесечно 

1818 - Регистар становништва 

19 - СТАТИСТИКА РАДА 

1901 - Месечни извештај о радницима и чистом лич-
ном дохотку (РАД-1) 

1902 - Месечни извештај о грађанима СФРЈ који се 
привремено запошљавају v иностранству 

1903 - Месечни извештај о лицима која траже запосле-
ње 

1904 - Месечни извештај о потребама за радницима и 
заснивању радног односа 

1905 - Месечни извештај о понудама иностраних по-
слодаваца за привремено запошљавање грађана 
СФРЈ у иностранству 

1906 - Тромесечни извештај о исплаћеним средствима 
на име новчане накнаде 

1907 - Полу годишњи извештај о младим лицима која 
траже запослење 

1908 - Извештај о радницима и чистом личном дохот-
ку (РАД-1) - за март и септембар сваке године, 
за јун и децембар сваке године 

1909 - Тромесечни извештај о радницима који самос-
тално обављају делатност - професију и радни-
цима који су код њих запослени (РАД-15) - за 
март, јун, септембар и децембар сваке године 

1910 - Годишњи извештај о грађанима СФРЈ привреме-
но запосленим у иностранству 

1911 - Годишњи извештај о страним држављанима за-
посленим у СФРЈ 

1912 - Годишњи извештај о лицима која траже запосле-
ње 

1913 - Годишње потребе за кадровима 
1914 - Годишњи извештај о радницима југословенских 

предузећа упућеним на привремени рад у инос-
транство 

1915 - Извештај предузећа, организација и заједница о 
радницима (РАД-1 О) - двогодишње од 1993. го-
дине 

1916 - Извештај о чистим личним дохоцима за одређе-
на занимања (РАД-ЛДЗ) - двогодишње од 1992. 
године 

1917 - Извештај о стипендистима корисницима кредита 
за учење-студирање (РАД-1 Оа) - двогодишње 

1918 - Попис радника у друштвеном сектору (РАД-20 
и РАД-20а) - десето год иш ње 

1919 - Процена ЧЛД радника по квалификацијама 
(РАД-ЛД) - двогодишње 

1920 - Подаци из области статистике рада за потребе 
публикапија међународних организација 

1921 - Извештај о радницима и чистом личном дохот-
ку (РАД-!ОН) 

20 - СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАЊА 

2001 - Годишњи статистички извештај за основне шко-
пе (H!O-K и !ПО-П) 
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2002 - Годишњи статистичка! извештај за средње школе 
(ШС-К и ШС-ПХ 

2003 - Извештај о структури високошколских организа-
ција (ШВ-21) 

2004 - Пријавни лист за упис студената (ШВ-20) 
2005 - Статистички лист за дипломирам студенте 

(ШВ-59) 
2006 - Статистички лист за магистре наука и специја-

листе (ШВ-80) 
2007 - Статис лички лист за докторе наука (ШВ-70) 
2008 - Извештај о наставном особљу иа високим и ви-

шим школама, факултетима и ахадемијама 
( E I B - 6 0 ) 

2009 - Попис наставног особља основних и средњих 
школа (ОНО) - десето годишње 

2010 - Попис наставног особља на вишим и високим 
школама, факултегима и академијама - десето-
годишње 

2011 ^в^Попис школског простора основних и средњих 
школа у 1994.чгодини - д^сетогодишње 

2012 - Попис школског простора високошколских орга-
низација у 1995. години - десетогодишње 

21 - СТАТИСТИКА НАУЧНОИСТРАЖИБАЧКЕ 
ДЕЛАТНОСТИ 

2101 - Годишњи извештај научноистраживачких и ис-
траживачко-развојних организација и заједница 
(НИРО) 

22 - СТАТИСТИКА КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ 

2201 - Годишњи статистички лист за књиге и брошуре 
(П!т-1) 

2202 - Годишњи статистички лист за листове (новине) 
(Шт-2) 

2203 - Годишњи статистички лист за часописе (Шт-3) 
2204 - Годишњи статистички лист за рото-штампу 

(Шт-4) 
2205 - Годишњи извештај позоришта (КУ-1) 
2206 - Годишњи извештај филхармонија и професио-

налних оркестара (ФО-1) 
2207 - Годишњи извештај телевизије и радија (ТВ-1 и 

Радио-!) 
2208 - Годишњи извештај о производњи филмова (Ки-

но-2) 
2209 - Годишњи извештај о извозу и увозу филмова 

(Кино-4) 
2210 - Годишњи извештај о филмовима у промету (Ки-

но-5) 
2211 - Годишњи извештај биоскопа (Кино-1) 
2212 - Годишњи извештај професионалних ансамбала 

народних игара (КУ-3) 
2213 - Извештај библиотека (Виб-1) - трогодишње од 

1993. године 
2214 - Извештај народних и радничких универзитета и 

домова културе (НРДК) - трогодишње од 1991. 
године 

2215 - Извештај домова културе (ДК-1) - трогодишње 
2216 - Извештај зоолошких вртова (ЗВ-1) - петогодиш-

ње од 1995. године 
2217 - Извештај музеја, галерија и збирки (КУ-4 и КУ-

-5) - трогодишње од 1992. године 
2218 - Извештај архива (АРХ-1) - трогодишње од 1991. 

године 
2219 - Извештај основних организација за физичку кул-

туру (ФК-1) - трогодишње од 1992. године 
2220 - Извештај основних организација за лов (ФК-2) -

трогодишње од 1992. године 
2221 - Извештај основних организација за шах (ФК-3) 

- трогодишње од 1992. године 
2222 - Извештај центара ?а физичку културу (УФК-1) -

трогодишње од' 1992. године 



Страна 160 - Број 9 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ ' Петак, 8. фебруар 1991. 

2223 - Извештај организација за ширење техничке кул-
туре (!К-З) - трогодишње од 1993. године 

2224 - Статистици извештај културно-уметничких и 
културно-просветних друштава (КУД-1) - пето-
год иш ње од 1991. године 

2225' - Пешке непокретних споменика културе (ЗСК) -
десет оголиш ње 

2226 - Годишњи етатистички лист за звучне и видео-
-снимке (Ш т-5) 

2227 - Увођење и вођење регистра непокретних регис-
трованих споменика културе 

23 - СТАТИСТИКА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА 

2301 - Извештај о пријављеним случајевима заразних 
болести - прикупљање седмодневно и годишње 

2302 - Извештај о обавезним имунмзацијама против за-
разних болести (прикупљање тромесечно, обрада 
годишње) 

2303 - Статистика лечених болесника у служби за ста-
ционарно лечење (прикупљање месечно, обрада 
годишње, објављивање петогодишње) 

2304 - Статистика побачаја (прикупљање месечно, об-
рада годишње) 

2305 - Статистика о раду и о утврђеним обољењима -
стањима у здраве! веним организацијама (при-
купљање тромесечно, обрада годишње) 

2306 - Извештај e стању загађеност и мерама које су 
предузете за заштиту ваздуха, воде и земљишта 
од јснизирајућих зрачења и других штетних ма-
терија које угрожавају живот и здравље људи 
(прикупљање тромесечно, обрада годишње) 

2307 - Извештај о здравствену исправност животних 
намирница и предмета опште употребе (прикуп-
љање тромесечно, обрада годишње) 

2308 - Статистика иаркоманије (прикупљање месечно, 
обрада годишње) 

2309 - Извештај о организационој структури и кадро-
вима 

2310 - Извештај о потрошњи лекова и дрога 
2311 - Извештај о промету и потрошњи опојних дрога 
2312 - Тромесечни извештај о несрећама на послу (при-

купљање и обрада тромесечно) 
2313 - Годишњи извештај о несрећама на послу (при-

купљање тромесечно, обрада годишње) 
2314 - Статистика порођаја (прикупљање месечно, об-

рада годи ЕП ње) 
2315 - Пријава малигне иеоплазме (прикупљање петна-

,естодневко, обрада годи.шње) 
2316 - Пријаве професионалних обољења (прикупљање 

месечно, обрада' годишње) 
2317 - Извештај е случајевима тровања 
2318 - Праћење промета опасних материја 
2319 - Пријава акцидента (прикупљање месечно, обра-

да годишње) 
2320 - Извештај о хигијенској исправност воде за пиће 

24 - СТАТИСТИКА ЗДРАЕСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА 

2401 - Полугодишњи и годишњи извештај о осигурани-
шша (образац ЗС-1) 

2402 - Годишњи извештај о,оспгураницима и пензионе-
ркмг ИН-осигурања у вези са коквенцијама о 
социјалном осигурању (образац ИН-1) 

2403 - Пблугодишњи и годишњи извештај о случајеви-
ма и данима привремене несгсособности - сп ре-
шености за рад (образац ЗС-2) 

2404 - Годишњи извештај о случајевима и данима при-
времене ^способности - спречености за рад (об-
разац ЗС -З) 

2405 - Полуголишњи и годишњи извештај о коришће-
њу прана кз здравственоr осигурања (образац 
ЗС-4) 

2406 - Годишњи извештај о коришћењу права из здрав-
ствено г осигурања лица упућених на лечење у 
иностранство (образац ИН-2) 

2407 - Збирни полугодишњи и годишњи консолидовани 
биланс о приходима и расходима СИЗ-а здрав-
ственог осигурања и здравства, по врстама зајед-
ница (образац ЗС -5) 

2408 - Полугодишњи и годишњи извештај о броју за-
једница, по видовима организовања, укупним 
приходима и расходима, са финансијским резул-
татима заједница здравственог осигурања^ 
здравства (образац ЗС-6) 

2409 - Збирни годишњи извештај посебних података из 
биланса стања СИЗ-ова здравственог осигурања 
- по врстама заједница (образац ЗС-7) 

2410 - Тромесечни и деветомесечни извештај посебних 
података из области здравственог осигурања 
(образац ЗС-8) 

25 - СТАТИСТИКА ПЕНЗИЈСКОГ И И Н В А Л И Д Н О Г 
ОСИГУРАЊА 

2501 - Полугодишњи и годишњи извештај о осигурани-
цима здравствено^ пензијског и инвалидског 
осигурања (образац OC-I) - месечно за раднике 
у сектору индивидуалне својине (образац ОС-1 а) 

2502 - Полугодишњи и годишњи извештај о корисни-
цима права на основу пензијског и инвалидног 
осигурања (образац ОС-3) 

2503 - Збирни и полугодишњи и годишњи - консолидо-
вани биланс о приходима и расходима заједница 
пензијског и ицвалидеког осигурања (образац 
OC-IO) 

2504 - Годишњи извештај о усклађивању пензија са 
кретањем номиналних личних доходака (образац 
ОС-4) 

2505 - Годишњи извештај о корисницима пензија који 
су први пут остварили право на пензију (образац 
ОС-6) 

2506 - Годишњи извештај о корисницима пензија који-
ма је престало право на пензију (образац ОС-7) 

2507 - Годишњи извештај о инвалидима рада са преос-
талом радном способношћу, опасности од на-
станка инвалидност и измени радне способнос-
ти (образац ОС-8) 

2508 - Годишњи извештај о поднесеним захтевима за 
„ остваривање ррава осигураника (образац ОС-9) 

2509 - Збирни годишњи биланс стања заједница пензиј-
ског и инвалидског осигурања (образац OC-I l) 

2510 - Извештај о осигураницима (образац ОС-2) -
трогодишње од 1993. године 

2511 - Извештај о корисницима права из пензијског и 
инвалидног осигурања (образац ОС-5) - трого-
дишње од 1993. године 

2512 - Тромесечни извештај о текућем усклађивању 
пензија са кретањем номиналних личних дохода-
ка (образац ОС-4-ТУ) 

2513 - Месечни извештај о корисницима пензија и ви-
сини пензија 

2514 - Тромесечни и деветомесечни извештај посебних 
података из области пензијског и инвалидског 
осигурања (образац ОС-12) 

26 - СТАТИСТИКА ДРУШТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ И 
ОМЛАДИНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

2601 - Годишњи извештај организација за предшколски 
ваепитно-обрак)вни рад (ПШВ) 

2602 - Годишњи извештај домова ученика и студен-
т с к а домова (Ш Д) 

2603 - Годишњи извештај о корисницима додатка на 
децу (ДД) 

2604 - Годишњи извештај о корисницима и облицима 
социјалне заштите (СЗ--!) 
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2605 - Статистички извештај домова за смештај деце 
лишене родитељског старања (С3-20) - двого-
дишње од 1991. године 

2606 - Извештај организација за збрињавање деце и ом-
ладине ометене'у психичком и физичком развоју 
(СЗ-ЗО) - двогодишње од 1991. године 

2607 - Извештај организација за рад са васпитно за-
пуштеном децом и омладином (ВЗ) - двогодиш-
ње од 1991. године 

2608 - Извештај организација за професионалну реха-
билитацију (С3-40) - двогодишње од 1991. годи-
не 

2609 - Извештај прихватилишта за одрасле (СЗ-51) -
двогодишње од 1991. године 

2610 - Извештај организација за смештај и збрињавање 
одраслих лица (СЗ-51) - двогодишње од 1991. 
године 

2611 - Извештај центара за социјални рад (СЗ-61) -
двогодишње од 1991. године 

27 - СТАТИСТИКА ПРАВОСУЂА 

2701 - Истраживање О пунолетним лицима против KO-
v, јих је поступак по кривичној пријави и претход-

ни поступак завршен (СК-1) - прикупљање ме-
сечно, обрада годишње 

2702 - Истраживање о оптуженим пунолетним лицима 
против којих је кривични поступак правоснажно 
?аврЈиен (СК-2) - прикупљање месечно, обрада 
годишње 

2703 - Истраживање о малолетним лицима према који-
ма је поступак по кривичној пријави и припрем-
ни поступак завршен (СК-З) - прикупљање ме-
сечно, обрада годишње 

2704 - Истраживање о малолетним лицима према који-
ма је кривични поступак пред већем правос-
нажно завршен (СК-4) - прикупљање месечно, 
обрада годишње 

2705 - Истраживање о одговорним лицима против ко-
јих је поступак по пријави за привредни преступ 
завршен (СП-1) - прикупљање месечно, обрада 
годишње 

2706 - Истраживање о одговорним лицима против ко-
јих је поступак за привредни преступ правос-
нажно завршен (СП -2) - прикупљање месечно, 
обрада годишње 

2707 - Истраживање о правним лицима против којих је 
поступак по пријави за привредни преступ за-
вршен (СП-3) - прикупљање месечно, обрада го-
дишње ^ 

2708 - Истраживање о правним лицима против којих је 
поступак за привредни преступ правоснажно за-
вршен (СП-4) - прикупљање месечно, обрада го-
дишње 

2709 - Истраживање о правоснажно решеним привред-
ним споровима (СПС-11) - годишње 

2710 - Пробно истраживање о осуђеним пунолетним 
лицима за кривична дела у стицају 

2711 - Статистички извештај о предметима истраге u о 
притвору (РС-истр.) - годишње 

2712 - Статистички извештај о кривичним предметима 
пунолетних лица у првостепеном поступку 
(РС-к/1) - годишње 

2713 - Статистички извештај о кривичним предметима 
малолетник у припремном поступку и у по-
ступку пред већем за малолетнике и о притвору 
малолетник (РС-к/1 Ml)-- годишње 

2714 - Статистичка! извештај о кривичним предметима, 
у другостепеном поступку (РС-к/П) - годишње 

2715 - Статистички извештај о кривичним предметима 
у поступку трећег степена (РС-к/Ш) - годишње 

2716 - Статистички извештај, о предметима привредних 
^ преступа у првостепеном поступку (РС-пк/1) -

годишње 

2717 - Статистички извештај о предметима привредних 
преступа у другостепеном поступку (РС-пк/И) -
годишње 

2718 - Статистички извештај о парничним предметима 
у првостепеном поступку (РС-п/1) - годишње 

2719 - Статистички извештај о земљишно-књижним 
предметима (РС-зк/1) - годишње 

2720 - Статистима извештај о предметима извршења 
(РС-и/1) - годишње 

2721 - Статистички извештај о осовинским и другим 
ванпарничним предметима у првостепеном по-
ступку (РС-в/i) - годишње 

27Ž2 - Статистички извештај о управним споровима у 
првостепеном поступку (PC-yc/I) - годишње 

2723 - Статистички извештај о управно-рачунским спо-
ровима у првостепеном поступку (РС-урс/1) -
годишње 

2724 - Статистички извештај о правоснажно доврше-
ни.м предметима стечаја (РС-ст/вр) - годишње 

2725' - Статистички извештај о правоснажно доврше-
ним предметима редовне ликвидације (РС-рл/1) 
- годишње 

2726 - Статистички извештај о парничним, управним, 
ванпарничним и другим предметима у другосте-
пеном поступку (РС-ПВ/П) - годишње 

2727 - СтатистиЧки извештај о захтевима за заштиту 
законитости (РС-зз) - годишње 

2728 - Статистички извештај ,о ванредним правним ле-
ковима, осим о захтевима за заштиту законитос-
ти (РС-впл) - годишње 

2729 - Статистички извештај о покренутим грађанским 
спорови.ма (РС-гс) - годишње 

2730 - Статистички ,извештај о правоснажно доврше-
ни.м управним споровима (РС-ус/вр) - годишње 

2731 - Статистички извештај о бројном стању кадрова 
у редовним судовима и о судијама поротницима 
(РС-ОС) - годишње 

2732 - Статистима извештај о предметима прекршаја 
у првостепеном поступку (П/!) - годишње 

2733 - Статистичка! извештај о предметима прекршаја 
у другостепеном поступку (П/Н) - годишње 

2734 - Статистички извештај о пунолетним физичким 
лицима правосцажно кажњеним за прекршај 
(П/врф) - годишње 

2735 - Статистички извештај о бројном стању кадрова 
на пословима прекршајног поступка и о судија-
ма поротницима (П/ос) 

2736 - Статистички извештај о пунолетним лицима у 
казнено-поправним установама (ИК-1) - годиш-
ње 

2737 - Статистички извештај о малолетним лицима у 
казнено-поправним и васпитно-поправним до-
мовима (ИК-2) - годишње 

2738 - Статистички извештај о бројном стању кадрова 
запослених у казнено-поправним установама и 
васпитно-поправним домовима (ИК-ОС) - го-
дишње 

2739 - ^Статистички извештај о споровима у самоуправ-
ним односима у првостепеном поступку (СУ P-I) 
- годишње 

2740 - Статистички извештај о споровима у самоуправ-
ним односима у другостепеном поступку 
(СУР/И) - годишње 

2741 - Статистима извештај о поднесеним предлозима 
за покретање поступка код судова удруженог ра-
да и начину решавања спора (СУР-ВР) - годиш-
ње 

2742 - Статистима извештај о судијама и осталим за-
посленим радницима у судовима удруженог ра-
да (СУР-ОС) - годишње 

2743 - Статистичка! извештај о предметима стечаја у 
првостедедшм поступку (PG-ст/1) - годишње 
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2744 - Статистички извештај о малолетним лицима 
правоснажно кажњеним за прекршај (П/врм) -
годишње 

2745 - Статистички извештај о правним и одговорним 
лицима правоснажно кажњеним за прекршај 
(П/врм) - годишње 

28 - СТАТИСТИЧКИ РЕГИСТРИ 

2801 - Разврставање правних субјеката, организација и 
заједница по делатностима и вођење јединстве-
ног регистра организација и заједница (образац 
POJ-I и РОЈ-1 а) - текуће 

2802 - Годишњи извештај о бројном стању корисника 
друштвених средстава (БСК) 

2803 - Увођење и вођење јединственог регистра про-
сторних јединица 

2804 - Промене територијалних јединица за статистич-
ки катастар 

2805 - Формирање пописних кругова и ревизија доку-
мената статистичких кругова 

29 -НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ И РАЗВОЈНИ РАДО-
ВИ У СТАТИСТИЦИ 

2901 - 2943 - Шифре пројеката који су рађени у перио-
ду од 1986. до 1990. године 

2944 - Пројект израде и доградње концепције статисти-
ке друштвеног производа и система привредних 
биланса 

2945 - Пројект израде система пореске статистике 
2946 - Увођење информационог система за подршку 

одлучивања 
2947 - 'Глобални структурни модел југословенске при-

вреде 
2948 - Комплексни пројект статистичког информацио-

ног система о заштити животне средине 
2949 - Рад на изради и дефинисању биланса природних 

ресурса Југославије 
2950 - Јединствени информациони систем у посредова-

њу при запошљавању у Југославији 
2951 - Статистика насеља 
2952 - Увођење и вођење регистра радњи у којима се 

обављају привредне и друштвене делатности 
личним радом средствима у својини грађана 

2953 - Развој југословенске базе статистичких података 
(пројект ЈУСГАТБП) 

2954 - Методологија пројектовања АОП у статистици 
2955 - Израда и анализа показатеља квалитета живота 
2956 - Индикатори научно-технолошке активности 
2957 - Научноистраживачке и истраживачко-развојне 

институције - адресар и водич 
2958 - Истраживање обртних тачака 
2959 - Истраживање биланса грешака различитих изво-

ра података и моделски приступ оцењивању 
2960 - Стандардизација и аутоматизација пројектовања 

и обраде узорка 
2961 - Оцена конзистенције узорка у статистичком сис-

тему СФРЈ 
2962 - Вишекритеријумска класификација регионалних 

јединица 
2963 - Стандардизација и аутоматизација модела ана-

лизе временских серија 

30 -СТАТИСТИКА У ОБЛАСТИ МЕТЕОРОЛОШКИХ 
И ХИДРОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА 

ЗОО! - Извештај о мерењу и осматрању метеорлошких 
елемената за потребе прогнозе времена синоп- ' 
тичка осматрања (образац XМЗ-СО) 

3002 - Извештај о мерењу метеоролошких елемената 
високих слојева атмосфере укључујући мерење 
вертикалне расподеле озона (образац ХМЗ-ВСА) 

3003 - Извештај о кл и м aro ро л о LU ким мерењима и ос-
маграњима (образац ХМЗ-КМО) 

3004 - Извештај о агрометеоролошким мерењима и ос-
матрањима (образац ХМЗ-ТЗ и ХМЗ-ФЕНО) 

3005 - Извештај о мерењу компонента сунчеве радија-
ције у приземном слоју атмосфере (образац 
ХМЗ-РАД и ХМЗ-ТСС) 

3006 - Извештај о осматрањима и мерењима каракте-
ристика и квалитета ваздуха и падавина укључу-
јући и радиоактивност ваздуха и падавина и њи-
хову рану најаву (образац ХМЗ-КВА и ХМЗ-
-КП) 

3007 - Извештај о годишњој емисији SO2 и NOx 
3008 - Извештај о осматрањима и мерењима површин-

ских вода (образац ХМЗ-ПОВВ) 
3009 - Извештај о осматрањима и мерењима подзем-

них вода (образац ХМЗ-ПОВД) 
ЗО!О - Извештај о осматрањима и мерењима каракте-

ристика квалитета површинских и подземних во-
да, прве издани и мора (образац ХМЗ-КВВ) 

3011 - Хидролошке основе површинских вода Југосла-
вије - петогодишње од 1991. године 

31 - СТАТИСТИКА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

3101 - Годишњи извештај о заштити ваздуха сумпорди-
оксидом 

3102 - Припрема и израда основних еколошких подата-
ка 

109. 
На основу члана 99. Закона о за(штити проналазака, 

техничких унапређења u знакова разликовања („Службени 
лист С Ф Р Ј \ бр. 34/81, 3/90 и 20/90), по прибављеном 
мишљењу Савета Савезног завода за патенте, директор 
Савезног завода за патенте прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ПОСТУПКУ ЗА ПРИЗНАЊЕ ПРАВА НА ЖИГ 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан I. 
Овим правилником прописују се начин састављања, 

подношења и битни елементи пријаве жига, поступак са 
пријавом, упис промена које се односе на жиг или на њего-
вог носиоца, поступак престанка важења жига, поступак за 
оглашавање ништавим решења о признању права на жиг, 
поступак за издавање уверења, питања која се односе на 
упис пријава у регистар пријава и регистар жигова, пита-
ња која се односе на издавање исправе о жигу и објављива-
ње података о регистрованом жигу у службеном гласилу 
Савезног завода за патенте (у даљем тексту: Патентни 
гласник), као и поступак за међународно регистровање 
жига. 

II. ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ПРИЗНАЊЕ ПРАВА 
НА ЖИГ И УПИС ПРИЈАВЕ ЖИГА У РЕГИСТАР 

ПРИЈАВА 

Члан 2. 
Поступак за признање npaša на жиг покреће се под-

ношењем пријаве жига. Пријава жига мора да садржи: 
1) три примерка захтева за признање права на жиг, на 

обрасцу Ж - i ; 
2) изглед знака у одговарајућем броју примерака; 
3) уредно састављен и класификован списак произво-

да и услуга; 
4) уредно пуномоћје, ако се пријава подноси преко 

пуномоћник; 
5) општи акт о колективном жигу, ако се тражи за-

штита колективног жига; 
6) потврду, односно уверење ако је затражено право 

првенства из члана 74. Закона о заштити проналазака, тех-
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ничких унапређења и знакова разликовања („Службени 
лист СФРЈ", бр. 34/81, 3/90 и 20/90) - (у даљем тексту: За-
кон); 

l ) оверен препис прве пријаве, ако је затражено право 
првенства из члана I S , Закона; 

8) доказ о обављању самосталне делатности личним 
радом средствима рада у својини грађана, ако подносилац 
пријаве самостално обавља ту делатност; 

9) доказ о уплати таксе за пријаву. 

Члан 3. 
Захтев за признање права на жиг на обрасцу Ж-1 

садржи: 
1) фирму или назив, односно презиме и име подноси-

оца пријаве; 
2) седиште или адресу подносиоца пријаве (ако је на-

ведено више адреса, подвлачењем једне од њих назначити 
адресу за кореспонденцију); 

3) податке о пуномоћник; 
4) изглед знака налепљен на обрасцу; 
5) транслитерацију знака; 
6) превод знака (ако је могућ); 
l ) назначење боја, односно комбинација боја; 
8) назначење класа ,у које су производи и услуге 

сврстани пре.ма Међународној класификацији производа u 
услуга; 

9) назначење да је у питању колективни жиг; 
10) податке о затраженом праву првенства из чл. 74. и 

75. Закона; 
И) попис свих прилога који се подносе уз образац 

Ж-1; 
12) потпис и печат подносиоца пријаве жига. 

Члан 4. 
О пријавама жигова води се посебан регистар (регис-

тар пријава), у који се уписују: 
1) број пријаве жига (у далхем тексту: Ж-број); 
2) датум подношења пријаве; 
3) податак о затраженом праву првенства; 
4) фирма или назив, односно презиме и име и седиш-

те, односно адреса подносиоца пријаве; 
5) подаци о пуномоћник; 
6) знак за који се тражи заштита, a ако је знак у боји -

и назнака боја, односно комбинација боја; 
I) назначење бројева класа у које су производи и услу-

ге сврстани према Међународној класификацији произво-
да и услуга; 

8)Јтодаци о начину окончања управног поступка; 
9) регистарски број жига; 
10) подаци о променама; 
II) подаци о међународној заштити пријаве жига. 

Члан 5. 
У регистар пријава жига неће се уписати пријава која 

не садржи: 
1) три примерка уредно састављеног захтева за при-

знање права на жиг, на обрасцу Ж-1; 
2) најмање три примерка изгледа знака сагласно мл. 

6. и 7. овог правилника; 
3) пет примерака списка производа и услуга; 
4) потпис и печат подносиоца пријаве или његовог 

пуномоћник. 

Члан 6. 
Ако се пријављени знак састоји само од речи, слова 

или бројева или њихове комбинације (вербални жиг), те 
речи, слова или.бројеви, односно њихове к о м б и н а т ^ упи-
сују се писаћом машином на одговарајуће место у Захтеву 
за признање права на жиг. 

Члан 7. 
' Ако пријављени знак садржи фигуративни елемент 

или ако подносилац пријаве жели да вербални жиг буде 
per исгрован у посебном графизму, уз пријаву жига подно-

си се IO изгледа знака у црно-белој техници, a ако се 
тражи заштита боје или комбинација боја као дистинктив-
ног елемента жига, подоси се шест изгледа знака у црно-
-белој техници и четири изгледа знака у боји, тако што се 
три примерка изгледа знака у црно-белој техници лепе на 
одговарајуће место у Захтеву за признање права на жиг, a 
остали се подносе у прилогу. 

Изглед знака мора бити урађен тако да може стати у 
квадрат чија је страница 80 nim, с тим што раздаљина из-
међу две најудаљеније тачке на знаку (хоризонтално, вер-
тикално или у пречнику) не може бити мања од 15 mm. 

Изглед знака мора бити јасан, урађен на квалитетна 
папиру и погодан за репродуковани. 

Члан 8. 
Ако се знак или део знака састоји из слова која нису 

латинична или ћирилична или из бројева који нису арап-
ски или римски, на одговарајуће место у Захтеву за при-
знање права на жиг уписује се транслитерација знака или 
његовог дела латиничним или ћириличним словима или 
арапским бројевима. 

Члан 9. 
Списак производа и услуга доставља се у пет истовет-

них примерака. 
Производи и услуге морају се сврстати и назначити 

према Међународној класификацији производа и услуга 
установљеној Ничанским аранжманом о Међународној 
класификацији производа и услуга, и то тако што се прво 
наводе бројеви класе, a зати.м производи, односно услуге 
обухваћене тим класама. i 

Производи и услуге означавају се њиховим стварним 
називо.м. Производи и услуге који могу бити сврстани у 
две или више класа морају се навести тако да се на основу 
фор^улације може закључити којој класи припадају (по 
могућности терминима коришћеним у међународној кла-
сификацији). 

\ 

HI. ПОСТУПАК ПРЕТХОДНОГ ИСПИТИВАЊА 
ПРИЈАВЕ ЖИГА 

Члан IO. 
По пријему пријаве и упису у регистар пријава жига, 

Савезни завод за патенте (у даљем тексту: Завод) испитује 
да ли пријава жига испуњава услове предвиђене чланом 5. 
овог правилника. 

Ако се утврди да пријава не испуњава услове из чла-
на 5. овог правилника, a уписана је у. регистар пријава 
(члан 4), донеће се закључак о брисању такве пријаве из ре-
гистра. 

Ч л а н и . 
Ако пријава жига није поднесена сагласно одредбама 

овог правилника, осим у случају из члана IO. овог правил-
ника, Завод ће позвати подносиоца пријаве да у року од 30 
дана од дана пријема позива уреди пријаву. 

Ако списак производа u услуга није сачињен сагласно 
Међународној класификацији- производа и услуга или су 
производи u услуге назначени сувише уопштено, нејасно 
или нетачно, Завод ће доставити подносиоцу пријаве пред-
лог измена u позвати га да у року од 30 дана од дана при-
јема позива списак производа и услуга усагласи са при-
медбама Завода. 

На образложен захтев подносиоца пријаве Завод 
може, из оправданих разлога, продужити рокове из ст. I. u 
2. овог члана најдуже до шест месеци од дана пријема по-
зива подносиоца пријаве. 

Ако подносилац пријаве у одређеном року не посту-
пи према ст. I. u 2. овог члана или ако не плати таксе које 
је дужан да плати за уређивање пријаве, Завод ће донети 
закључак о одбацивању пријаве жига. 
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IV. ПОСТУПАК ИСПИТИВАЊА УСЛОВА ЗА ПРИЗНА-
ЊЕ ПРАВА НА ЖИГ 

Члан 12. 
Ако се по завршеном поступку испитивања уреднос-

ти пријаве жига утврди да пријава удовољава одредбама 
овог правилника, Завод испитује да ли су испуњени Зако-
ном предвиђени услови за признање права на жиг. 

Члан 13. 
Ако се у поступку утврди да пријава не испуњава За-

коном предвиђене услове за признање права на жиг, Завод 
ће упознати подносиоца пријаве са разлозима због којих 
се не може признати право на жиг или се не може призна-
ти у траженом обиму и позваће га да се у року од 30 дана 
од дана пријема позива изјасни о тим разлозима. 

На образложен захтев подносиоца пријаве Завод 
може из оправданих разлога, продужити рок из става I. 
овог члана најдуже до шест месеци од дана прије.ма пози-
ва. , 

Ако се подносилац пријаве у одређеном року не изјас-
ни сагласно ставу I. овог члана или ако се изјасни, a Завод 
и даље сматра да се право на жиг не може признати, Завод 
ће решењем одбити захтев за признање права на жиг. 

Ако се подносилац пријаве изјасни о разлозима због 
којих Завод сматра да се право на жиг не може признати и 
наведе нове чињенице и околности, Завоц може, ако смат-
ра да су нове чињенице и околности оправдане, донети ре-
шење о усвајању или решење о делимичном усвајању за-
хтева за признање права на жиг. 

Члан 14. 
Ако пријава жига испуњава услове за признање права 

на жиг, Завод ће закључком позвати подносиоца пријаве 
да плати таксу за стицање права на жиг и трошкове објаве 
жига у Патентном гласнику и оставиће му рок од 15 дана 
од дана прије.ма закључка да достави доказе о уплати так-
се и трошкова објаве. 

Ако подносилац пријаве у року из става I. овог члана 
достави доказе о уплати таксе и трошкова, Завод ће доне-
ти решење о усвајању захтева за признање права на жиг, 
уписаће пријаву жита у регистар жигова и подносиоцу 
пријаве издати исправу о жигу. 

Ако подносилац пријаве у року из става I. овог члана 
не достави доказе о уплати таксе за стицање права на жиг 
и трошкова објаве жига, Завод ће пријаву одбацити. 

V. УПИС У РЕГИСТАР ЖИГОВА И ИЗДАВАЊЕ 
ИСПРАВНО ЖИГУ 

Члан 15. 
У регистар жигова Завод уписује: 
1) регистарски број жига и датум уписа у регистар; 
2) податке о носиоцу права на жиг, као што су фирма 

или назив, односно презиме и име и седиште, односно ад-
реса носиоца жига; 

3) датум подношења пријаве и Ж-број; 
4) податке о признатом праву првенства: 
- д а т у м изложбеног (сајамског) права првенства; 
- датум и број пријаве која је послужила као основ за 

признање ранијег права првенства и назив земље у којој је 
та пријава поднесена; 

5) изглед знака; 
6) списак производа и услуга; 
l ) датум до кога жиг важи, као и податке о про-

дужењу важења жига; 
8) промене које се односе на жиг, пренос права, про-

мене назива и седишта носиоца жига, лиценцу, корисника 
лиценце, залогу, ограничење списка робе и друге податке 
значајне за правни статус носиоца права и самог жига; 

9) податке о престанку важења жига, као и основ пре-
станка важења; 

10) податке ф међународној регистрацији жига. 

Члан 16. 
По упису пријаве жига у регистар, Завод носиоцу пра-

ва и.здаје ис дра,ву е жигу. ' 

Исправа о жигу садржи: 
1) регистарски број жига и Ж-број; 
2) датум подношења пријаве жига; 
3) податке о носиоцу права на жиг, као што су фирма 

или назив, односно презиме и име и седиште, односно ад-
реса носиоца жига; 

4) податке о признатом праву првенства: 
- датум! изложбеног (сајамског) права првенства; 
- датум и број пријаве која је послужила као основ за 

признање ранијег права првенства и назив земље у којој је 
та пријава поднесена; 

5) изглед знака; 
ђ) списак производа и услуга. 

VI. ПОСТУПАК ЗА УПИС ПРОМЕНА У РЕГИСТРЕ 

Члан 17. 
У регистар пријава жигова и регистар жигова уписује 

се следеће: пренос права у целини или делимично, уступа-
ње права коришћења (лиценца), промене назива и седиш-
та подносиоца пријаве жига, односно носиоца жига, огра-
ничење списка робе и друге промене. 

Члан 18. 
Поступак за упис про.мене покреће се писменим за-

хтевом на обрасцу Ж-2, који мора да садржи: 
1) Ж-број, односно регистарски број жига; 
2) фирм(у или назив, односно презиме и име и седиш-

те, односно адресу подносиоца пријаве или носиоца пра-
ва, a према стању у регистри.ма; ^ 

3) јасно назначење о kojoj врсти промене је реч. 
Образац Ж-2 одштампан је уз овај правилник и ње-

гов је саставни део. Уз захтев из става I. овог члана до-
ставља се: 

1) доказ о правном основу промене чији се упис у ре-
гистар тражи; 

2) уредно пуномоћје, ако се поступак за упис покреће 
преко пуномоћник; 

3) доказ @ уплати таксе за решење по захтеву за упис 
промене. v 

Члан 19. 
Ако је захтев за упис про.мене састављен сагласно 

члану 18. овог правилника и ако испуњава законом пропи-
сане услове, Завод ће донети решење о упису промене у ре-
гистар. 

Члан 20. 
Ако захтев за упис промене није састављен сагласно 

члану 18. овог правилника, Завод ће позвати подносиоца 
захтева да ra у року од 30 дана од дана пријема позива 
уреди. 

Ако подносилац захтева, у року из става I. овог чла-
на, не поступи по примедбама Завода, захтев за упис про-
мене ће се одбацити. 

Члан 21. 
Ако захтев за упис промене не испуњава законом про-

писане услове или ако се подаци из захтева не слажу са по-
дацима у регистрима, Завод ће позвати подносиоца захте-
ва да се у року од 30 дана од дана пријема позива изјасни о 
разлозима због којих се упис промене не може извршити. 

Ако се подносилац захтева, у року из става I. овог 
члана, не изјасни о разлозима због којих се упис проме,не 
не може извршити или не наведе нове чињенице и не под-
несе нове доказе, Завод ће захтев за упис промене одбити. 

Vil. ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА ЖИГА ЗБОГ 
НЕКОРИШЋЕНА 

Члан 22. 
Поступак за престанак важења жига због искоришће-

ња покреће се на писмени захтев заинтересованог лица у 
два примерка и садржи: 

l) фирму или назив, односно презиме и име и седиш-
те, е̂ дн Фен @ адресу подносиоца захтева; 
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2) фирму или назив, односно презиме и име и седиш-
те, односно адресу носиоца жига чији се престанак тражи; 

3) назначење да се тражи престанак жига због иско-
ришћења; 

4) регистарски број жига; 
5) разлоге због којих се тражи престанак жига, као и 

доказе о разлозима; ' 
6) правни интерес за престанак важења жига у случају 

неупотребе; 
7) уредно пуно.моћје, ако се поступак покреће преко 

пуномоћник; 
8) изглед жига чији се престанак тражи, у два при.мер-

ка; 
9) доказ о уплати таксе за захтев. 

Члан 23. 
Ако захтев за престанак важења жига није састављен 

сагласно члану 22. овог правилника, Завод ће позвати под-
носиоца захтева да га у року од 30 дана од дана пријема 
позива уреди. 

Ако подносилац захтева, не уреди захтев у року из 
става I. овог члана, Завод ће захтев одбацити. 

Члан 24. 
Завод ће уредан захтев доставити носиоцу жига чији 

се престанак важења тражи и позваће га да у року од 30 да-
на од дана пријема позива достави свој одговор. 

Ако носилац жига достави одговор и у ње.му наведе 
доказе који побијају наводе у захтеву, Завод ће, ако сматра 
да је то потребно, заказати усмену расправу на коју ће по-
звати подносиоца захтева и носиоца жига. 

На основу резултата спроведеног поступка, Завод 
може донети решење о престанку важења жига у целини 
или делимично или решење о одбијању захтева. 

Члан 25. S 

Решење о престанку важења жига у целини или дели-
мично уписаће се у регистар жигова. 

VIH. ОГЛАШАВАЊЕ НИШТАВИМ РЕШЕЊА О ПРИ-
ЗНАЊУ ПРАВА НА ЖИГ 

Члан 26. 
Поступак оглашавања ништавим решења о признању 

права на жиг покреће се писменим предлогом, у два при-
мерка. Предлог мора да садржи: 

1) фирму или назив, односно презиме и име и седиш-
те, односно адресу подносиоца предлога; 

2) фирму или назив, односно презиме и име и седиш-
те, односно адресу носиоца жига чије се оглашавање ниш-
тавим тражи; 

3) назначење да се тражи оглашавање ништавим ре-
шења о признању права на жиг; 

4) регистарски број жига чије се оглашавање ништа-
вим тражи; 

5) разлоге због којих се тражи оглашавање ништа-
вим, као и доказе о разлозима; 

6) правни интерес за оглашавање ништавим; 
l) уредно пуномоћје, ако. се поступак покреће преко 

пуномоћник; 
8) изглед жига чије се оглашавање ништавим тра)кт!, 

у два примерка; 
9) доказ о уплати таксе за предлог. 

Члан 27. 
Ако предлог за оглашав!ање ништавим није састав-

љен сагласно члану 26. овог правилника; Завод ће позвати 
подносиоца предлога да га у року од 30 дана од дана при-
јема позива уреди. , 

Ако подносилац предлога не уреди предлог у року из 
става L. овог члана, Завод ће предлог одбацити. 

Члан 28'." 
Завод ће уредан предлог доставити носиоцу жига чије 

се оглашавање ништавим тражи и позвати га да у року од 
30 дана од дана пријема позива достави свој одговор. 

Ако носилац жига достави одговор и у њему наведе 
доказе који побијају наводе у предлогу, Завод ће, ако смат-
ра да је то потребно, заказати усмену расправу на коју ће 
позвати подносиоца предлога и носиоца жига. 

На основу резултата спроведеног поступка Завод 
може донети решење о оглашавању ништавим решења о 
признању права на жиг у целини или делимично или о од-
бијању предлога. 

Члан 29. 
Решење о оглашавању ништавим решења о признању 

права на жиг уписаће се у регистар жигова. 

!Х. УВЕРЕЊЕ О ПРАВУ ПРВЕНСТВА 

Члан 30. 
На захтев подносиоца пријаве жига, Завод издаје уве-

рење о праву првенства. 
Захтев за издавање уверења из става l, овог члана мо-

ра да садржи: 
1) изглед знака истоветан знаку у пријави жига; 
2) списак производа и услуга истоветан списку у при-

јави жига; 
3) доказ о уплати таксе за уверење. 

Члан 31. 
Уверење о праву првенства садржи: 
1) фирму или назив, односно презиме и име и седиш-

те, односно адресу подносиоца пријаве,; 
2) датум подношења пријаве жига; 
3) Ж-број пријаве жига; 
4) изглед знака; - . 
5) списак производа и услуга; 
6) назначење да су подаци у овом уверењу истоветни 

подацима у пријави жига. 

X. ПОДАЦИ КОЈИ СЕ ОБЈАВЉУЈУ У ПАТЕНТНОМ 
ГЛАСНИКУ 

Члан 32. 
У Патентном гласнику објављују се следећи подаци о 

регистрованом жигу: 
1) регистарски број жига; 
2) датум уписа у регистар; 
3) Ж-број и датум! подношења пријаве; 
4) фирма или назив, односно презиме и име и седиш-

те, односно адреса носиоца жига; 
5) подаци о признатом праву првенства: 
- датум изложбеног (сајамског) права првенства; 
- датум и број пријаве која је послужила као основ за 

признање ранијег права првенства и назив земље у којој је 
та пријава поднесена; 

6) датум до ког жиг важи; 
l ) изглед знака; 
8) списак производа и услуга. 
Подаци из става I. овог члана означавају се IN!O ко-

довима за идентификацију библиографских података о 
робним и услужним жиговима које је ус/тановила Светса 
организација за интелектуалну својину. 

Члан 33, 
У Патентном гласнику објављују се и подаци о: 
1) упису промена у регистар жигова; 
2) престанку важења жига; 
3) продужењу важења жига. 

, Х!. ПРОДУЖЕЊЕ ВАЖЕЊА ЖИГА 

Члан 34. 
Захтев за продужење важења жига подноси се на об-

!?азцу Ж-3, који садржи: 
l) регистарски број жига и датум до ког жиг "важи; 
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2) Ж-број; 
3) фирму или назив, односно презиме и име и седиш-

те, односно адресу носиоца жига; 
4) назначење пу помоћника; 
5) износ уплаћених такси за продужење важења жига 

и датум уплате таксе; 
6) потпис и печат подносиоца захтева. 
Уз захтев се прилаже и доказ о уплати таксе и уредно 

пуномоћје, ако се захтев подноси преко-пуномоћник. 
Образац Ж-3 одштампан је уз овај правилник и његов 

је саставни део. 

ХИ. ПОСТУПАК ПО ПРИЈАВИ ЗА МЕЂУНАРОДНО 
РЕГИСТРОВАЊЕ ЖИГА 

Члан 35. 
Поступак за међународну регистрацију жига покреће 

се подношењем Заводу пријаве за међународно регистро-
вање. Пријава мора да садржи: 

1) два примерка захтева за међународно регистрова-
ње који је одштампан на обрасцу МЖ-1; 

2) потврду Међународног бироа о уплати таксе за ме-
ђународно регистровање (quittance); 

3) изглед жига у одговарајућем броју примерака; 
4) уредно састављен и класификован списак произво-

да и услуга на француском језику; 
5) уредно пуномоћје, ако се пријава подноси преко 

пуномоћник; / 
6) доказ о уплати таксе за пријаву. t 
Образац МЖ-1 одштампан је уз овај правилник и ње-

гов је саставни део. 

Члан 36. 
Образац Мж-1 садржи: 
1) назив фир.ме, односно презиме и име подносиоца 

пријаве; 
2) седиште или адресу подносиоца пријаве (ако је на-

ведено више адреса за више подносилаца пријаве, назна-
чити адресу за кореспонденцију подвлачењем једне од 
њих); 

3) податке о пуномоћник (име и адреса); 
4) број и датум пријаве и регистарски број жига који 

служи као основ за међународно регистровање; ' 
5) приоритет (земља, датум и број праве пријаве пре-

ма члану 4. Париске конвенције); 
6) изглед жига, налепљен на образцу истоветан изгле-

ду жига у домаћој пријави жига која служи као основ за 
међународно регистровање, a ако се тражи заштита боје 
као дистинктивног елемента жига - још и једну репродук-
цију жига у боји чије димензије не прелазе формат А4 (210 
nim х 297 min); 

I) назначење боја и комбинација боја на француском 
језику; 

8) назначење да је жиг тродимензионалан; 
9) транслитерацију жига; 
10) превод жига wa француски (ако је могућ); 
II) назначење да је у питању колективни жиг; 
12) назначење претходних међународних регистраци-

ја (број и датум регистрације) које се односе на исти жиг; 
13) додатне податке којима се ближе одређују састав-

ни елементи жига (на француском језику); 
14) списак производа и услуга на француском језику, 

сврстаних по реду класа међународне класификације, a 
ако на формулару нема довољно места, подноси се посе-
бан списак у два примерка; 

15) назначење земаља у којима се тражи заштита; 
16) износе уплаћених такса за .међународну регистра-

цију; 
д 17) попис свих прилога који се подносе уз образац 

МЖ-1; 
. ' 18) потпис и печат подносиоца пријаве. 

Члан 37. 
Ако жиг садржи фигуративне елементе или ако под-

носилац пријаве жели да вербални жиг буде регистрован 
код Међународног бироа у посебном графизму, у прилогу 
пријаве достављају се још две репродукције жига у црно-

-белој техници истоветне репродукцијама на образцу 
Мж-1. 

Ако се тражи заштита жига у боји, a подносилац при-
јаве жели да се жиг објави у црно-белој техници, у прилогу 
пријаве се доставља још 50 репродукција жига у боји чије 
димензије не прелазе формат А4 (210 mm х 297 mm), с тим 
што се примењују и одредбе става I. овог члана ако жиг 
садржи фигуративне еле.менте или ако подносилац пријаве 
жели да вербални жиг буде регистрован у посебном гра-
физму. 

Ако се тражи заштита жига у боји, a подносилац при-
јаве жели да се жиг објави у боји, поред репродукција које 
се подносе уз пријаву, у прилогу пријаве се достављају још 
две репродукције у боји чије димензије нису веће од ди-
мензија утврђених у члану 7. став 1. овог правилника. 

Члан 38. 
Списак производа и услуга може садржати све произ-

воде и услуге који су наведени у пријави жига на основу 
које се тражи међународна регистрација. 

Подносилац пријаве може у посебном захтеву назна-
чити да одустаје од заштите у једној или више земаља за 
производе и услуге назначене у то.м захтеву. 

Члан 39. 
По пријему пријаве за међународно регистровање За-

вод испитује да ли је она поднесена сагласно ово.м правил-
нику. " 

Ако пријава за међународно регистровање није под-
несена сагласно одредбама овог правилника, Завод ће по-
звати подносиоца пријаве да је у року од 30 дана од дана 
пријема позива уреди. 

Ако подносилац пријаве не поступи по позиву у року 
из става 2. овог члана, Завод ће донети закључак о одбаци-
вању пријаве. 

Члан 40. 
Уредну пријаву Завод доставља Међународном би-

роу на дал^ поступак. 

Члан 41. 
Завод води регистар међународно регистрованих 

жигова који важе на територији СФРЈ. 

Члан 42. 
Завод обавештава Међународни биро о упису проме-

на у регистар жигова и о престанку важења међународно 
регистрованог жига. 

Члан 43. 
Носилац међународно регистрованог жига може под-

нети захтев за продужење важења тог жига, који мора да 
садржи: 

1) број међународно регистрованог жига чија се обно-
ва тражи, датум регистровања и назначење жига; 

2) податке о носиоцу права на међународно регистро-
ван жиг; 

3) податке о пуномоћнику; 
s 4) назначење класа производа и услуга на које се ме-

ђународно регистровани жиг односи; 
5) назначење зе.маља за које је жиг међународно ре-

гистрован или на које се обнова односи; 
6) доказ о уплати таксе за обнову међународно регис-

трованог жига. 
Захтев из става I. овог члана подноси се непосредно 

Међународном бироу или преко Завода. 

ХН!. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
i 

Члан 44. 
Даном ступања на снагу овог правилника престају да 

важе: 
l) Правилник о начину састављања и подношења 

пријаве жига и њених прилога („Службени лист СФРЈ", 
бр. 35/82); 
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2) Правилник о начину састављања и подношења за-
хтева за продужење важења жига („Службени лист СФРЈ", 
бр. 35/82); 

3) Правилник о начину састављања и подношења за-
хтева за међународно регистровање жига и његових при-
лога („Службени лист СФРЈ", бр. 35/82); 

4) одредбе чл. 34, 35, 36, 37, 38, 39. и 40. Правилника о 
ближе.м уређивању питања у вези са поступко.м за призна-
ње права којима се штите проналасци и знаци разликова-
ња („Службени лист СФРЈ", бр. 35/82). 

Члан 45. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана об-
јављиван^ у „Службено.м листу СФРЈ". ч 

Бр. 203/379 . 
25. деце.мбра 1990. године 
Београд Директор 

Савезног завода за патенте, 
Благота Жарковић, с. р. 
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На основу члана 99. Закона о заштити проналазака, 
техничких унапређења и знакова разликовања („Службени 
лист СФРЈ", бр. 34/81, 3/90 и 20/90), по прибављеном 
мишљењу Савета Савезног завода за патенте, директор 
Савезног завода за патенте прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ПОСТУПКУ ЗА ПРИЗНАЊЕ ПРАВА НА МОДЕЛ, 

ОДНОСНО УЗОРАК 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан I. 
Овим правилником прописују се начин састављања, 

битни елементи за подношење пријаве модела, односно 
узорка, поступак по пријави, упис промена које се односе 
на v одел, односно на узорак или на његовог носиоца, по-
ступак за оглашавање ништавим решења о признању пра-
ва на модел, односно узорак, поступак за издавање увере-
ња, питања која се односе на упис пријава у пријавни ре-
гистар и регистар заштићених модела, односно узорака, 
питања која се односе на издавање исправа модела, однос-
но узорка и објављивање података о регистрованом моде-
лу, односно узорку у службеном гласилу Савезног завода 
за патенте (у даљем тексту: Патентни гласник). 

II. ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ПРИЗНАЊЕ ПРАВА 
НА МОДЕЛ, ОДНОСНО УЗОРАК И УПИС ПРИЈАВЕ 
МОДЕЛА, ОДНОСНО УЗОРКА У РЕГИСТАР ПРИЈАВА 

Члан 2. 
Поступак за признање п р а м на модел, односно узо-

рак покреће се подношењем пријаве модела, односно 
узорка. Пријава модела, односно узорка мора да садржи: 

1) три примерка захтева за признање права на модел, 
односно узорак на обрасцу МУ-1; 

2) фотографију или графички приказ (нацрт) пријаж-
љеног тела, односно шаре, у одговарајућем броју приме-
рака, на образцу МУ-2; 

3) опис тела, односно шаре у три примерка; 
4) потврду надлежног органа о статусу подносиоца 

пријаве на основу кога се стиче право на плаћање таксе за 
пријаву у умањеном износу; 

5) изјава с подацима о заједничком представнику, од-
носно о заједничком пуномоћник, ако пријаву подноси 
више лица; 

6) уредно пуномоћје, ако се пријава подноси преко 
пу не.моћника; 

l ) потврду у вези са затраженим правом првенства на 
основу сајамског приоритета; 

8) оверени препис прве пријаве, ако је затражено пра-
во првенства страног подносиоца и земље порекла, са пре-
водом на један од језика народа Југослааије; 

9) доказ о уплати таксе за пријаву. 

Члан 3. 
Једна пријава модела, односно узорка може садржати 

највише до 100 тела или шара које се примењују на произ-
воде сврстане у исту класу међународне класификације за 
индустријске моделе и узорке (вишеструка пријава). 

Свако тело или шара морају бити нумерисани. 

Члан 4. 
Захтев за признање права на модел, односно узорак 

на обрасцу МУ-1 мора да садржи: 
1) фирму или назив, односно презиме и име подноси-

оца пријаве; 
2) адресу, односно седиште подносиоца пријаве; 
3) занимање, односно делатност подносиоца пријаве; 
4) податке о пуномоћнику, ако се пријава подноси 

преко пу помоћника; 
5) кратак и стварни назив модела, односно узорка; 
.6) име аутора ако он не подноси пријаву или изјаву 

подносиоца пријаве да аутор не жели бити наведен; 
l) потврду, ако је затражено право првенства из чла-

на 74. Закона о заштити проналазака, техничких унапређе-
ња и знакова разликовања („Службени лист СФРЈ", бр. 
34/81, 3/90 и 20/90) - (у даљем тексту: Закон); 

8) оверени препис прве пријаве, ако је затражено пра-
во првенства из члана 75. Закона; 

9) попис свих прилога који се подносе уз образац 
МУ-1; 

10) потпис и печат подносиоца пријаве. 
Образац МУ-1 одштампан је уз овај правилник и ње-

гов је саставни део. 

Члан 5. 
Образац МУ-2 је формата папира А4 (210 х 297 гит), 

на њему се налазе квадрати димензија 4 х 4 cm поређани 
надесно u надоле и на њега се лепе фотографије или гра-
фички прикази (нацрти) пријављен^ тела, односно шаре. 

Образац МУ-2 одштампан је уз овај правилник п ње-
гов је саставни део. 

Члан 6. 
Фотографије или графички прикази (нацрти) пријав-

љеног тела, односно шаре подносе се у три примерка, и то 
тако што се по један примерак лепи на Образац МУ-2, a 
остали се достављају одвојено у прилогу. -
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Члан 7. 
Фотографије које се прилажу морају бити професио-

ралног квалитета, без подлоге, добијене на основу негати-
ву или дијапозитива и морају имати равне углове. Тела и 
шаре морају бити приказани на неутралној и једнобојној 
основи и не смеју имати сенке. 

Неће бити уредна, у смислу овог правилника, пријава 
којја садржи: 

1) ннстант-фотографије; 
2) ретуширане фотографије (тушем, мастилом или 

коректурном течношћу); 
3) фотографије које нису подобне за офсет-репродуко-

вање; 
4) фото-копије. 

Члан 8. 
Графички прикази (нацрти) прилажу се у оригиналу и 

морају бити професионалног квалитета, изведени уз по-
моћ цртаћег прибора, црним тушем, на паус-папиру, ква-
л и т е т о м белом папиру или бристол-картону, a могу бити 
штампани и отисци оригинала под условом да имају исти 
квалитет. Линије морају бити видљиве и пуне. Пожељно је 
да тело или шара буде приказана у перспективи, с ти.м 
што могу садржати сенке и сенчење ради истицања реље-
фа. 

Неће бити уредна, у смислу овог правилника, пријава 
која садржи: 

1) техничке цртеже којима се предмет приказује у пре-
секу или у плану, a нарочито који садрже осне линије и ди-
мензије; 

2) графичке приказе (нацрте) на којима се налазе об-
јашњења или легенде на пред.мету или поред њега; 

3) графичке приказе (нацрте) који нису подобни за оф-
сет-репродуковање. 

Члан 9. 
Фотографије или графички прикази (нацрти) не могу 

бити већи од 16 х 16 cm. 

Члан 10. 
Фотографије или графички прикази (нацрти) морају 

приказивати само тело или шару, без било каквог другог 
предмета, припатка, лица или животиње. 

Ако се једном фотографијом или графичким прика-
зом (нацрто.м) не могу приказати сва нова спољна обе-
лежја тела или шаре, доставља се онолико фотографија 
или графичких приказа (нацрта) колико је неопходно да се 
прикажу све нове карактеристике;тела или шаре. 

Ако је исто тело или шара представљена са више фо-
тографија или графичких приказа (нацрта), фотографије 
или графички прикази (нацрти) морају бити посебно нуме-
рисани, тако да нумерација садржи два броја раздвојена 
тачком (I.l, 1.2, 1.3). На обрасцу МУ-2 нумерација се врши 
на лицу фотографије или графичког приказа (нацрта), a на 
осталим примерцима - на полеђини. 

Члан 11. 
У случају вишеструке пријаве, за свако тело или ша-

ру морају се доставити посебна фотографија или графички 
приказ (нацрт) и опис тела, односно шаре у три примерка. 

Ако је исто тело или шара представљена са више фо-
тографија или графичких приказа (нацрта), фотографије 
или графички прикази (нацрти) који се односе на исто те-
ло или шару морају бити посебно нумерисани на начин из 
члана IO. став 2. овог правилника (пример: l.i , 1.2, 1.3. за 
прво теле или шару, 2.1, 2.2, 2.3. за друго тело или шару). 

Члан 12. 
Опис тела који се доставља уз пријаву модела треба 

да се односи само на спољни облик под којим се подразу-
мевају површине тела, односно његових делова који се ви-
де стално или при његовој редовној употреби. 

Опис не треба да садржи податке који се односе на 
конструкцију, функцију или функционалне предности, ма-

теријал од којег је израђено и сличне податке о телу или 
његовим деловима. 

Опис тела мора бити откуцан писаћом машином, 
терминолошки јасан и читљив, на папиру формата А4 и 
мора садржати: 

1) податке о подносиоцу пријаве (у левом горњем уг-
лу); 

2) кратак и стварни назив модела - тела (у горње.м 
средњем делу стране); 

3) новост укупног спољног изгледа тела, односно ње-
гових појединих делова; 

4) намену тела; 
5) потпис подносиоца пријаве. 
Опис се доставља у три истоветна примерка. 

Члан 13. 
Одредбе члана 12. овог правилника сходно се приме-

њују на опис у пријави узорка. 

Члан 14. 
О пријавама модела, односно узорака води се посе-

бан регистар у који се уписује: 
1) број пријаве модела, односно узорка (у даље.м тек-

сту М-број, односно У-број); 
2) датум подношења пријаве; 
3) фирма или назив, односно прези.ме и име и седиш-

те, односно адреса подносиоца пријаве и аутора; 
4) подаци о пуномоћнику; 
5) кратак и стварни назив тела, односно шаре; 
6) податак о за!раженом праву првенства; 
l ) подаци о начину окончања поступка по пријави; 
8) регистарски број модела, односно узорка; 
9) подаци о променама. 

Члан 15. 
У регистар пријава модела, односно узорака неће се 

уписати она пријава која не садржи: -
1) три при.мерка уредно састављеног захтева; 
2) најмање један примерак графичког приказа (на-

црта), односно једну фотографију тела, односно шаре за 
коју се тражи заштита; 

3) три примерка описа тела, односно шаре; 
4) потпис и печат подносиоца пријаве или његово; 

пуномоћник. 
Пријава која успуњава услове за упис у пријавни ре-

гистар, по упису у регистар добија свој М-број, односно 
У-број. 

HI. ПОСТУПАК ПРЕТХОДНОГ ИСПИТИВАЊА ПРИ-
ЈАВЕ МОДЕЛА, ОДНОСНО УЗОРКА 

Члан 16. 
По прије.му и упису пријаве у регистар пријава, Завод 

испитује да ли пријава испуњава .мини.му.м услова предви-
ђених чланом 15. овог правилника. 

Ако се утврди да пријава не садржи минимум услова 
из члана 15. овог правилника, a пријава је уписана у регис-
тар пријава, донеће се закључак о брисању пријаве из ре-
гистра пријава. 

Члан 17. 
Ако пријава модела, односно узорка није поднесена 

сагласно одредбама овог правилника, осим у случају из 
члана 16. овог правилника, Завод ће позвати подносиоца 
пријаве да у року од 30 дана од дана пријема позива уреди 
пријаву. 

На образложени захтев подносиоца пријаве Завод 
може, из оправданих разлога, продужити рок из става I. 
овог члана најдуже до шест месеци од дана пријема пози-
ва. 

Ако подносилац пријаве у остављеном року не посту-
пи по позиву из става I. овог члана или ако не плати таксе 
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које је дужан да плати за уређивање пријаве, Завод ће до-
нети закључак о одбацивању пријаве моделу, односно 
узорка. 

IV. ПОСТУПАК ИСПИТИВАЊА УСЛОВА ЗА ПРИЗНА-
ЊЕ ПРАВА НА МОДЕЛ, ОДНОСНО УЗОРАК 

Члан 18. 
По завршеном поступку претходног испитивања 

уредности пријаве модела, односно узорка, ако је пријава 
уредна сагласно одредба.ма овог правилника, Завод испи-
тује да ли су испуњени Законом предвиђени услови за при-
знање права на модел, односно узорак. 

Члан 19. 
Ако се у поступку утврди да пријава не испуњава ус-

лове за признање права на модел, односно узорак, Завод 
ће упознати подносиоца пријаве са разлозима због којих 
се модел, односно узорак не може признати и позваће га 
да се у року од 30 дана од дана пријема позива изјасни о 
тим разлозима. 

На образложен!! захтев подносиоца пријаве Завод 
може, из оправданих разлога, продужити рок из става I. 
овог члана најдуже до шест месеци од дана пријема резул-
тата испитивања. 

Ако се подносилац пријаве уопште не изјасни или ако 
се изјасни, a Завод и даље сматра да се модел, односно 
узорак не може признати, Завод ће решењем одбити за-
хтев за признање права на модел, односно узорак. 

Кад се подносилац пријаве изјасни о разлозима због 
којих Завод сматра да се модел, односно узорак не може 
признати и наведе нове чињенице и околности, Завод 
може, ако сматра да су нове чињенице и околности оправ-
дане, донети решење о усвајању или решење о делимич-
ном усвајању захтева за признање права на модел, однос-
но узорак. 

Члан 20. 
Кад пријава модела, односно узорка испуњава услове 

за признање модела, односно узорка, Завод ће закључком 
позвати подносиоца пријаве да плати таксу за стицање 
модела, односно узорка и трошкове објаве модела, однос-
но узорка у Патентном гласнику и оставиће му одређен 
рок да достави доказе о уплати таксе и трошкова објаве. 

Кад подносилац пријаве у остављеном року достави 
доказе о уплати'таксе и трошкова из става I. овог члана, 
Завод ће донети решење о усвајању захтева за признање 
модела, односно узорка, уписаће пријаву модела, односно 
узорка у регистар модела, односно узорака и подносиоцу 
-пријаве издати исправу о моделу, односно узорку. 

Ако подносилац пријаве у остављеном року не доста-
ви доказе о уплати таксе и трошкова из става I. овог чла-
на, Завод ће пријаву одбацити. 

V. УПИС У РЕГИСТАР МОДЕЛА, ОДНОСНО УЗОРА-
КА И ИЗДАВАЊЕ ИСПРАВЕ О МОДЕЛУ, ОДНОСНО 

УЗОРКУ 

Члан 21. 
У регистар модела, односно узорака Завод уписује: 
1) регистарски број модела, односно узорка; 
2) податке о носиоцу модела, односно узорка, као 

што су фирма или назив, односно презиме и име и седиш-
те, односно адреса носиоца права, и податке о аутору; 

3) датум подношења пријаве и М-број, односно 
У-број; 

4) податке о признатом праву првенства: 
- датум изложбеног (сајамског) права првенства; 
- датум и број пријаве која је послужила као основ за 

признање ранијег права првенства, као и назив земље у ко-
јој је та пријава поднесена; 

5) датум регистровања модела, односно узорка; 
6) назив тела, односно шаре; 
l) фотографије или графичке приказе (нацрте) тела, 

односно шаре; 

8) датум до ког су модел, односио узорак у важности; 
9) промене које се односе на модел, односно узорак, 

пренос права, промене назива и седишта носиоца, лицен-
цу, корисника лиценце, залогу и друге податке значајне за 
правни статус носиоца права и самог права на модел, од-
носно узорак; 

10) податке о престанку важења модела, односне 
узорка, као и основ престанка важења. 

Члан 22. 
По упису пријаве модела, односно узорка у регистар, 

Завод носиоцу права издаје исправу о моделу, односне 
узорку. 

Исправа о моделу, односно узорку садржи: 
1) регистарски број додела, односно узорка ЈИ М-број, 

односно У-број; 
2) датум подношења пријаве; 
3) податке о носиоцу права, као што су фирма, назив, 

односно презиме и име и седиште, односно адреса носио-
ца права и податке о аутору; 

4) податке о признатом праву првенства: 
- датум изложбеног (сајамског) права првенства; 
- датум и број пријаве која је послужила као основ за 

признање ранијег права првенства, као и зе.мља у којој је 
та пријава поднесена; 

5) фотографије или графичке приказе (нацрте) тела, 
односно шаре; 

6) опис тела, односно шаре. 

VI. ПОСТУПАК ЗА УПИС ПРОМЕНА У РЕГИСТРЕ 

Члан 23. 
У регистар пријава модела, односно узорака и p en i ć 

тар модела, односно узорака уписују се: пренос права, ус-
тупање права коришћења (лиценца), промене назива и се-
дишта подносиоца пријаве модела, односно узорка, однос-
но носиоца модела, односно узорка и друге промене. 

Члан 24. 
Поступак за упис промене покреће се писменим за-

хтевом на обрасцу МУ-3, који мора да садржи: 
1) регистарски број модела или узорка и М-број, од-

носно У-број; 
2) фир.му или наз^в, односно презиме и име и седиш-

те, односно адресу подносиоца пријаве или носиоца пра-
ва, a према стању у регистрима; 

3) јасно назначење о којој се врсти промене ради. 
Образац МУ-3 одштампан је уз овај правилник и чи-

ни његов саставни део. 
Уз образац из става I. овог члана доставља се: 
1) доказ о правном основу промене чији се упис у ре-

гистар тражи; 
2) уредно пуномоћје, ако се поступак за упис покреће 

преко пуномоћник; 
3) доказ о уплати таксе за решење по захтеву за упис 

промене. , 

Члан 25. 
Ако је захтев за упис промене састављен сагласно 

овом правилнику и ако испуњава законом предвиђене ус-
лове, Завод доноси решење о упису промене у регистар 
модела, односно узорака. 

Члан 26. 
Ако захтев за упис промене није састављен сагласно 

овом правилнику, Завод ће позвати подносиоца захтева да 
га у року од 30 дана од дана пријема позива уреди. 

Ако подносилац захтев-а у оставлЈеном року не посту-
пи по примедбама Завода, захтев за упис промене ће се од-
бацити. 

Члан 27. 
Ако захтев за упис промене не испуњава законом 

предвиђене услове или ако се подаци из захтева не слажу ^ 
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са подацима у регистрима, Завод ће позвати подносиоца 
захтева да се у року од 30 дана од дана пријема позива из-
јасни о разлозима због којих се упис промене не може из-
вршити. 

Ако се подносилац захтева не изјасни у остављеном 
року о разлозима због којих се упис промене не може из-
вршити или не наведе нове чињенице и не поднесе нове до-
казе, Завод ће захтев за упис промене одбити. 

Vil. ОГЛАШАВАЊЕ НИШТАВИМ РЕШЕЊА О ПРИ-
ЗНАЊУ ПРАВА НА МОДЕЛ, ОДНОСНО УЗОРАК 

Члан 28. 
1 Поступак за оглашавање ништавим решења о при-

знању права на модел, односно узорак покреће се писме-
ним предлогом у два примерка. 

Предлог мора да садржи: 
1) фирму или назив, односно презиме и име и седиш-

те, односно адресу подносиоца предлога; 
2) фирму или назив, односно презиме и име и седиш-

те, односно адресу носиоца модела, односно узорка чије се 
оглашавање ништавим тражи; 

3) назначење да се тражи оглашавање ништавим ре-
шења о признању права на модел, односно узорак; 

4) регистарски број модела, односно узорка чије се ог-
лашавање ништавим !ражи; 

5) разлоге због којих се тражи оглашавање ништа-
вим, као и доказе о разлозима; 

6) уредно пуномоћје, ако се поступак покреће преко 
пуномоћник; 

l ) доказ о уплати таксе за предлог. 

Члан 29. 
Ако предлог'за оглашавање ништавим није уредан у 

смислу овог правилника, Завод ће позвати подносиоца 
предлога да га у року од 30 дана од дана пријема позива 
уреди. 

Ако подносилац предлога не уреди предлог у остав-
љеном року, Завод ће предлог одбацити. 

Члан 30. 
Завод ће уредан предлог доставити носиоцу модела, 

односно узорка чије се оглашавање ништавим тражи и по-
зваће га да у року од 30 дана од дана пријема позива до-
стави свој одговор. 

Ако носилац права достави одговор и у њему наведе 
аргументе који побијају наводе у предлогу, Завод ће, ако 
сматра да је потребно, заказати усмену расправу на коју 
ће позвати подносиоца предлога и носиоца права. 

На основу резултата спроведеног поступка Завод 
може донети решење о оглашавању ништавим решења о 
признању права на модел, односно узорак у целини или 
дели.мично или о одбијању предлога. 

Члан 31. 
Решење о оглашавању ништавим решења о признању 

права на модел, односно узорак уписаће1 се у регистар мо-
дела, односно узорака. 

VIH. УВЕРЕЊЕ О ПРАВУ ПРВЕНСТВА 

Члан 32. 
На захтев подносиоца пријаве, Завод издаје уверења 

9 праву првенства. 
Захтев за издавање уверења из става l, овог члана мо-

ра да садржи: 
1) фотографију или графички приказ (нацрт) тела, од-

носно шаре истоветан оном у пријави модела, односно 
узорка; 

2) опис тела, односно шаре истоветан оном у пријави 
модела, односно узорка; 

3) доказ о уплати таксе за уверење. 

Члан 33. 
Уверење о праву првенства садржи: 

l) фирму или назив, односно презиме њиме и седиш-
те, односно адресу подносиоца пријаве и аутора; 

l ) датум подношења пријаве модела, односно узорка; 
3) М-број, односно У-број пријава модела, односно 

узорка; 
4) изглед тела, односно шаре за који се тражи зашти-

та .моделом, односно узорком; 
5) опис тела, односно шаре; 
6) назначење да су подаци у овом уверењу истоветни 

подацима у пријави модела, Односно узорка. 

IX. ПОДАЦИ КОЈИ СЕ ОБЈАВЉУЈУ У ПАТЕНТНОМ 
ГЛАСНИКУ 

Члан 34. 
У Патентном гласнику објављују се следећи подаци о 

регистрованом моделу, односно узорку: 
1) регистарски број модела, односно узорка; 
2) датум уписа у регистар; 
3) М-број, односно У-број и датум подношења прија-

ве модела, односно узорка; 
4) фирма или назив, односно име и презиме и седиш-

те, односно адреса носиоца модела, односно узорка и ау-
тора; 

5) подаци о признатом праву првенства; 
6) број класе према Међународној класификацији мо-

дела, односно узорака (Локарнски аранжман); 
l ) назив тела, односно шаре; 
8) изглед тела, односно шаре. 

Члан 35. 
У Патентном гласнику објављују се подаци о: 
1) упису промена у регистар модела, односно узора-

ка; 
2) престанку важења модела, односно узорка. 

X. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 36. 
Даном ступања на снагу овог правилника престају да 

важе Правилник о начину састављања и подношења прија-
ве модела или узорка и њених прилога („Службени лист 
СФРЈ", бр. 35/82) и одредбе чл. 27, 28, 29, 30, 31, 32. и 33. 
Правилника о ближем уређивању питања у вези са поступ-
ком за признање права којима се штите проналасци и зна-
ци разликовања (,,Службени лист СФРЈ", бр. 35/82). 

Члан 37. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављиван^ у „Службено.м листу СФРЈ". 
i 

Бр. 203/378 Директор 
25. децембра 1990. године Савезног завода за патенте, 
Београд Благота Жарковић, с. р. 
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l 1 l . 
На основу члана 84. тач. I. до З, тач. 5. до 8. и тач. IO. 

и11. Закона о рачуноводству („Службени лист СФРЈ", бр. 
12/89, 35/89, 3/90, 42/90 и 61/90), Савезни завод за статис-
тику утврђује 

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

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

дустријских производа у јануару 1991. године у односу на 
децембар 1990. године је 0,050. 

2. Коефицијент раста цена произвођача индустриј-
ских производа од почетка године до краја јануара је 
0,050. 

3. Коефицијент просечног месечног раста цена произ-
вођача индустријских производа о,р почетка године до 
краја јануара је 0,050. 

4. Коефицијент раста цена произвођача индустриј-
ских производа у јануару 1991/године у односу на исти ме-
сец претходне године је 0,382. 

5. Месечни коефицијент раста цена на мало-у јануару 
1991. године у односу децембар 1990. године је 0,056. 

6. Коефицијент раста цена на мало од почетка године 
до краја јануара је 0,056. 

7. Коефицијент просечног месечног раста цена на ма-
ло од почетка године до краја јануара је 0,056. 

8. Коефицијент раста цена на мало у јануару 1991. го-
дине у односу на исти месец претходне године је 0,660. 

9. Коефицијент раста просека трошкова живота у Со-
цијалистичкој Федеративној Републици Југославији у пе-
риоду од почетка године до краја јануара 1991. године у 
односу на просек трошкова живота у Социјалистичкој Фе-
деративној Републици Југославен у 1990. години је 0,310. 

Бр. 001-362/1 
6. фебруара 1991. године 
Београд ' 

Директор 
Савезног завода за 

статистику, 
др Драгутин Групковић, с. р. 

112. 
На основу члана 15. став I. тачка I. и члана 80. став 

тачка 5. Закона о Народној банци Југославије и јединств( 
ном монетарном пословању народних банака република 
народних банака аутономних покрајина („Службени лис 
СФРЈ", бр. 34/89, 88/89 и 61/90), Савет гувернера доноа 

О Д Л У К У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ДА 
ВАЊА К Р А Т К О Р О Ч Н Е КРЕДИТА БАНКАМА Иј 
ОСНОВУ ПОРТФЕЉА ОДРЕЂЕНИХ КРАТКОРОЧ 

НИХ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ 
1. У Одлуци о условима и начину давања краткороч 

них кредита банкама на основу портфеља одређених крат 
корочних хартија од вредности („Службени лист СФРЈ" 
бр. 8/91) у тачки 6. додаје се став 2, који гласи: 

„Изузетно, у периоду до 31. марч1Л991. године, на 
родна банка може давати банкама реесконтне кредите и 
става I. ове тачке у висини до 70%.". 

2. Ова1 одлука ступа на снагу наредног дана од даш 
објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

О. бр. 34 
5. фебруара 1991. године 
Београд 

Председник Савета 
гувернера 
гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с. р. 

113. 

На основу члана IO. став 6, члана 15. и члана 80. ста! 
I. тачка 9. Закона о Народној банци Југославије и јелин 
ственом монетарном пословању народних банака репуб 
лика и народних банака аутономних покрајина („Службе 
ни лист СФРЈ", бр. 34/89, 88/89 и 61/90), a у вези са Зако 
ном о привременим мерама о циљевима и задацима зајед-
ничке монетарне политике у 1991. години („Службени 
лист СФРЈ", бр. 84/90), Савет гувернера доноси 

О Д Л У К У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ КВОТА ЗА 
ДАВАЊЕ К Р А Т К О Р О Ч Н Е КРЕДИТА БАНКАМА НА 
ОСНОВУ ОДРЕЂЕНИХ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ У 

ПРВОМ ТРОМЕСЕЧЈУ 1991. ГОДИНЕ 
1. У Одлуци о утврђивању квота за давање кратко-

рочних кредита банкама на основу одређених хартија од 
вредности у првом тромесечју 1991. године („Службени 
лист СФРЈ", бр. 8/91) после тачке 6. додаје се нова тачка l , 
која гласи: ^ 

„7. Изузетно од одредаба ове одлуке, банке којима је 
утврђен већи износ квоте од стања краткорочних кредита 
за рефинансирање из тачке 2. ове одлуке могу разлику из-
међу квоте и стања краткорочних кредита за рефинансира-
ње користити на основу портфеља исправа о кредитима 
банака датим крајњим корисницима из тачке 2. ове одлу-
ке, према стању тих кредита на дан 31. јануара 1991. годи-
не, са стопом рефинансирања до 70%.". 

Досадашња тачка 7. постаје тачка 8. 
2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

О. бр. 35 
5. фебруара 1991. године 
Београд 

Председник Савета 
гувернера 
гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с. р. 

114. 
На основу члана 28. став 3. и члана 80. став I. тачка 5. 

Закона о Народној банци Југославије и јединственом мо-
нетарном пословању народних банака република и народ-
них банака аутономних покрајина („Службени лист 
СФРЈ", бр. 34/89, 88/89 и 61/90), a ради спровођења члана 
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33a. Закона о девизном пословању („Службени лист 
СФРЈ", бр. 66/85, 71/86, 3/88, 59/88 и 82/90), Савет гувер-
нера доноси 

О Д Л У К У 
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НЕЛИК-
ВИДНОСТИ БАНАКА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ПОСЛОВЕ 

СА ИНОСТРАНСТВОМ 
1. Банка овлашћена за послове са иностранством (у 

даљем тексту: банка) не може куповати девизе на девиз-
ном тржишту ако је неликвидна у смислу одредаба ове од-
луке. 

2. Банка се, у смислу ове одлуке, сматра неликвид-
ном: 

1) ако према Народној банци Југославије, народним 
банкама република и народним банкама аутономних по-
крајина има доспелих, a неизмирених обавеза по основу 
датих кредита и других пласмана и по другим основима; 

2) ако користи издвојена средства обавезне резерве; 
3) ако кредит за одржавање дневне ликвидности ко-

ристи дуже од пет радних дана непрекидно. 
3. Народне банке република и народне банке ауто-

номних покрајина достављају Народној банци Југославије 
сваког дана за претходни дан податке из тачке 2. ове одлу-
ке. 

4. Радним даном, у смислу ове одлуке, не сматра се 
субота. 

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

О. бр. 36 Председник Савета 
7. фебруара 1991. године гувернера 
Београд гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с. р. 

115. 
На основу члана 45г. Закона о хартијама од вреднос-

ти („Службени лист СФРЈ", бр. 64/89 и 29/90), Комисија 
за хартије од вредности доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

Даје се одобрење Јавном предузећу - Електропривре-
ди Београд, са седиштем у Београду, за издавање обвезни-
ца у вредности од 500.000.000,00 динара. 

Број: 02-119/2-90 Председник Комисије, -
15. јануара 1991. године др Стојан Дабић, с, р. 
Београд 

116. 
На основу члана 45г. Закона о хартијама од вреднос-

ти (.Службени лист СФРЈ", бр. 64/89 и 29/90), Комисија 
за хар гије од вредности доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

Даје се одобрење Мешовитој банци л.д. „Дунав-Тиса-
-Дунав", са седиштем у Новом Саду, за издавање друге 
емисије деоница у вредности од 50.000.000,00 динара. 

Број: 01-3/2-91 Председник Комисије, 
29. јануара 1991. године др Стојан Дабић, с. р. 
Београд 

117. 
На основу члана 45г. Закона о хартијама од вреднос-

ти (,,Службени 'лист СФРЈ", бр. 64/89 и 29/90), Комисија 
за хартије од вредности доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
Даје се одобрење Е бании - д.д., са седиштем у Мари-

бору, за издавање друге емисије деоница у вредности од 
115.000.000,00 динара. 

Број: 01-154/2-90 Председник Комисије, 
29. јануара 199 Г. године др Стојан Дабић, с. р. 
Београд 

118. 
На основу члана 45г. Закона о хартијама од вреднос-

ти („Службени лист СФРЈ", бр. 64/89 и 29/90), Комисија 
за хартије од вредности доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
Даје се одобрење Винковачкој банци - д.д. Винковци, 

са седиштем у Винковцима, за издавање друге емисије део-
ница у вредности од 30.000.000,00 динара. 

Број: Oi-l20/2-90 Председник Комисије, 
29. јануара 1991. године др Стојан Дабић, с. р. 
Београд 

119. 
На основу члана 244. став 2. алинеја 3. и Амандмана 

XXIX на Устав СФРЈ, Скупштина СР Босне и Херцегови-
не, Собрање СР Македоније, Скупштина Републике Срби-
је, Скупштина АП Војводине, Скупштина АП Косова, Са-
бор Републике Хрватске и Скупштина СР Црне Горе за-
кључују 

Д О Г О В О Р 
О ИЗДАВАЊУ ДОПЛАТНЕ МАРКЕ „МЕСЕЦ БОРБЕ 

ПРОТИВ РАКА" 

Члан I. 
Учесници Договора сагласни су да цропишу да се ра-

ди обезбеђивања дела средстава за финансирање пропа-
гандно-едукативних активности на плану борбе против 
рака, изда доплатна поштанска марка „Месец борбе про-
тив рака". 

Члан 2. 
Учесници Договора сагласни су да се доплатна марка 

„Месец борбе против рака" изда у тиражу од 30 милиона 
комада, у апоену од 50% вредности поштанске марке за 
обично писмо масе до 20 g. 

Члан 3. 
Учесници Договора сагласни су да се од I. до 31. мар-

та 1991. године уведе обавезна доплатна марка „Месец 
борбе против рака" на све поштанске пошиљке у унутраш-
њем поштанском саобраћају, осим на новине и часописе. 

Члан 4. 
Учесници Договора сагласни су да се средства оства-

рена продајом доплатне поштанске марке „Месец борбе 
против рака" уплате у складу са чланом 21. тачка 4. став-2. 
Закона о привременим мерама о порезу на промет произ-
вода. и услуга („Службени лист СФРЈ", бр. 4/91). 

Средства из става I. овог члана искључиво се могу 
користити за финансирање пропагандно-едукативних ак-
тивности на плану борбе против рака. 
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Члан 5. 
Учесници Договора сагласни су да се на терет сред-

става из члана I. овог договора измире трошкови издава-
ња и продаје доплатне марке „Месец борбе против рака". 

Учесници Договора сагласни су да ће у оквиру својих 
права и обавеза предузети мере да Савез друштава репуб-
лика и покрајина Југославије за борбу против рака у Беог-
раду уговори са „Југомарком" начин израде доплатне 
марке „Месец борбе против рака" и висину накнаде за по-
криће трошкова издавања и продаје те марке. 

Члан 6. 
Овај договор се сматра закљученим кад га усвоје 

скупштине република и скупштине аутономних покрајина 
и потпишу њихови овлашћени представници. 

Члан 7. 
Овај договор ступа на снагу наредног дана од дана 

објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 
4. фебруара 1991. године 
Београд За Скупштину СР Босне и 

Херцеговине 
Љиљана Станишић, с. р. 
делегат у Већу општина 

Скупштине СР БиХ 

За Собрање СР Македоније 
Андреј Токарев, с. р. 

председник Републичког 
комитета за урбанизам, 

грађевинарство, саобраћај и 
заштиту човекове околине 

За Скупштину Републике 
Србије 

Јован Зебић, с. р. 
републички секретар за 

финансије Србије 

З а СКУПШТИНУ А П 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

101. Уредба о условима и начину коришћења одре-
ђене робе из савезних робних резерви 149 

102. Одлука о роковима за обнављање савезних 
робних резерви 149 

!ОЗ. Одлука о изменама и допунама Одлуке о усло-
вима за подизање робе испод царинског надзо-
ра пре уплате царине и других увозних дажби-
на 152 

104. Одлука о допуни Одлуке о плаћању посебне 
таксе на увезену робу у 1991. години 152 

105. Одлука о допуни Одлуке о одређивању робе на 
коју се плаћа посебна дажбина за изравнање 
пореског оптерећења увезене робе у 1991. годи-
ни 152 

106. Одлука о разврставању пржене кафе и пива на 
слободан увоз у 1991. години 153 

107. Одлука о продужењу важења Одлуке о ускра-
ћиван^ олакшица за долазак у СФРЈ страних 
туриста - држављана одређених држава 153 

108. Решење о јединственом статистичком стандар-
ду - Номенклатура статистичких истраживања 
од интереса за целу земљу 153 

109. Правилник о поступку за признање права на 
жиг 162 

НО. Правилник о поступку за признање права на 
модел, односно узорак 169 

l i l . Коефицијенти раста цена и коефицијент раста 
трошкова живота у СФРЈ 174 

112. Одлука о допуни Одлуке о условима и начину 
давања краткорочних кредита банкама на ос-
нову портфеља одређених краткорочних хар-

Војовидне 
др Младен Првуловић, с. р. 

покрајински секретар за 
здравство, социјалну и дечју 

заштиту 

За Скупштину АП Косова 
Јован Зебић, с. р. 

републички секретар за 
финансије Србије 

За Сабор Републике 
Хрватске 

Ђуро Видмаровић, с. р. 
заступник у 

Друштвено-политичком 
вијећу Сабора Републике 

Хрватске 

За Скупштину СР Црне 
Горе 

Миливоје Јауковић, с. р. 
члан делегације Скупштине 

СР Црне Горе у Већу 
република и покрајина 

Скупштине СФРЈ 

THja од вредности 174 

113. Одлука о допуни Одлуке о утврђивању квота 
за давање краткорочних кредита банкама на 
основу одређених' хартија од вредности у 
првом тромесечју 1991. године 174 

114. Одлука о ближим условима за утврђивање не-
ликвидности банака овлашћених за послове са 
иностранством 174 

i 
115. Решење о давању одобрења Јавном предузећу -

Електропривреда Београд за издавање обвез-
ница 175 

116. Решење о давању одобрења Мешовитој банци 
л.д. „Дунав-Тиса-Дунав", Нови Сад за издава-
ње друге емисије деоница 175 

117. Решење о давању одобрења Е банци д.д. Мари-
бор за издавање друге емисије деоница 175 

118. Решење о давању одобрења Винковачкој банци 
д.д. Винковци за издавање друге емисије део-
ница 175 

119. Договор о издавању доплатне марке „Месец 
борбе против рака" 175 
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