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518. 
На основу члана 50. став 3. Закона о заштити биља од 

болести и штеточина које угрожавају целу земљу 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 74/89), Савезно извршно веђе 
доноси 

О Д Л У К У 
О ОСНИВАЊУ ГРАНИЧНИХ СТАНИЦА ЗА ЗАШТИТУ 

БИЉА 
I. За вршење здравствено контроле биља у промету 

преко државне границе оснивају се граничне станице за за-
штиту биља у следећим местима: 

Ред. 
број Место За граничне прелазе 

I Бар Бар, Божај, Тузи 

2 Београд Београд, Вршац, Батин, Ки-
кинда, Велико Градиште, 
Приштина, Врбница 

3 Ђевђелија Ђевђе^ија, Богородица, Скоп-
ље, Ћафасан, Битољ, Међет-
лија, Охрид, Деве Баир, Ното 
Село 

4 Димитров-
град 

Димитровград, Градина, 
Ниш, Вршка Чука, Стрезими-
ровци 

5 Загреб Загреб, Копривннца-Ђекењеш, 
Горичан, Коториба-Мураке-
рестур, Терезино Поље, Бели 
Манастир-Мохач, Осијек 

6 Марибор Марибор, Вич, Превале, Шен-
тиљ 

7 Јесенице Јасенице, Љубљана, Љубељ, 
Каравански тунел 

8 Ријека Ријека, Бакар, Пула, Раша 

9 Сежана Сежана, Фернетичи, Нова Го-
рица, Вртојба, Копер, Шкофи-
ја 

IO Сплит Сплит, Шибеник, Задар, Пло-
че, Дубровник, Сарајево 

l i Суботица Суботица, Хоргош, Бездан, 
Нови Сад 

Граничне станице из става I. ове тачке су подручне 
организационе јединице савезног органа управе над-
лежног за послове заштите биља. 

2. даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о оснивању граничних станица за заштиту 
биља („Службени лист СФРЈ", бр. 34/85). 

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

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 194 Председник, 
19. јуна 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

519. 
На основу члана 42. став 2. Закона о заштити животи-

ња од заразних болести које угрожавају целу земљу 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 43/86), Савезно извршно веће 
доноси 

О Д Л У К У ; 
О ОСНИВАЊУ ГРАНИЧНИХ ВЕТЕРМНАРОСНХ 

СТАНИЦА 
I. За вршење ветерннарско-санитарних прегледа и 

контроле пошиљака животиња, животињска производа, 
животињска сировина, животињских отпадака, семена за 
вештачко осемењавање оплођених јајних ћелија за оплођи-
вање животиња и других предмета којима се може прено-
сити заразна болест, које се увозе, извозе или превозе, ос-
нивају се граничне ветеринаре^ станице у следећим мес-
тима: 

Ред. 
бр. Место За граничне прелазе 

I Бар Бар, Божај, Тузи 

2 Београд Београд, Вршац, Ва-ши 

3 Ђевђелија Ђевђелија, Богородица, Би-
тољ, Међетлија, Ћафасан 

4 Димитров-
град 

Димитровград, Градина 

5 Загреб Загреб, Которнба-Мурокерес-
тур, Копривница-Ђекењеш, 
Горичан, Бели Манастир, 
Кнежево, Бездан 

6 Марибор Марибор, Шентиљ 

7 Јесенице Јасенице, Љубљана, Караван-
ски тунел 

8 Ријека Ријека, Бршица (Раша) 

9 Сежана Сежана, Фернетичи, Нова Го-
рица, Вртојба, Копер, Шжофв-
је 

10 
Сплит Сплит, Плоче, Задар, Дубров-

ник 

11 Суботица Сутобнца, Хоргош 
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Граничне станице из става I. ове тачке су подручне 
организационе јединице савезног органа управе над-
лежног за послове заштите животиња од заразних болес-
ти. 

2. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о оснивању граничних ветеринарских стани-
ца („Службени лисг СФРЈ", бр. 34/85). 

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

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 195 Председник, 
19. јуна 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

520. 
На основу члана 242. став I. тачка 3. Закона о основа-

ма безбедности саобраћаја на путевима („Службени лист 
СФРЈ", бр. 50/88, 80/89 и 29/90), у споразуму са савезним 
секретаром за унутрашње послове и савезним секретаром 
за енергетику и индустрију, савезни секретар за саобраћај 
и везе прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ДИМЕНЗИЈАМА, 
УКУПНИМ МАСАМА И ОСОВМНСКОМ ОПТЕРЕЋЕ-
ЊУ ВОЗИЛА И О ОСНОВНИМ УСЛОВИМА КОЈЕ 
МОРАЈУ ДА ИСПУЊАВАЈУ УРЕЂАЈИ И ОПРЕМА 

НА ВОЗИЛИМА У САОБРАЋАЈУ НА ПУТЕВИМА 

Члан I. 
У Правилнику о димензијама, укупним масама и осо-

винском оптерећењу возила и о основним условима које 
морају да испуњавају уређаји и опрема на возилима у са-
обраћају на путевима („Службени лист СФРЈ", бр. 50/82, 
4/85, 65/85, 64/86 ш 50/90) у члану НБ, став 2. тачка 5. ре-
чи: „1991. године" замењују се речима: „1992. године". 

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

јављивање у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 5/3-02-008/91 -004 Савезни секретар за 
9. априла 1991. године саобраћај и везе, 
Београд Јоже Слокар, с. р. 

521. 
На основу члана 81. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), у споразуму са 
савезним секретаром за рад, здравство, борачка п и т а м и 
социјалну политику,, директор Савезног завода за стандар-
дизацију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О КВАЛИТЕТУ ЈЕСТИВОГ МАСЛИНОВОГ УЉА И 

МЕШАНОГ МАСЛИНОВОГ УЉА 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан I. 
Овим правилником прописују се услови квалитета за 

јестиво маслиново уље и мешано маслиново уље (у даљем 
тексту: производи), као и услови за постизање и очување 
квалитета тих производа. 

Члан 2. 
За производе за које овим правилником нису пропи-

сани услови квалитета и услови за постизање и очување 
квалитета сходно важе услови прописани овим правилни-
ком за групу сродних производа. 

За производе кз става I. овог члана и за производе за 
које је то овим правилником прописано произвођач је 
дужан да донесе произвођачку спецификацију. 

Произвођачка спецификација, поред података наведе-
них у декларацији (члан 4. овог правилника), мора да 
садржи кратак опис технолошког поступка производње 
односног производа, врсту и количину употребљених си-
ровина у односу на нето-количииу производа и извештај о 
извршеном испитивању органолептичких, физичких и хе-
мијских карактеристика производа. У евиденцију о донесе-
ним произвођачем спецификацијама за производе из ста-
ва I. овог члана произвођач уноси следеће податке: 

1) евиденцијски број спецификације; 
2) назив производа и његово трговачко име, акохга 

производ има; 
3) датум доношења произвођачке спецификације; 
4) датум почетка производње по произвођачкој спе-

цификацији; 
5) датум и налаз о извршеном органолептичком, фи-

зичком и хемијском испитивању; 
6) групу којој производ припада према одредбама 

овог правилника. 
Члан 3. 

Производи се стављају у промет само у оригиналом 
паковању, ако за поједине производе овим правилником 
није друкчије прописано. 

Члан 4. 
Ако за поједине производе овим правилником није 

друкчије прописано, производи који се стављају у промет 
у оригиналном паковању морају на омоту, посуди или 
етикети имати декларацију која садржи: 

1) назив производа и његово трговачко име, ако га 
производ има; 

2) фирму, односно назив и седиште произвођача; 
3) датум производње и рок употребе или само пода-

так „употребљив до"; 
4) нето-количину (масу или запремину) производа; 
5) податке о групи употребљена адитива, ако то 

овим правилником није друкчије прописано; 
6) податке о основним сировинама производа према 

опадајућем редоследу заступљености, ако то овим правил-
ником није друкчије прописано; 

l ) врсту и количину састојака додатих ради повећања 
биолошке вредности производа; 

8) друге податке од интереса за потрошаче, ако је то 
за поједине производе одређено овим правилником. 

Декларација мора бити лако уочљива, јасна и читка. 
Слова којима је одштампан назив производа не могу 

бити мања од 3 mm. 
Члан 5. 

Ако производе не пакује произвођач, декларација мо-
ра, поред података из члана 4. став h овог правилника, да 
садржи и фирму, односно назив и седиште предузећа или 
другог правног лица које производ пакује. 

Члан 6. 
Ако нсто-количина производа који се ставља у про-

мет у оригиналном паковању не прелази 100 g, односио 
IGO ml, декларације мора да садржи: назив производа, 
фирму, односно назив и седиште произвођача или фирму, 
односно назив и седиште предузећа или другог правног 
лица које производ пакује, нето-количину, датум произве-
ли; и рок употребе или податак „употребљив до". 

Члан 7. 
Производи се морају складиштити, транспортовати 

и чувати на начин којим се обезбеђује очување њиховог 
квалитета до момента потрошње. 

IL ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 8. 

Под јестивим маслиновим уљем, у смислу овог пра-
вилника, подразумева се уље добијено из плода маслино; 
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вог дрвета (Olea europea Sativa Hofm. и Link) одговарају-
ћим технолошким поступком, a намењено је за непосред-
ну људску потрошњу. 

Члан 9. 
Зависно од технолошког поступка и квалитета, јести-

во маслиново уље.се ставља у промет као: 
1) природно маслиново уље - екстра; 
2) природно маслиново уље - фино; 
3) природно маслиново уље; 
4) јестиво рафинисано маслиново уље; 
5) маслиново уље - чисто. 

Члан IO. 
Под природним маслиновим уљем - екстра, у смислу 

овог правилника, подразумева се уље доброг укуса и спе-
цифичног мириса које садржи највише 1% слободних мас-
них киселина, рачунато као олеинска киселина. 

Под природним маслиновим уљем - финим, у смислу 
овог правилника, подразумева се уље доброг укуса и спе-
цифичног мириса које садржи највише 2,0% слободних 
масних киселина, рачунато као олеинска киселина. 

Под природним маслиновим уљем, у смислу овог 
правилника, подразумева се уље доброг укуса и мириса са 
највише 4% слободних масних киселина, рачунато као оле-
инска киселина. 

Члан 11. 
Природно маслиново уље из члана 9. тач. l, 2. и 3. 

овог правилника, које се ставља у промет мора да испуња-
ва следеће услове: 

1) да је на температури од 20 0С бистро; 
2) да је светложуте до зеленомаслинасте боје; 
3) да је специфичног мириса и укуса, без страног ми-

риса и укуса и без мириса на ужеглост; 
4) да садржи највише 0,4% воде и других испарљивих 

материја; 
5) да не садржи више од 0,1% нечистоћа растворљи-

вих у петрол-етру; 
6) да пероксидни број није већи од IO што! Ог/kg (20 

милиеквивалената Ог/kg); 
7) да садржај слободних масних киселина, рачунато 

као олеинска киселина, за природно маслиново уље - ек-
стра не прелази 1%, за природно маслиново уље - фино -
2,0% и за природно маслиново уље - 4%. 

Члан 12. 
Под јестивим рафинисаним маслиновим уљем, у 

смислу овог правилника, подразумева се уље добијено ра-
финисана сировог маслиновог уља (лампанте) које пре 
рафинисана није погодно за људску потрошњу у таквом 
стању, с тим да поступак рафинисања не доводи до проме-
не његовог основног састава. 

Члан 13. 
Јестиво рафинисано маслиново уље које се ставља у 

промет мора испуњавати следеће услове: 
1) да је на температури од 20 0С бистро; 
2) да је светложуте боје; 
3) да је специфично^ благог и пријатног мириса и 

укуса, без страних мириса и укуса и без мириса на ужег-
л о г ; 

4) да садржи највише 0,2% воде и других испарљивих 
материја; 

5) да не садржи више од 50 mg/kg сапуна, рачунато 
као натријум-олеат; 

6) да не садржи више од 0,05% нечистоћа нераствор-
љивих у петролетру; 

l ) да перокскдни број није већи од 5 што! Ог/kg (IO 
милиеквивалената Ог/kg); 

8) да садржај слободних масних киселина, рачунато 
као олеинска киселина, није већи од 0,5%. 

Члан 14. 
Под маслиновим уљем - чистим, у смислу овог пра-

вилника, подразумева се мешавина природног маслино-
вог уља и јестивог рафинисаног маслиновог уља. 

Члан 15. 
Маслиново уље - чисто које се ставља у промет мора 

испуњавати следеће услове: 
1) да је на температури од 20 0С бистро; 
2) да садржај слободних масних киселина не прелази 

2,0%, рачунато као олеинска киселина; 
3) да је светложуте до зеленомаслинасте боје; 
4) да је специфичног мириса и Укуса, без страног ми-

риса и укуса и без мириса на ужеглост; 
5) да садржи највише 0,3% воде и других испарљивих 

материја; 
6) да не садржи више од 0,05% нечистоћа нераствор-

љивих у петролетру; 
l) да перкосидни број није већи од IO пипо! Ог/kg (20 

милиеквивалената O2/kg). 

Члан 16. 
Поред услова за квалитет прописаних у чл. Il , 13. и 

15. овог правилника, природно маслиново уље, маслиново 
уље - чисто и јестиво рафинмсано маслиново уље које се 
ставља у промет мора испуњавати и услове наведене у 
следећој табели: 

Табела I 

Карактеристи- Природно 
маслиново 

уље 
Маслиново 

Јестиво 
рафинксано 

ка 
Природно 
маслиново 

уље уље - чисто . маслиново 
уље 

I 2 3 4 

Релативна 
густина 
(20 0С/20 0С) 0,910 до 0,916 0,910 до 0,916 0,910 до 0,916 
Индекс реф-
ракције (nD20 
0С) 1,468 до 1,471 1,468 до 1,471 1,468 до 1,471 
Јодни број по 

1,468 до 1,471 

Ханушу 
(mg b / l00 g) ' 80 до 92 80 до 92 80 до 95 
Сапоннфика-
циони број 
(mg KOH/g) 185 до 198 185 до 198 185 до 198 
Неосапуњиве 
материје (%) до 1̂ 5 до 1,5 до 1,5 
Састав мас-

до 1̂ 5 

них киселина 
{%Х . 
С 12:0 л Гдо ОД до O,l до O,l 
ТП 4:0 до 0,5 до!),5 ^ дбТГ,5 
С 14:1 - - -

С 16:0 до 20 до 20 до 20 
С 16:1 О,З до 3,5 О,З до 3,5 О,З до 3,5 
С 18:0 0,5 до 5,0 . 0,5 до 5,0 о,5 до 5,0 
С 18:1 55 до 83 55 до 83 55 дб 83 
С 18:2 3,5 до 21 3,5 до 21 3,5 до 21 
С 18:3 до 1,5 до 1,5 до 1,5 
С 20:0 до 0,8 до 0,8 до 0,8 
С 20:1 до 0,5 до 0,5 до 0,5 
С 20:2 - - -

С 22:0 до О,З до О,З ДО О,З 
С 22 :1 - - -

С 22:2 - - -

С 24:0 до I до I до I 
С 2(4 :1 - -

\ Члан 17. 
У производњи јестивог рафинисана маслиновог уља 

и маслиновог уља - чистог као антиоксиданс се може 
употребљавати алфа-токоферол, с тим да крајњи производ , 
не садржи више од 200 mg/kg ул,а. 
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Члан 18. 
У декларацији за природно маслиново уље, поред 

података из члана 4. овог правилника, мора бити означен 
податак за врсту уља (природно маслиново уље - екстра, 
природно маслиново уље - фино или природно маслиново 
уље) и максимални садржај слободних масних киселина 
(као олеинска) у процентима за декларисану врсту уља. 

Члан 19. 
Под мешаним маслиновим уљем, у смислу овог пра-

вилника, подразумева се производ добијен мешањем при-
родног маслиновог уља са јестивим рафинисаним сојиним 
или јестивим рафинисаним сунцокретовим уљем, при че-
му производ мора садржати најмање 60% природног мас-
линовог уља, 

Члан 20. 
Мешано маслиново уље које се ставља у промет мора 

испуњавати следеће услове: 
1) да је на темоератури од 20 0С бистро; 
2) да је светложуте до зеленомаслинасте боје; 
3) да је специфичног укуса и мириса, без страног уку-

са и мириса и без мириса на ужеглост; 
4) да садржи највише 2,6% слободних масних кисели-

на, рачунато као олеинска киселина; 
5) да садржи највише 0,3% воде и других испарљивих 

материја; 
6) да садржи највише 0,05% нечистоћа нерастворљи-

виж у петролеју; ^ 
l) да пероксидини број"износи н а ј в и ш а 7mmol O 2/kg 

(14 милиеквивалената Ог/kg). 

Члан 21. 
Поред услова прописаних у члану 20. овог правилни-

ка, мешано маслиново уље које се ставља у промет мора i 
испуњакати и услове наведене у следећој табели: 

Табела 2 

Карактеристике 

I 2 3 

Релатцвда густоћа 
(20 8С/200С) 0,914 до 0,920 0,913 до 0,919 
Индекс рефракције 
(nD 20 0С) 1,4700 до 1,4722 1,469 до 1,474 
Једни број по Ханушу 
(mg h / m g) 100 до 110 95 до 110 
Сапоиификациони број 
(mg КО H/g) 185 до 197 184 до 197 
Неосапуњиее материје 

до 1,5 
Састав масних киселина 

до 1,5 до 1,5 

С 12:0 до O,l 0,06 до O,l 
С 14:0 до 0,5 до 0,7 
С 14:1 - -

С 16:0 15 до 17 14 до 15 
С 16:1 до 2,5 ДО 2,7 
С 18:0 I до 5 ОЈ до 5,8 

39 до 70 С 18:1 42 до 61 
ОЈ до 5,8 
39 до 70 

С 18:2 20 до 26 21 до 43 
С 18:3 2 до 5 0,4 до I 
С 20:0 до I до I 
С 20:1 ' до I до 0,5 
С 20:2 -

С 22:0 до i до О,б 
С 22:1 до 0,5 до 0,2 
Ć 22:2 - -

С 24:0 до 0,5 до 0,8 
С 24:1 - -

Члан 22. 
Произвођач мешаног маслиновог уља дужан је да до-

несе произвођачку спецификацију. 

Члан 23. 
У декларацији за мешано маслиново уље, поред по-' 

датака из члана 4. овог правилника, непосредно испод на-
зива производа мора бити наведен и податак о проценту-
алном учешћу обе врсте уља заступљене у мешавини. 

У декларацији за уље из С!ава I. овог члана не сме би-
ти истакнута слика или цртеж уљарица од којих је мешано 
уље произведено. 

IH. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 24. 
Даном ступања на снагу овог правилника престају да 
: одредбе о маслиновом уљу прописане Правилником 

о квалитету јестивих уља и масти биљног порекла и мар-
гарина, мајонеза и њима сродних производа („Службени 
лист СФРЈ", бр. 27/85). 

Члан 25. 
Овај правилник ступа на снагу по истеку шест месеци 

од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Број: 15/01-149/61 
30. маја 1991. године 
Београд 4 

522. 

Директор 
Савезног завода за 
стандардизације, 

Верољуб Танасковић, с, р. 

На основу члана 84. тач. I. до З, тач. 5. до 8. и тач. IO. 
и l i . 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 јуну 1991. године у односу на мај 
1991. године је 0,087. 

2. Коефицијент .раста цена произвођача индустриј-
ских производа од почетка године до краја јуна је 0,565. 

3. Коефицијент просечног месечног раста цена произ-
вођача индустријских производа од почетка године до 
краја јука је 0,078. 

4„ Коефицијент раста цена произвођача индустриј-
ских производа у јуну 1991. године у односу на исти месец 
претходне године је 0,887. 

5. Месечни коефицијент раста цена на мало у јуну 
1991. године у односу на мај 1991. године је 0,103. 

бо Коефицијент раста цена на мало од почетка године 
до краја јуна је 0,530. 

7. Коефицијент просечног месечног раста цена на ма-
ло од почетка године до краја јуна је 0,073. 

8. Коефицијент раста цена на мало у јуну 1991. године 
у односу на исти месец претходне године је 0,955. 

9. Коефицијент раста просека трошкова живота у Со-
цнјалистичкој Федеративне^ Републици Југославен у пе-
риоду од почетка године до краја јуна 1991. године у одно-
су на просек трошкова живота у Социјалистичкој Федера-
ткгнсј Републици Ју гослазији у 1990. години је 0,583. 

Бр. 001 2008/1 
5. јула. 1991. године 
Београд. 

Директор 
Савезног завода за 

статистику,\ 
др Драгутин Групковић, с.р. 
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523. 
На основу члана 46. став 3. Закона о девизном посло-

вању („Службени лист СФРЈ", бр. 66/85,71/86, 3/88, 59/88 
и 82/90) и члана 80. став I. тачка 29. Закона о Народној 
банци Југославије и јединственом монетарном пословању 
народних банака република и народних банака аутоном-
них покрајина („Службени лист СФРЈ", бр. 34/89, 88/89 и 
61/90), Савет гувернера доноси 

О Д Л У К У 
О ПЛАЋАЊУ УВОЗА РОБЕ И УСЛУГА УНАПРЕД 

1. Овлашћене банке плаћају увоз робе и услуга ако 
предузеће или друго правно лице, као и предузетник уз на-
лог за плаћање пруже доказ да је увоз робе, односно услу-
ге извршен. 

Као доказ да је роба увезена, односно услуга пружена 
служи увозна царинска декларација, односно фактура о 
пруженој услузи. 

2. Изузетно од одредаба тачке 1. ове одлуке, увоз робе 
и услуга може се платити унапред ако се увози роба по на-
руџбини (репродукциони материјал који се уграђује у оп-
рему, опрема и резервни делови за инвестиционе одржава-
ње) чија производња траје дуже од тридесет дана, под ус-
ловом да се врши делимично (авансно) плаћање највише 
до износа 30% вредности закљученог посла увоза. 

" 3. Одредбе ове одлуке не односе се на авансна плаћа-
ња по основу коришћења иностраних кредита за плаћање 
увоза робе и услуга. 

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

О. бр. 192 
3. јула 1991. године 
Београд 

524. 

Председник 
Савета гувернера 

гувернер 
Народне банке Југославије, 

Душан Влатковић, с. р. 

На основу члана 42. став 2, члана 45. и члана 80. став 
I. тачка 18. Закона о Народној банци Југославије и једин-
ственом монетарном пословању народних банака репуб-
лика и народних банака аутономних покрајина („Службе-
ни лист СФРЈ", бр. 34/89, 88/89 и 61/90), Савет гувернера 
доноси 

О Д Л У К У 
О ПОВЛАЧЕЊУ ИЗ ОПТИЦАЈА НОВЧАНИЦЕ ОД 

1000000 ДИНАРА 
1. Народна банка Југославије повући ће из оптицаја 

новчаницу у апоену од 1000000 динара са датумом издања 
„1. Х! 1989". 

2. Новчаница из тачке I. ове одлуке престаје да буде 
законско средство плаћања 15. јула 1991. године. 

3. Народна банка Југославије ће замену новчанице из 
тачке I. ове одлуке вршити од 16. јула до 31. децембра 
1991. године. 

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

О. бр. 193 
3. јула 1991. године 
Београд 

525. 

Председник 
Савета гувернера 

гувернер 
Народне банке Југославије, 

Душан Влатковић, с. р. 

На основу члана IO. став 2. и члана 43. став I. Закона 
о Народној банци Југославије и јединственом монетарном 
пословању народних банака република и народних банака 
аутономних покрајина („Службени лист СФРЈ", бр. 34/89, 
88/89 и 61/90), Савет гувернера доноси 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ НАЈВИШЕГ ДОЗВОЉЕНОГ ИЗНО-
СА ГО! ОВОГ НОВЦА КОД РЕПУБЛИЧКИ^ ОДНОС-
НО ПОКРАЈИНСКИХ СЛУЖБИ ДРУШТВЕНОГ КЊИ-
ГОВОДСТВА И У НАРОДНИМ БАНКАМА РЕПУБЛИ-

КА И НАРОДНИМ БАНКАМА АУТОНОМНИХ 
ПОКРАЈИНА 

I. Ради регулисања количине новца у оптицају, овом 
одлуком утврђује се следећи највиши дозвољени износ го-
товог новца код републичких, односно покрајинских 
служби друштвеног књиговодства и у народним банкама 
република и народним банкама аутономних покрајина: 

(у млрд. динара) 

Назив републике, односно 
аутономне покрајине СДК Народна 

банка 
I. Босна и Херцеговина 5,0 2,5 
2. Црна Гора 2,0 1,5 
3. Хрватска 10,0 5,0 
4. Македонија 3,0 2,0 
5. Словенија 5,0 2,5 
6. Србија 10,0 5,0 
7. Косово 2,0 , 1,5 
8. Војводина 5,0 з,о 

Укупно: 42,0 23,0 

2. Износи готовог новца из тачке I. ове одлуке могу 
се повећавати у складу са растом чистих личних доходака 
и порастом стопе инфлације у претходном месецу. 

3. Затече^ износе готовог ћовца изнад износа утврђе-
них у тачки I. ове одлуке, организационе јединице службе 
друштвеног књиговодства на подручју републике, однос-
но аутономне покрајине дужне су да одмах врате својој на-
родној банци, a те народне банке Народној банци Југосла-
вије у року од осам дана од дана ступања на снагу ове 
одлуке. 

4. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном листу СФРЈ", a примењиваће се од 8. јула 
1991. године. 

О. бр. 194 
3. јула 1991. године 
Београд 

Председник 
Савета гувернера 

гувернер 
Народне банке Југославије, 

Д,ушан Влатковић, с. р. 

526. 
На основу члана 42. и члана 80. став I. тачка 18. Зако-

на о Народној банци Југославије и јединствеиом монетар-
ном пословању народних банака република и народних 
банака аутономних покрајина („Службени лист СФРЈ", бр. 
34/89, 88/89 и 61/90), Савет гувернера доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗДАВАЊУ И ОСНОВНИМ ОБЕЛЕЖЈИМА 

НОВЧАНИЦЕ ОД 5000 ДИНАРА 
1. Народна банка Југославије издаће новчаницу од 

5000 динара. 
2. Новчаница од 5000 динара штампаће се на белој за-

штићеној хартији, са уграђеним воденим знаком и за-
штитном нити, у техници офсет-штампе и линијске дубоке 
штампе. 

3. Новчаница од 5000 динара имаће димензије 80 rom 
х 167 mm. 

4. Изглед новчанице од 5000 динара је следећи: 
l) с лица: заштитна тонска подлога штампана је у ви-

шебојној офсет-техници. Преко офсета штампани су глав-
ни мотиви у техници вишебојне дубоке штампе. 

На левој страни новчанице је гравура лика Иве Ан-
дрића, књижевника, добитника Нобелове награде за , 
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књижевност, урађена према фотографији направљеној у 
седамдесетим годинама његовог живота. У левом горњем 
углу је име Иве Андрића и година његовог рођења и 
смрти ,,l892-1975". У левом доњем углу је ознака вреднос-
ти „5000", у негативу. 

У средњем делу новчанице је гијоширана розета, a у 
горњем делу су текстови распоређени један испод другог: 
„Народна банка Југославије" (ћирилицом), „Народна бан-
ка Југославије" (латиницом) и „Народна банка на Југосла-
вија" (ћирилицом). Испод тих текстова је грб Социјалис-
тичке Федеративне Републике Југославије. У доњем делу 
розете је ознака вредности ,,SO(K)", a испод ње у два реда 
исписане речи: „динара" (ћирилицом), „динара^ (латини-
цом", „динарјев" (латиницом) и „динари" (ћирилицом). 

На десној страни новчанице, на белој површини у 
горњем делу, у гијошираној розета, налази се ознака вред-
ности „5000", у негативу. На маргини новчанице је текст: 
„фалснфнковање се кажњава по закону" (ћирилицом) и 
„кривотворе!^ се кажњава по закону" (латиницом). У 
средњем делу беле површине, у самом папиру, уграђен је 
водени знак са ликом Иве Андрића, a испод њега је за-
вршетак дела розете, знак за слепе и нумерација која 
садржи два слова и седам цифара, штампане у црвеној 
флуоресцентној боји; 

z) с наличја: с леве стране, на белој површини у гор-
њем делу, у гијошираној розета, налази се ознака вреднос-
ти „5000", у негативу, a на маргини новчанице текст: „по-
нарејање се казнује по закону" (латиницом) и „фалсифику-
вањето се казнува според законот" (ћирилицом). У сред-
њем делу беле површине, у самом папиру, уграђен је воде-
ни знак са ликом Иве Андрића, a испод воденог знака су 
речи исписане у два реда - с леве стране: „замјеник гувер-
нера" (латиницом), „заменик на гувернеров (ћирилицом), 
„намерник гувернерја" (латиницом) и ,,именик гуверне-
ра" i (ћирилицом), a с десне стране: „гувернер" (ћирили-
цом) и „гувернер" (латиницом). Испод тих текстова су 
факсимили потписа заменика гувернера М. Гаспарија и гу-
вернера Д. Влатковића, као и речи: „Београд" (ћирили-
цом), „Београд" (латиницом) и „Белград" (ћирилицом), са 
датумом „1. IX 1991". 

На осталом делу новчанице су гијоширани тонови 
одштампани у вишебојној офсет-штампи. 

У централном делу новчанице је графички стилизо-
ван мост на Дрини у Вишеграду, са панорамом Вишегра-
да - одштампани у техници вишебојне линијске дубоке 
штампе. С десне стране гравуре, у горњем делу, налазе се 
речи исписане у два реда: „СФР Југославија" (латиницом) 
и „СФР Југославија" (ћирилицом). У доњем делу новчани-
це је ознака вредности „5000", a испод ње речи исписане у 
два реда: „пет хиљада динара" (ћирилицом), „пет тисућа 
динара" (латиницом), „пет тисоч динарјев" (латиницом) и 
„пет илјади динари" (ћирилицом). 

С леве и десне стране, на маргинама офсет-тонова, 
налазе се текстови: „Босна и Херцеговина - Македонија -
Словенија - Србија - Хрватска - Црна Гора" (ћирилицом) 
и „Босна и Херцеговина - Македонија - Словенија - Срби-
ја - Хрватска - Црна Гора" (латиницом). 

5. На лицу и наличју новчанице преовлађује зелена 
боја. 

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

О. бр. 195 Председник 
3. јула 1991. године Савета гувернера 
Београд гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с. р, 

527. 
На основу члана IO. став 6, члана IS. и члана 80. став 

I. тачка 9. Закона о Народној банци Југославије и једин-
ственим 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 ^вернера доноси 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ НАМЕНСКОГ ОКВИРА И УСЛОВА 
ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ КРЕДИТА КОЈЕ СУ БАНКЕ 
ДАЛЕ КРАЈЊИМ КОРИСНИЦИМА ЗА ФИНАНСИРА-
ЊЕ СЕЗОНСКИХ ЗАЛИХА И РЕЗЕРВИ ПШЕНИЦЕ 

ДОМАЋЕ ПРОИЗВОДЊЕ РОДА 1991. ГОДИНЕ 
1. Овом одлуком утврђује се наменски оквир за рефи-

нансирање кредита које су банке дале крајњим корисници-
ма за финансирање сезонских залиха и резерви пшенице 
домаће производње рода 1991. године, као и услови за ре-
финансирање у том оквиру. 

Наменски оквир из става I. ове тачке утврђује се у 
укупном износу до 10.000.000.000 динара и представља ок-
вир до ког Народна банка Југославије, преко надлежне на-
родне банке републике и народне банке аутономне покра-
јине (у даљем тексту: народна банка), може давати крат -
корочне кредите банкама за намене из става I. ове тачке, 
под условима и на начин који су утврђени Одлуком о ус-
ловима и начину давања краткорочних кредита банкама 
на основу одређених исправа о краткорочним кредитима 
које су банке дале крајњим корисницима за одређене наме-
не („Службени лист СФРЈ", бр. 22/91) и овом одлуком. 

2. Под крајњим корисницима кредита, у смислу тачке 
I. ове одлуке, подразумевају се правна л!ица која имају, би-
ло у свом саставу било на основу уговора о закупу, капа-
цитете за складиштење, прераду и дораду пшенице, укљу-
чујући- и организације за робне резерве друштвено-поли-
тичких заједница. 

3. Под одређеним исправама о г)раткорочним креди-
тима датим крајњим корисницима за намене из тачке I. 
ове одлуке, које представљају основ за одобравање и ко-
ришћење краткорочних кредита у оквиру утврђеном овом 
одлуком, под разумевају^ се: 

!) уговор о кредиту одобреном крајњем кориснику, са 
прегледом динамике враћања кредита у коме је предвиђе-
на обавеза крајњег корисника да искоришћени износ кре-
дита враћа у складу са динамиком утрошка, односно реа-
лизацијом залиха; 

2) фактура о откупљеним и плаћеним количинама 
пшенице; 

3) ,налог о извршеном преносу средстава кредита на 
жиро-рачун крајњег корисника; 

4) потврда о пријему пшенице (складишница), са из-
водом из материјалног књиговодства о стању откупљених 
и ускладнштених количина пшенице који су оверила ов-
лашћена лица; 

5) друга документација из које се са сигурношћу 
може утврдити наменско коришћење датих кредита и то 
да је коришћење тих кредита у свако доба покривено одго-
варајућом количином и вредности пшенице. 

Исправе из става 1. ове тачке банка је дужна да обез-
беди пре подношења захтева за коришћење кредита над-
лежној народној банци и да чува у свом портфељу. 

Ако је крајњи корисник кредита, у смислу ове одлуке, 
истовремено и произвођач пшенице, банка ће од тог ко-
рисника, уместо фактуре из одредбе под 2 ове тачке, обез-
бедити обрачун вредности ускладиште^ пшенице сачи-
њен у складу са одредбама тачке 6. ове одлуке. 

4. Народна банка ће са сваком банком закључити уго-
вор о одобравању кредита у оквиру утврђеном овом одлу-
ком на основу плана финансирања откупа пшенице рода 
1991. године којим ће се, поред оквирног износа кредита, 
утврдити и сви прописани услови за коришћење и враћа-
ње тог кредита (каматна стопа, начин обрачуна и наплате 
камате, инструменти обезбеђења, поступак коришћења и 
враћања кредита и др.). 

Уговор из става I. ове тачке закључује са банком на-
родна банка надлежна према седишту банке правног лица. 

5. Одобрени износ кредита у смислу тачке 4. ове одлу-
ке банка користи подношењем појединачних захтева на-
родној банци, уз које, поред извода о књиговодственом 
стању кредита датих крајњим корисницима за намену из 
тачке 1. ове одлуке, подноси коније исправа из тачке 3. 
став 1. одредбе под 2, 3 и 4 ове одлуке. 

На основу појединачних захтева из става I. ове тачке, 
народна банка подноси Народној банци Југославије захтев 
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за давање кредита банкама за намене и у оквиру утврђе-
ном у тачки I. ове одлуке. 

Уз захтев из става 2. ове тачке, народна банка подно-
си копију исправа из тачке 3. став I. одредбе под 3 и 4 ове 
одлуке. 

Народна банка Југославије ће, на основу примљених 
захтева, истог дана одобрити средства примарне емисије 
на одговарајуће рачуне народних банака, у складу са 
Упутством Народне банке Југославије о јединственом на-
чину обављања послова платног промета по основу плас-
мана из средстава примарне емисије бр. 17/1-110/4 од 23. 
априла 1991. године и бр. 18/1-11 l / i од 28. маја 1991. годи-
не. 

6. Краткорочне кредите за рефинансирање у оквиру 
утврђеном овом одлуком банке користе у висини до 60% 
од основице за рефинансирање, a за робне резерве у виси-
ни до 70% од те основице. 

Под основицом за рефинансирање, у смислу става I. 
ове тачке, подразумева се вредност залиха и резерви от-
купљене пшенице обрачуната применом Прописане за-
штитне цене за меркантилну пшеницу рода 1991. године, 
односно применом тржишне цене ако су те цене ниже од 
прописане заштитне цене, a за семенску пшеницу приме-
ном тржишних цена, a највише до 5,95 динара за један ки-
лограм. 

7. Банке ће на део кредита датог крајњем кориснику 
који се рефинансира у оквиру утврђеном овом одлуком об-
рачунавати и наплаћивати камату по годишњој каматној 
сгопи која не може бити већа од прописане есконтне стопе 
Народне банке Југославије увећане за два процентна пое-
на. 

8. Банке су дужне да стање кредита за рефинансирање 
из ове одлуке сваког дана усклађују са стањем кредита да-
тих крајњим корисницима, односно са стањем кредитира-
них залиха и резерви пшенице. 

Ради обезбеђења контроле дневне усклађеност! кре-
дита у смислу става I. ове тачке, банке су дужне да, најкас-
није у року од три дана од истека сваке декаде, за претход-
ну декаду доставе надлежној народној банци извештај о 
дневним књиговодственим стањима кредита датих крај-
њим корисницима за намене из тачке I. ове одлуке и о ста-
њу кредитираних залиха и резерви пшенице. -

Народне банке ће, наредног дана од истека рока из 
става 2. ове тачке, доставити Народној банци Југославије 
извештај о књиговодственом стању кредита банака датих 
крајњим корисницима за намене из тачке I. ове одлуке и о 
стању кредитираних залиха и резерви пшенице, према њи-
ховом стању на крају сваке декаде, и то појединачно по 
банкама. 

9. Ради дневног праћења коришћења краткорочних 
кредита за рефинансирање у оквиру утврђеном овом одлу-
ком, народне банке ће сваког дана за претходни дан до-
стављати Народној банци Југославије податке о стању тих 
кредита, на обрасцу који утврди Народна банка Југослави-
је. 

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

О. бр. 196 Председник 
3. јула 1991. године Савета гувернера 
Београд гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с. р. 

УСТАВНИ СУД ЈУГОСЛАВИЈЕ 

О Д Л У К А 
О ОЦЕЊИВАЊУ УСТАВНОСТИ ОДРЕДАБА ЧЛАНА 
5. СТАВ 2, ЧЛАНА 15, ЧЛАНА 16. СТАВ 2. И ЧЛАНА 65. 

ТАЧКА 3. ЗАКОНА О СТАВЉАЊУ ЛЕКОВА 
У ПРОМЕТ 

I. Уставни суд Југославије, решењем ГУ број 46/1-88 
од 7. децембра 1988. године, покренуо је поступак за оце-
њивање уставности одредаба члана 5. став 2; члана 15, чла-
на 16. став 2. и члана 65. тачка 3. Закона о стављању леко-
ва у промет („Службени лист СФРЈ", бр. 43/86). 

Уставна суд Југославије покренуо је овај поступак 
због сумње да наведене одредбе Закона нису у сагласности 
еа Уставом СФРЈ због тога што се њима овлашћују савез-
ни и републички органи управе да прописују ближе услове 
и утврђују услове за стављање у промет лекова и помоћ-
них лековитих средстава и тиме уређују друштвене односе 
који се могу уређивати само законом. 

2. Савезно веће Скупштине СФРЈ одговорило је на 
решење о покретању поступка да оспорене одредбе наве-
деног закона нису несагласне са Уставом СФРЈ. 

3. Оспореним одредбама Закона о стављању лекова у 
промет прописано је да ће се прописима, донесеним на ос-
нову тог закона, утврдити посебни услови које морају да 
испуњавају радни људи који производе или став!љају у 
промет помоћна лековита средства (члан 5. став 2), да ће 
савезни органи управе прописати ближе услове које мора-
ју да испуњавају организације удруженог рада koje став-
љају лекове у промет, односно које врше испитивање и 
контролу лекова који се употребљавају у медицини и вете-
рини (члан 15), да услове за стављање лекова у промет, од-
ређене тим законом, утврђују надлежни органи у републи-
кама, односно у аутономним покрајинама (члан 16. став 2) 
и да савезни орган управе надлежан за послове здравства, 
односно ветеринарства доноси прописе о посебним усло-
вима за стављање у промет помоћних лековитих средста-
ва (члан 65. тачка З). 

4. Одредбом члана 281. став I. тачка IO. Устава СФРЈ 
утврђено је да федерација, преко савезних органа, уређује 
стављање лекова у промет. 

По схватању Уставног суда Југославије, уређивање 
стављања лекова у промет подразумева уређивање свих 
друштвених односа који се на ову материју односе, укљу-
чујући права, дужности и одговорности организација уд-
руженог рада и грађана који се баве стављањем лекова у 
промет, који су опредељени условима и ближим условима 
за обављање ове делатности. Ова овлашћења федерација 
нија могла законом пренети на савезне и републичке орга-
не управе, који, према одредби члана 365. Устава СФРЈ, 
могу доносити прописе за извршавање закона, али не могу 
доносити прописе којима се уређују друштвени односи. 

Због тога је Уставни суд Југославије оценио да су ос-
порене одредбе Закона о стављању лекова у промет несаг-
ласне са Уставом СФРЈ. 

5. Уставни суд Југославије, на основу члана 375. Уста-
ва СФРЈ и члана 36. Пословника Уставног суда Југослави-
је, на седници одржаној 12. априла 1991. године, донео је 

О д л у к у 
Утврђује се да одредбе члана 5. став 2. у делу који 

гласи: „и прописима донесеним на основу овог закона", 
члана 15, члана 16. став 2. и члана 65. тачка 3. Закона о 
ставлгању лекова у промет нису сагласне са Уставом 
СФРЈ. 

Одлуку објавити у „Службеном листу СФРЈ". 
Ову одлуку донео је Уставни суд Југославије у саста-

ву: председник Суда Милован Бузаџић и судије - Хрвоје 
Бачић, Божидар Булатовић, Крсте Чаловски, др Омер Иб-
рахимагић, др Бранислав Ивановић, Г!јетер Колга, Димче 
Козарев, др Иван Кристан, Вељко Марковић, Радко Мо-
чивник и Душан Ружић. 

1У-број 46/1-88 Председник 
12. априла 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

О Д Л У К А 
О ОЦЕЊИВАЊУ УСТАВНОСТИ И ЗАКОНИТОСТИ 
УРЕДБЕ О ОБАВЕЗНОМ ПЛАЋАЊУ ДЕПОЗИТА ЗА 

КУПОВИНУ ОДРЕЂЕНЕ РОБЕ 
I. Савезно извршно веће, Сложена организација уд-

руженог рада Комбинат „Југопластика" у Сплиту и Трго-
винско предузеће „Багат" у Задру покренули су пред Ус-
тавним судом Југославије поступак за оцењивање устав-
ности и законитости Уредбе о обавезном плаћању депози-
та за куповину одређене робе (пречишћен текст „Службе-
ни гласник СР Србије", бр. 14/90). ^ 
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Према мишљењу покретача поступка оспорена уред-
ба несагласна је са одредбама члана 251. ст. l, 2. и 3. и чла-
на 252. став I. алинеја прва Устава СФРЈ и у супротности 
је са одредбама чл. 2, 3. и 33. Закона о трговини („Службе-
ни лист СФРЈ", бр. 46/90) због тога што је том уредбом 
прописано плаћање депозита за одређену робу коју трго-
винска предузећа из Србије набављају на територији Ре-
публике Србије и Републике Хрватске, чиме су та предузе-
ћа стављена у ^равноправан положај у пословању и сти-
цању дохотка на јединственом југословенском тржишту. 

2. Оспореном уредбом прописано је да су предузећа и 
друга правна лица и радни људи са седиштем, односно 
пребивалиштем ка територији Републике Србије који, ра-
ди даље продаје у малопродаји на територији Републике 
Србије, купују робу произведену у Републици Хрватској и 
Републици Словенији или купују робу коју су увезла пре-
дузећа из Републике Хрватске и Републике Словеније 
дужна да плате депозит у висини од 50% од вредности на-
бављене робе. 

3. Одредбама члана 251. ст. l, 2, 3. и 5. Устава СФРЈ 
утврђено је да радни људи, народи и народности Југосла-
вије остварују своје економске интересе на јединственом 
јушсловенском тржишту, да су радни људи и организаци-
је удруженог рада равноправни у обављању делатности и 
стицању дохотка на основу деловања законитости тржиш-
та и друштвеног усмеравања привредног и друштвеног 
развоја и усклађивања односа на тржишту, да су друштве-
ио-политичке заједнице одговорне за обезбеђивања једин-
ственог југословенског тржишта и да је противуставан 
сваки акт и свака радња којима се нарушава јединство ју-
гословенског тржишта. 

Одредбом тачке 2. Амандмана XXX на Устав СФРЈ 
утврђено је да су противуставни прописи и други акти и 
радње којима се организације удруженог рада или радни 
људи зависно од седишта, односно пребивалишта ставља-
ју у неравноправан положај. 

Одредбама чл. 2. и 3. Закона о трговини прописано је 
да се трговац бави трговином слободно и под једнаким за-
конским условима на јединственом југословекском 
тржишту, у складу са добрим пословним обичајима, трго-
вачким правилима и начелима лојалне конкуренције и на 
начин којим се не наноси штета потрошачу, a актима ор-
га!на друштвеио-политичке заједнице не може се ограничи-
ти слободно наступање на тржишту, нарушавати конку-
ренције нити се трговци и потрошачи могу стављати у не 

равноправан положај. Одредбом члана 33. тог закона 
ограничавањем тржишта сматра се општи или појединачн-
им правни акт и радња органа друштвено-политичке зајед-
нице, трговца, предузећа и другог правног лица којима се 
противно уставу и закону ограничава слободна размена 
робе u слободно наступање на тржишту. 

4. Уставни суд Југославије оценио је да је оспорена 
уредба несаг ласна са одредбама члана 251. ст. l, 2, 3. и 5. 
Устава СФРЈ и са одредбом тачке 2. Амандмана XXX на 
Устав СФРЈ и да је у супротности са одредбама чл. 2, 3. и 
33. Закона о трговини. Овакву оцену Уставни суд Југосла-
вије засновао је на томе што се плаћањем депозита за од-
ређену робу која је произведеш на територији Републике 
Хрватске и Републике Словеније, као и за робу коју су 
увезла предузећа са територија ових република предузећа 
ш радин људи доводе у ^равноправан положај у 'привре-

ћавању и стицању дохотка на јединственом југословен-
ском тржишту. Поред тога, увођењем наведеног депозита 

т р у п ж ш се конкуренције, a трговци и потрошачи се став-
љају у ^равноправан положај. 

5. Уставни суд Југославије на основу члана 375. став 
I. тачка 4. Устава СФРЈ и чл. 35. и 36. Пословника Устав-

ног суда Југославије, на седници одржаној 29. маја 1991. 
година, донео је 

О д л у к у 
Укида се Уредба о обавезном плаћању депозита за 

куповину одређене робе (пречишћен текст „Службени 
гласник СР Србије", бр. 14/90). 

Одлуку објавити у „Службеном листу СФРЈ" и 
„Службеном гласнику Републике Србије". 

Ову одлуку Уставни суд Југославије донео је у саста-
ву: председник Уставног суда Југославије Милован Буза-
џић и судије - Хрвоје Бачић, др Слободан Благојевић, др 
Омер Ибрахимагаћ, др Бранислав Ивановић, Пјетер Ко-
ља, Димче Козарев, др Иван Користан, Вељко Марковић, 
др Ратко Марковић, Радко Мочивник и Душан Ружић. 

ПУ-број 121/90, 113/90 и Председник 
НУ-број 120/90, 122/90 Уставног суда Југославије, 
29. маја 1991. године Милован Бузаџић, с. р. 
Београд 

По извршеном сравњењу са изворним текстом, ут-
врђено је да су се у тексту Одлуке о измени Одлуке о раз-
врставање робе на облике увоза и извоза, која је објављена 
у „Службеном листу СФРЈ", бр. 46/91, поткрала ниже на-
ведена грешка, па се даје 

И С П Р А В К А 
ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О РАЗВРСТАВАЊЕ 

РОБЕ НА ОБЛИКЕ ИЗВОЗА И УВОЗА 
У тачки h под 4) уместо речи :скраћеница „Кк" за-

мењује се скраћеницом ,,,ЛБ"..." треба да стоји :„... скраће-
ница „Кв^" замењује се скраћеницом („ЛБ^"..." -

Из Секретаријата за законодавство Савезног из-
вршног већа, Београд, 28. јуна 1991. године. 

. . С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

518. Одлука о оснивању граничних станица за за-
штиту биља — - - — 781 

519. Одлука о оснивању граничних ветеринарских 
станица 781 

520. Правилник о измени Правилника о димензија-
ма, укупним масама и осовинском оптерећењу 
возила и о основним условима које морају да 
испуњавају уређаји и опрема на возилима у са-
обраћају на путевима - — 782 

521. Правилник о квалитету јестивог маслиновог 
ул^а и мешаног маслиновог уља 782 

522. Коефицијент раста цена и коефицијент раста 
трошкова живота у СФРЈ — - — 784 

523. Одлука о плаћању увоза робе и услуга унапред 785 
524. Одлука о повлачењу кз оптицаја новчанице од 

1000000 динара 785 
525. Одлука о одређивању највишег дозвољеног из-

носа готовог новца код републичка, односно 
покрајинскнх служби друштвеног књиговод-
ства и у народним банкама република и народ-
ним аутономних покрајина 785 

526. Одлука о издавању и основним обележјима 
новчанице од 5000 динара — 785 

527. Одлука о утврђивању наменског оквира и ус-
лова за ^финансирање кредита које су банке 
дале крајњим корисницима за финансирање се-
зонских залиха н резерви пшенице домаће про-
изводња рода 1991. годмч з 786 

Одлука о оцењивању уставности одредаба члана 5. 
став 2, члана IS, члана 16. став 2. и члана 65. 
тачка 3. Закона о стављању лекова у промет — 787. 

Одлука о оцењивању уставности и законитости 
Уредбе о обавезном плаћању депозита за купо-

" вину одређене робе - — 1 — 787 
Исправка Одлуке о измени Одлуке о разврстава!^ 

робе на облике извоза и увоза 788 


