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594. 
На основу члана 76. ст. 4. и 5. Закона о спољнотрго-

винском пословању („Службени лист СФРЈ", бр. 63/89 и 
11/91), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОВРАЋАЈУ ЦАРИНСКИХ, 
ПОРЕСКИХ И ДРУГИХ ДАЖБИНА И О ДРУГИМ МЕ-

РАМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ИЗВОЗА 
1. У Одлуци о повраћају царинских, пореских и дру-

гих дажбина и о другим мерама за подстицање извоза 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 74/89, 88/89, 3/90, 17/90, 
28/90, 41/90, 63/90, 15/91 и 53/91) у танки 13. став 4. број: 
„120.000" замењује се бројем: „160.000". 

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

Савезно извршно веће 
Е. п. бр. 233 Председник, 
31. јула 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

595. 
На основу члана 12. Закона о привременим мерама о 

заједничкој девизној политици и пројекцији платног би-
ланса Југославије за 1991. годину („Службени лист СФРЈ", 
бр. 84/90), a ради спровођења одредбе члана 31a. Закона о 
девизном пословању („Службени лист СФРЈ", бр. 66/85, 
71/86, 3/88, 59/88 и 82/90), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИНТЕРВЕНЦИЈИ НАРОДНЕ БАНКЕ ЈУГОСЛАВИ-
ЈЕ НА МЕЂУБАНКАРСКОМ САСТАНКУ ЈЕДИН-

СТВЕНОГ ДЕВИЗНОГ ТРЖИШТА 
1. Док се токови девизног прилива и одлива не сведу 

у платнобилансне оквире, Народна банка Југославије 
може продавати овлашћеним банкама девизе на Међубан-
карском састанку јединственог девизног тржишта на на-
чин прописан Уредбом о начину и организацији рада је-
динственог девизног тржишта („Службени лист СФРЈ", 
бр. 86/89) само ради плаћања доспелих обавеза по креди-
тима за које је федерација, или Народна банка Југославије 
издала гаранцију, односно супергаранцију и по кредитима 
по којима је Народна банка Југославије агент-платилац, 
као и за плаћање негативних салда по основу међународ-
них конвенцијских обавеза у међународном ПТТ, желез-
ничком и ваздушном саобраћају која се врше преко међу-
народних обрачунских центара. 

Продате девизе из става I. ове тачке одобравају се ра-
чуну овлашћене банке код Народне банке Југославије. 

2. Савезни секретаријат за финансије - Трезор феде-
рације дужан је да 15 дана пре рока доспећа плаћања оба-
веза по кредитима међународних и регионалних финансиј-
ских организација (Међународна банка за обнову и развој 
и њене афилијације, Међународни монетарни фонд, Ев-
ропска инвестициона банка, Европски фонд за реинтегра-
цију, EUROF1MA, Европска банка за обнову и развој и 

Међународна инвестициона банка Москва) обавести На-
родну банку Југославије о доспећу тих плаћања. 

3. Ради измиривања обавеза из тачке I. ове одлуке, 
корисник кредита дужан је да уплати динарску противув-
редност доспеле обавезе по иностраном кредиту на посе-
бан рачун овлашћене банке, најдоцније три дана пре рока 
доспећа обавезе према иностранству. 

Ако корисник кредита не уплати динарску противув-
редност у року из става I. ове тачке, динарску противув-
редност доспеле обавезе дужна је да уплати овлашћена 
банка која је дала гаранцију по том кредиту, истог или нај-
доцније наредног радног дана. 

4. Ако овлашћена банка-гарант не уплати динарску 
проти ву вредност на начин и у року из тачке 3. ове одлуке, 
Народна банка Југославије издаће налог Служби друштве-
ног књиговодства да са жиро-рачуна банке пренесе на ра-
чун Народне банке Југославије динарску противувредност 
доспеле обавезе по иностраном кредиту,-која бескаматно 
остаје на рачуну Народне банке Југославије до извршења 
те обавезе у девизама. 

Док банка не изврши обавезу из става I. ове тачке не 
може издавати налоге за плаћање у иностранству које не 
овери Народна банка Југославије. 

5. За време примене ове одлуке, Народна банка Југос-
лавије може куповати девизе од овлашћених банака на 
Међубанкарском састанку јединственог девизног тржиш-
та, с тим што се истовремено обезбеђује право овлашћене 
банке која продаје девизе да у договореном року откупи 
исти износ девиза по курсу на дан куповине девиза. 

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

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 234 Председник, 
31. јула 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

596. 
На основу члана 74. став 2. Закона о спољнотрговин-

ском пословању („Службени лист СФРЈ", бр. 63/89 и 
11/91), по прибављеном мишљењу Привредне коморе Ју-
гославије, Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ПРИВРЕМЕНОМ УВОЂЕЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА 

ИЗВОЗ ОДРЕЂЕНИХ ГОТОВИХ ЛЕКОВА 
1. До 30. септембра 1991. године готови лекови наве-

дени у Списку који је саставни део ове одлуке, могу се из-
возити на основу сагласности Савезног секретаријата за 
рад, здравство, борачка питања и социјалну политику. 

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

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 232 Председник, 
31. јула 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 
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Прилог 
Тарифна 
ознака Наименован^ Облик 

извоза 

С П И С А К 

ГОТОВИХ ЛЕКОВА КОЈИ СЕ МОГУ ИЗВОЗИТИ НА 
ОСНОВУ САГЛАСНОСТИ САВЕЗНОГ СЕКРЕТАРИЈА-

ТА ЗА РАД, ЗДРАВСТВО, БОРАЧКА ПИТАЊА И 
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ 

Тарнфна 
ознака Наименован^ Облик 

извоза 

3002.10 - Серуми и остале фракције крви 
Ех. 
Људски албумин ЛБ" 
Људска сува плазма ЛБ" 

3004.101 готови лекови за продају на 
мало 

Ех. 
Бензилпеницилин ЛБ" 
Бензилпеницилин с прокаинбен-
зилпеницилином ЛБ" 
Ампицилин ЛБ41 

Пенициламин ЛБ" 

3004.201 готови лекови за продају на 
мало 

Ех. 
Амоксицилин ЛБ" 
Цефазолин ЛБ" 
Цефуроксирн ЛБ" 
Цефтазидим ЛБ" 
Окситетрациклин ЛБ"5 

Гентамицин ЛБ45 

3004.311 готови лекови за продају на 
мало 

Ех. 
Сви одобрени облици обичних и 
монокомпонентних инсулина до-
маће производње ЛБ" 

3004.321 готови лекови за продају на 
мало 

Ех. 
Дексаметазон ЛБ" 
Метилпреднизолон ЛБ" 
Преднизон Л Б " 
Адреналин ЛБ" 
Окситоцин ЛБ" 

3004.391 готови лекови за продају на 
мало 

Ех. 
Хепарин и.в; с.ц. ЛБ" 

3004.401 готови лекови за продају на 
мало 

Ех. 
Дигоксин ЛБ" 
Медигоксин ЛБ" 
Дигитоксин ЛБ" 
Кинидин-сулфат ЛБ" 
Теофил ин ЛБ" 
Ергометрин Л Б " 
Метилергометрин ЛБ" 

3004.501 готови лекови за продају на 
' мало 

ч Ех. 
Фолна киселина Л Б " 

3004.909 остало 
Ех. 
Нистатин ЛБ" 
Кетоконазол ЛБ" 

Етамбутол ЛБ" 
Изониазол ЛБ" 
Метронидазол ЛБ" 
Хлорпропамид ЛБ" 
Глибенкламид ЛБ" 
Соли гвожђа за оралну и перенте-
ралну употребу ЛБ" 
Халоперидол ЛБ" 
Литиурн-карбонат ЛБ" 
Диазепам ЛБ" 
Хлометиазол ЛБ" 
Етомидат ЛБ" 
Халотан ЛБ" 
Етер за наркозу ЛБ" 
Лидокаин (са вазоконстриктором и 
без вазоконстриктора) ЛБ" 
Прокаин (са вазоконстриктором и 
без вазоконстриктора) ЛБ" 
Етосуксимид ЛБ" 
Фенитоин ЛБ" 
Карбамазепин ЛБ" 
Натријум-валпроат ЛБ" 
Примдон ЛБ" 
Фенобарбитон-натријум ЛБ" 
Битерден ЛБ" 
Лево дола са бензеразидом ЛБ" 
Лево дола са карбидопом ЛБ" 
Парацетамол ЛБ" 
Пентазоцин ЛБ" 
Тетракаин ЛБ" 
Флуоресцеин ЛБ" 
Ајмалин Л Б " 
Прокаинамид Л Б " 
Пиндолол Л Б " 
Верапамил Л Б " 
Мексилетин ЛБ" 
Глицерилтринитрат ЛБ" 
Изосорбитдинитрат Л Б " 
Нифедипин ЛБ" 
Метилдопа ЛБ" 
Натријум-нитропрусид Л Б " 
Празосин ЛБ" 
Еналаприл ЛБ" 
Каптоприл ЛБ" 
Пробукол ЛБ" 
Допамин ЛБ" 
Атенолол ЛБ" 
Пропранолол ЛБ" 
Хидрохлортиазид ЛБ" 
Хлорталидон 4 ЛБ" 
Фуросемид ЛБ" 
Спиронолактан ЛБ" 
Хидрохлортиазид са амилоридхло-
ридом ЛБ" 
Триамтерен са хидрохлортиазидом ЛБ" 
Аминофилин ЛБ" -
Фенотерол Л Б " 
Кетотифен ЛБ" 
Салбутамол ЛБ" 
Метоклопрамид ЛБ" . 
Ранитидин ЛБ" 
Циметидин Л Б " 
Салазосулфапиридин Л Б " 
Нитрофурантион Л Б " 
Пипемидинска киселина Л Б " 
Бромокриптин Л Б " 
?ито дрим Л Б " 
Сулф^диазин-сребро Л Б " 
Пироксикам ЛБ" 
Дикофенак ЛБ" 
Ибупрофен ЛБ" 
Кетопрофен ЛБ" 
Индометацин ЛБ" 
Натријум-калцијум-едетат ЛБ" 
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597. 
На основу члана 27. став 4. Царинског закона 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89, 70/89 и 21/90), на 
предлог савезног секретара за финансије, a по претходно 
прибављено!^ мишљењу Савезног секретаријата за народ-
ну одбрану, Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ОПРЕМЕ КОЈА СЛУЖИ ИСКЉУ-
ЧИВО ЗА ПОТРЕБЕ НАРОДНЕ ОДБРАНЕ КОЈА ЈЕ 

ОСЛОБОЂЕНА ПЛАЋАЊА ЦАРИНЕ 
I. Утврђује се опрема која служи искључиво за потре-

бе народне одбране која је ослобођена плаћања царине на 
основу члана 27. став 2. тачка 3. Царинског закона, и то: 

Тарифни Тарифна 
број ознака Н а и м е н о в а њ е Количина 

I 2 3 4 

90.27 Инструменти и апарати 
за физичке и хемијске 
анализе (нпр.: полари-
метри, рефрактометри, 
спектрометри, апарати за 
анализу гаса или дима); 
инструменти и апарати 
за мерење и контролу ви-
скозитета, порозности, 
експанзије, површинског 
напона и слично; инстру-
менти и апарати за кало-
риметријска, акустична и 
фотометријска мерења 
или контролу (укључују-

ћ и експозиметре); микро-
томи 

9027.20 - Хроматографи и ин-
струменти за електро-
форезу: ! 

9027.201 електронски I комплет 

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

Савезно извршно веће 
Е.п. бр. 231 Председник, 
31. јула 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

598. 
На основу члана 265. Закона о ваздушној пловидби 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 45/86, 24/88, 80/89 и 29/90), 
савезни секретар за саобраћај и везе прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ЗМАЈАРСТВУ 

Члан I. 
У Правилнику о змајарству („Службени лист СФРЈ", 

бр. 17/87 и 57/90) у члану 8. после речи: „деформације" до-
дају се зарез и речи: „осим змаја меке конструкције који 
мора да издржи оптерећење од Н-4 g до 0 g, без пластичне 
деформације". 

Члан 2. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана об-
јављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 
Бр. 7/1 -05-002/91 -001 Заменик 
25. јула 1991. године савезног секретара 
Београд за саобраћај и везе, 

Чеда Павловић, с. р. 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан I. 
Овим правилником прописију се: начин вршења оба-

везног здравственог прегледа пошиљака биља при увозу, 
извозу и провозу; услови под којима се пошиљке биља мо-
гу увозити, извозити и превозити; услови које морају ис-
пуњавати објекти на граничним прелазима преко којих се 
врши промет биља; начин обавештавања о приспећу по-
шиљке биља; образац уверења о здравственом стању по-
шиљке биља Kojfe се извози и реекспортује; дозвољени про-
цент присуства одређених економски штетних биљних бо-
лести и штеточина у пошиљкама биља при увозу; преду-
зиман^ потребних мера (дезинфекција и дезинсекција) при 
увозу и провозу; начин уништавања пошиљака биља ради 
спречавања уношења, односно ширења карантинских и 
економски штетних биљних болести и штеточина. 

Члан 2. 
Под пошиљком биља, у смислу овог правилника, 

подразумевају се: 
1) живо биље, семе (у ботаничком смислу), осим семе-

на које није намењено за сејање, и садни материјал (ка-
лем-гранчице, резнице, младице, изданци, сејанци, расад, 
живићи (вреже јагоде), окуланти, воћне и шумске саднице, 
корење, кртоле, луковице, ризоми, културе јестивих гљи-
ва, културе биљних ткива и сл.); 

2) биљни делови, свежи и суви (сечено цвеће, гране са 
лишћем, одсечена стабла са лишћем, лековито биље, за-
чинско и ароматско биље, трска и др.); 

3) биљни плодови (плодови воћака, грожђе, плодови 
шумског и самониклог биља, коштице и други биљни пло-
дови, поврће у свежем и сувом стању); 

4) влакна предивих биљака (очишћена и неочишћена) 
и њихови отпаци; 

5) амбалажа биљног порекла, амбалажа од дрвета 
или отпадака дрвета, сламе, маховине и лишћа, асуре и 
др.; 

6) резана грађа и шумски сортименти (трупци, обло-
вина, огревно и целулозно дрво, фурнир, паркет, кора 
дрвета и други производи шумарства и дрвне индустрије); 

l ) сточна храна биљног порекла (сено, слама, кукуру-
зовина, уљане погаче и сачма, брашно и мекиње, мешави-
на сточне хране, концентрати, пелети, зрнасти биљни про-
изводи и др.); 

8) земља (остаци земље на биљним деловима, узорци 
земље за педолошка испитивања, тресет и други супстра-
ти који садрже земљу и органска ђубрива, стајско ђубриво, 
компост, гуано, глисњак и др.). 

Ако су хемијским, термичким или другим начином 
прераде биља отклоњене могућности преношења биљних 
болести и штеточина, производи из става I. овог правил-
ника не сматрају се биљем у смислу овог правилника и не 
подлежу обавезном здравственом прегледу (парени пар-
кет, иверица, панел-плоче, парени фурнир, прерађена плу-
та, импрегнирано дрво, столарија, плетарија, конзервиса-
но и смрзнуто воће и поврће, пржена кафа, пржени бадем 
и пистације, упредена и хемијски прерађена биљна влакна 
и сл.). 

Члан 3. 
Обавезни здравствени преглед пошиљака биља обух-

вата: 
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1) преглед исправа које прате пошиљку биља; 
2) преглед превозног средства; 
3) преглед амбалаже; 
4) преглед биља; 
5) евиденцију пошиљака и налаза. 

Члан 4. 
Уверење о здравствено!^ стању пошиљке биља (у да-

љем тексту: фитоцертификат) које прати пошиљку биља 
која се увози и провози мора бити одштампано према об-
расцима утврђеним у Међународној конвенцији за зашти-
ту биља и попуњено на енглеском или француском или не-
мачком или руском језику. Фитоцертификат се после из-
вршеног прегледа задржава и чува у архиви граничне ста-
нице за заштиту биља две године, a уверење о здравстве-
ном стању семена и садног материјала - пет година. 

Ако је фитоцертификат из става I. овог члана и з о с -
тављен у земљи извозници која није ратификовала Међу-
народну конвенцију за заштиту биља, уважиће се фитоцер-
тификат издат по прописима те земље ако по основном 
садржају одговара захтевима предвиђеним овим правил-
ником. 

Пошиљке биља које се увозе или провозе из земље ко-
ја није земља порекла тог биља треба да прати фитоцерти-
фикат према обрасцу за пошиљке биља у реекспорту, уз 
који је приложен оригинал или оверена копија фитоцерти-
фиката земље порекла. 

Ако се из суседних земаља, и то из једног места, увози 
већа количина биља за и н д у с т р и ј у прераду (корен ше-
ћерне репе, целулозно дрво и сл.) и ако је у земљи произ-
водње савезни гранични инспектор за заштиту биља из-
вршио преглед у пољу, односно складишту, може изузетно 
све пошиљке које се увозе у једном дану пратити један фи-
тоцертификат ако савезни гранични инспектор за заштиту 
биља оцени да нема повећане опасности од уношења ка-
рантинских биљних болести и штеточина. 

Фитоцертификат из ст. l, 2. и 3. овог члана може бити 
издат највише 14 дана пре него што пошиљка биља пређе 
границу земље у којој је издат фитоцертификат. 

Члан 5. 
Клаузуле које савезни гранични инспектор за зашти-

ту биља ставља на исправе које прате пошиљку биља при-
ликом увоза и провоза морају садржати податке о месту и 
датуму прегледа и морају бити потписане и оверене печа-
том граничне станице за заштиту биља. 

Члан 6. 
Увозници, провозници, односно превозници дужни су 

да о приспећу пошиљке биља које се увози или претовара 
у провозу обавесте граничну станицу за заштиту биља на 
обрасцу број З, који је саставни део овог правилника. По-
штанске пошиљке биља пријављују се на обрасцу број 4, 
који је саставни део овог правилника. 

Евиденција пријављених и прегледаних пошиљака 
биља при увозу, извозу и провозу и биља које грађани уно-
се или износе преко границе води се у књигама увоза, из-
воза, односно провоза према обрасцу број З, који је састав-
ни део овог правилника. Облик евиденције може се прила-
годити аутоматској обради података. 

У документацији граничне станице за заштиту биља 
чувају се, у посебним збиркама, налази о проузроковачима 
биљних болести и штеточина за свајсу нађену врсту и по-
шиљку и образац налазног листића у који се уписују пода-
ци о пошиљци, садржају налаза и идентификацији и вери-
фикацији таксона. 

IL ОБАВЕЗНИ ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ПОШИЉА-
КА БИЉА ПРИ УВОЗУ 

Члан 7. 
Преглед исправа које прате пошиљку биља при увозу 

обухвата преглед: 
I) фитоцертификата или решења ^ко се пошиљка уво-

зи по члану 28. Закона о заштити биља од болести и ште-
точина које угрожавају целу земљу (у даљем тексту: За-
кон); 

2) товарног листа, бродске теретнице, пропрати ице, 
фактуре и других исправа које прате пошиљку биља. 

Исправе из става I. овог члана прегледају се ради: 
1) идентификације пошиљке биља; 
2) утврђивања да пошиљка испуњава услове прописа-

не Законом; 
3) процене степена опасности од уношења карантин-

ских биљних болести и штеточина. 

Члан 8. 
Пошиљка биља идентификује се упоређивањем пода-

така из неког од пратећих докумената (товарни лист, фак : 
тура и друге исправе), као и са ознакама на амбалажи, па-
ковањима и утврђеним садржајем пошиљке. 

Најмање на једној исправи (фитоцертификату, факту-
ри или др.) мора бити наведен, осим трговачког назива, 
ботанички назив рода или врсте, a за семе и садни матери-
јал - и називи култивара (сорте, односно селекције). 

Члан 9. 

Фитоцертификат пошиљке семена (означеног као се-
ме за сетву, садњу и размножавање) и садног материјала, 
поред општих података, осим када то овим правилником 
није друкчије одређено, мора да садржи и допунску изјаву: 
„Биље потиче од биљака које нису биле заражене каран-
тинском биљном болешћу или штеточином, a производњу 
је у току вегетације контролисао надлежни орган за за-
штиту биља земље порекла". 

Допунска изјава за реекспортне пошиљке биља које 
се увозе мора да се налази на копији цертификата земље 
порекла биља. 

Допунска изјава из става I. овог члана није потребна 
за узорке семена самониклог биља ако га увозе научне ор-
ганизације које се баве селекцијом и увођењем нових сор-
ти, линија и хибрида или заштитом биља. 

Фитоцертификат за пошиљке воћног и лозног садног 
материјала мора да садржи и допунску изјаву „Матичне 
биљке су испитане лабораторијском методом и нису нађе-
ни проузроковачи карантинских вирова и микоплазми". 

Члан IO. 
Фитоцертификат за пољишке живог биља и његових 

делова (осим плодова и семена) из рода Amelanchier, Cha-
enomeles, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Eriobotrya, Ma-
!us, Mespilus, Pyracantha, Pyrus, Sorbus и Stranvaesia треба 
да садржи допунску изјаву: „Биље потиче од биљака које 
су гајене на пољу које је у последње две године контроли-
сао надлежни орган за заштиту биља земље порекла и на 
том пољу и на подручју 5 km око тог поља није било поја-
ве Envinia amylovora". 

Члан l i . 
Фитоцертификат за пољишке кромпира мора да 

садржи следећу допунску изјаву : „Пошиљка потиче са зем-
љишта на коме никада није нађен Synchitrium endobioti-
cum. Земљиште је испитано на одсуство Globodera pallida 
и Globodera rostochiensis. Пошиљка није заражена Clavi-
bacter michiganensis spp. sepedonicus, Pseudomonas solana-
cearum, potato spindle tuber viroid, ваневропским вирусима 
кромпира и другим карантинским болестима и штеточи-
нама кромпира". 

Ако је пошиљка кромпира намењена за сађење, фито-
цертификат мора, поред изјаве из става I. овог члана, да 
садржи и изјаву из става I. члана 9. овог правилника. 

Члан 12. 

Фитоцертификат за пошиљке живог биља и његових 
делова и за биљке у посудама (осим семена и плодова), ро-
дова и врста Apium graveolens, Capsicum spp., Chrysanthe-
mum spp., Cucumis spp., Dendranthema spp., Dianthus сагу-
ophillus, Gypsophila spp., Gerbera spp., Lactuca ,spp., Lyco-
persicon esculentum и Senecio X hibridum пореклом из зе-
маља Јужне, Централне и Северне Америке треба да 
садржи допунску изјаву: „Биље потиче од здравих биљака, 
на месту производње није било појаве Amaromyza sativa, 
Liriomyza sativa и Liriomyza huidobrensis, a у току три месе-
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ца пре отпремања пошиљке, најмање сваког месеца, над-
лежни орган земље извознице прегледао је гене биљке за 
време вегетације". 

Члан 13. 
Пошиљке биља морају бити очишћене од земље. Ако 

се утврди да у пошиљци биља има земље, пошиљка мора 
да садржи допунску изјаву: „Земља је испитана на присус-
тво карантинских врста нематода и Synchitrium endobioti-
cum". 

Члан 14. 
Ако фитоцертификат има битне недостатке (недовољ-

ни или нетачни подаци о пошиљци, неоверене исправке, 
недостатак прописане допунске изјаве на фитоцертифика-
ту, ботаничких назива за семе и садни материјал и подата-
ка о пореклу семена и садног материјала и сл.), савезни 
гранични инспектор за заштиту биља донеће решење о за-
брани увоза пошиљке. 

Потпуни текст допунских изјава из чЛ. 9, IO, l i , 12. и 
13. овог правилника може бити замењен изјавом над-
лежног органа земље извознице да пошиљка одговара од-
редбама одговарајућег члана овог правилника, уз навође-
ње скраћеног назива Правилника и броја „Службеног лис-
та СФРЈ" у коме је Правилник објављен. 

Члан 15. i, 
Пошиљка семена и садног материјала пакује се у ам-

балажу која није претходно употребљавана. 

Члан 16. 
У смислу одредбе члана 21. став 3. Закона, није обаве-

зан фитоцертификат за: 
1) сушено воће и поврће, сушене гљиве, сирову кафу, 

какао у зрну, зачине и чајеве, уљане погаче, сачму и остале 
додатке биљног порекла за сточну храну, сушено лекови-
то биље и поврће, дуван у листу и прерађевине од дувана; 

2) амбалажу биљног порекла која није била употреб-
љавана; 

3) резану грађу (ламперија, даске и греде, непарени 
паркет и фурнир) која није употребљавана и која је без ос-
татака коре; 

4) тресет у оригиналном паковању; 
5) пошиљке биља југословенског порекла које се вра-

ћају у Југославију; 
6) прерађевине животињског порекла (рибље, кошта-

но, месно и крвно брашно и др.); 
I) букете резаног цвећа и венце ако нису за продају; 
8) плодове воћа и поврћа за исхрану, до 5 kg, по врсти 

биља; 
9) културе јестивих гљива; 
10) културе биљних ткива које увозе научне организа-

ције које се баве селекцијом, увођењем нових врста, сорти, 
линија и хибрида или заштитом биља; 

II) водене биљке за акваријуме; 
12) робне узорке биља, у количинама које су сразмер-

не намени за коју су одређени, осим садног материјала; 
13) ситне пошиљке семена поврћа и цвећа (укупне ма-

се до 100 g, односно кртола и луковица цвећа појединачне 
масе до I kg), у оригиналном паковању, са декларацијом и 
пореклом из земаља Европске заједнице; 

14) семе кактуса и кактусе без супстрата; 
15) ботаничке хербаријуме ако их шаљу научне орга-

низације и ако се из пропратних исправа може утврдити 
порекло и врста биља. 

Фитоцертификат није потребан ни у случајевима у 
којима је међународним уговорима о малограничном про-

- мету предвиђено да се не издаје. 

Члан 17. 
Кад пошиљка биља стигне на гранични прелаз без 

фитоцертификата који је обавезан, савезни гранични ин-
спектор за заштиту биља донеће решење о забрани увоза 
пошиљке, a на товарни лист, царинску декларацију или 
другу исправу која прати пошиљку ставиће калузулу: „За-
брањује се увоз. Пошиљка је приспела без цертификата". 

Та клаузула мора бити исписана и на француском језику 
кад пошиљка стигне поштом. 

Савезни гранични инспектор за заштиту биља донеће 
решење да се биље врати или уништи када стиже у збир-
ним поштанским пакетима заједно са другом робом. 

Ако пошиљка биља за коју је обавезна здравствена 
контрола пређе гранични прелаз без пријаве и без потврде 
савезног граничног инспектора о извршеном прегледу и 
стигне у место изван седишта граничне станице за зашти-
ту биља, савезни гранични инспектор за заштиту биља, ко-
ји сазна за такву пошиљку обавестиће о томе савезни ор-
ган управе надлежан за послове заштите биља. Таква по-
шиљка се не може прегледати без одобрења тог органа. 

Члан 18; 
Ако је пошиљка биља снабдевена прописаним фито-

цертификатом или ако за пошиљку биља фитоцертификат 
није обавезан, савезни гранични инспектор за заштиту би-
ља извршиће обавезни здравствени преглед биља. 

Обавезни преглед обухвата и преглед превозног сред-
ства, осим за авионске, поштанске и денчане пошиљке. 

Члан 19. 
Ако се приликом прегледа превозног средства утврди 

да је биље које се у њему налази, као животна намирница 
или за украс, заражено карантинском биљном болешћу 
или штеточином или је увоз, односно провоз тог биља за-
брањен или ограничен, савезни гранични инспектор за за-
штиту биља решењем ће наредити превознику мере које 
треба извршити док се превозно средство налази на тери-
торији СФРЈ. 

Члан 20. 
Под условима за безбедно и квалитетно вршење 

здравствених прегледа пошиљака биља подразумева се: да 
је пошиљка под царинским надзором, да се налази на под-
ручју граничног прелаза у смислу царинских прописа, да 
је превозно средство отворено тако да се може несметано 
прићи сваком делу пошиљке и да на граничном прелазу 
постоје уређаји и јаме за спаљивање и хемијско уништава-
ње пошиљака биља. 

На железничком граничном прелазу пошиљка мора 
бити постављена на посебан колосек или паралелне коло-
секе за преглед или на рампи уз царинско складиште. Ко-
лосеци морају бити осигурани од маневрисања понавља-
њем закључаних исклизница, a високонапонска мрежа мо-
ра бити искључена. 

На друмском граничном прелазу пошиљка мора би-
ти на означеном простору за паркирање, са одговарајућом 
надстрешницом, рампом и простором за преглед колета. 

За преглед бродских пошиљака брод мора бити везан 
у луци, a пошиљке морају бити на броду или, по одобрењу 
савезног граничног инспектора, у царинском складишту у 
коме су обезбеђени манипулативни сто и одговарајуће ос-
ветљење. 

На речним граничним прелазима пошиљке се прегле-
дају у превозном средству ако је до превозног средства 
осигуран безбедан приступ, односно превоз или, по одоб-
рењу савезног граничног инспектора, у лучком царинском 
складишту, у коме су обезбеђени манипулативни сто и од-
говарајуће осветљење. 

Авионске, денчане и поштанске пошиљке прегледају 
се у царинском складишту на за то одређеном простору на 
коме су обезбеђени манипулативни сто и одговарајуће ос-
ветљење. 

Биље које уносе путници прегледа се на граничном 
прелазу или у царинском складишту на за то одређеном 
простору на коме су обезбеђени манипулативни сто и од-
говарајуће осветљење. 

Преглед контејнерских пошиљака започиње на гра-
ничном прелазу (преглед докумената), a завршава се на 
одређеном контејнерском терминалу где се налази гранич-
на инспекција за заштиту биља и где је обезбеђено отвара-
ње контејнера. 

Увозници, провозници, односно превозници и њихо-
ви заступници дужни су да приликом обавезних здравстве-
них прегледа омогуће преглед превозног средства и по-
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шиљке, обезбеде радну снагу за отварање превозних сред-
става и колета и узимање и преношење узорака, обезбеде 
потребну опрему за квалитетан преглед (допунско освет-
љење на месту рада и др.) и отпреме узорке на анализу. 

За преглед осетљивог биља у зимском или летњем пе-
риоду и за преглед осетљивог садног материјала увозник 
је дужан да обезбеди услове за очување исправности биља 
и стручну помоћну радну снагу и одговоран је за отвара-
ње, преглед и затварање паковања садног материјала. 

Члан 21. 

Обавезни здравствени преглед пошиљке биља врши 
се у радно време граничне станице за заштиту биља при 
дневној светлости, a изузетно ноћу. на граничним прелази-
ма за које је то одређено посебним одобрењем савезног ор-
гана управе надлежног за заштиту биља. 

Члан 22. 
Пошиљке биља приспеле при увозу и провозу пријав-

љују се одмах или најкасније у року од 24 часа у радно вре-
ме граничне станице за заштиту биља. Пријава се подноси 
писмено, доставном књигом, уз предочавање свих исправа 
које прате пошиљку. Ако на граничном прелазу није стал-
но присутан дежурни инспектор или ако на основу добре 
праксе инспектор тако оцени, пошиљка се пријављује те-
лефоном. 

На заједничким граничним прелазима поступак при-
јављивања пошиљке је у складу са одредбама става I. и са 
технологијом прегледа пошиљака утврђеном прописом 
донетим на основу међудржавног споразума о заједнич-
ком граничном прелазу. 

Члан 23. 

Савезни гранични инспектор за заштиту биља проце-
њује степен опасности од уношења проузроковача каран-
тинских болести и штеточина ради утврђивања програма 
и опсега прегледа (одређивања броја паковања из кога ће 
се узети узорци, броја и величине узорака, лабораториј-
ских метода прегледа, превентивних мера и др.). 

За процену степена опасности служе расположиви на-
учни, стручни и технички подаци, подаци о ранијим нала-
зима, подаци о претходном прегледу у земљи порекла ако 
је такав преглед извршен, подаци о карантинским болес-
тима и штеточинама на одређеним биљним врстама дома-
ћинима, о пореклу биља, о пореклу и присуству тих карану 
ти неких болести и штеточина у земљи порекла, о поузда-
н о с т фитоцертификата ако је обавезан и др. 

Степен опасности је повећан увек када се увози биље 
које је домаћин одређене карантинске болести и штеточи-
не из земље у којој је присутна та болест или штеточина. 

Опасност је мања када се увози или провози биље ко-
је потиче из земље у којој није утврђено присуство одређе-
не карантинске болести или штеточине или ако је у земљи 
порекла савезни гранични инспектор за заштиту биља, у 
сарадњи с надлежним органом за заштиту биља те земље, 
извршио преглед у време вегетације или у складишту. 

Члан 24. 
Савезни гранични инспектор за заштиту биља узима 

узорке биља ради лабораторијског прегледа без накнаде 
вредности тих узорака. О узетим узорцима биља савезни 
гранични инспектор за заштиту биља издаје потврду пре-
вознику биља. 

Члан 25. 
Ако лабораторијски преглед узорака семена и садног 

материјала траје дуже, a на граничном прелазу нема по-
требног складишног простора, савезни гранични инспек-
тор за заштиту биља може решењем дозволити да се по-
шиљка, уз предузимање потребних превентивних мера, 
превезе у друго место царињења у коме постоји гранична 
станица за заштиту биља и одговарајући складишни про-
стор. 

Члан 26. 
Ако се приликом здравственог прегледа пошиљке би-

ља утврди да је амбалажа или биље заражено карантин-
ском или одређеном економски штетном биљном болеш-
ћу или штеточином преко одређеног процента, која се на 
месту увоза не може потпуно сузбити дезинфекцијом или 
дезинсекцијом, савезни гранични инспектор за заштиту 
биља неће дозволити увоз такве пошиљке него ће реше-
њем наредити да се пошиљка врати пошиљаоцу или 
уништи, односно одузеће и уништиће биље које поједина 
лица уносе у Социјалистичку Федеративну Републику Ју-
гославију. Истовремено ће наредити предузимање превен-
тивних мера за спречавање ширења заразе. 

Кад нареди да се пошиљка биља врати пошиљаоцу 
или да се одузме и уништи, савезни гранични инспектор за 
заштиту биља ставиће на пропратну исправу, односно на 
потврду царинарнице о задржавању робе клаузулу: „За-
брањује се увоз. Пошиљка је заражена ", с тим 
што ће назначити назив карантинске, односно одређене 
економски штетне биљне болести или штеточине. 

Присуство Quadriaspidiotus perniciosus (Comst.) на 
плодовима воћа које се увози или провози не сматра се за-
разом у смислу овог правилника. 

Члан 27. 
Ако савезни гранични инспектор оцени да се утврђе-

на зараза карантинском биљном болешћу или штеточи-
ном или одређеном економски штетном биљном болешћу 
или штеточином може успешно сузбити дезинфекцијом 
или дезинсекцијом, дозволиће да се таква пошиљка преве-
зе до најближег места на коме се те мере могу извршити 
под условом: 

1) да није у питању карантинска болест или штеточи-
на која је наведена у листи карантинских болести и штето-
чина којих нема у Социјалистичкој Ф^деративној Републи-
ци Југославији (Листа А); 

2) да је увозник прибавио сагласност републичког ор-
гана управе надлежног за послове заштите биља за место 
на коме ће се извршити наведене мере; 

3) да је увозник одабрао предузеће, односно организа-
цију овлашћену према члану 11. Закона која ће извршити 
мере дезинфекције или дезинсекције и предузети наређене 
превентивне мере; 

4) да савезни гранични инспектор за заштиту биља 
решењем нареди превентивне мере приликом превоза по-
шиљке (дезинсекција или дезинфекција превозних средста-
ва, превоз под режимом хлађења и др.). 

Члан 28. 
Ако се здравственим прегледом пошиљке биља ут-

врди да пошиљка биља није заражена карантинском, a ни 
економски штетном биљном болешћу или штеточином 
преко одређеног процента, савезни гранични инспектор за 
заштиту биља ће потврдити да је извршен обавезан здрав-
ствени преглед пошиљака биља стављањем на царинску 
декларацију или пропратну исправу клаузуле: „Пошиљка 
је прегледана. Увоз дозвољен". 

Ако се увози пошиљка биља сходно члану 28. став I. 
Закона или пошиљка биља за коју је прописан карантин-
ски надзор или праћење здравственог стања биља код 
крајњег корисника, савезни гранични инспектор за зашти-
ту биља ставиће на пропратну исправу клаузулу из става 
I. овог члана и записником констатовати врсту и количи-
ну биља, место и време трајања карантинског надзора или 
праћења здравственог стања биља код крајњег корисника, 
као и обавезу увозника. О увозу такве пошиљке савезни 
гранични инспектор за заштиту биља обавестиће репуб-
лички орган управе надлежан за послове заштите биља и 
савезни орган управе надлежан за послове заштите биља, 
достављањем записника. 

Члан 29. 
Кад на гранични прелаз стигне пошиљка биља про-

тивно прописаној забрани, односно ограничењу увоза, са-
везни гранични инспектор за заштиту биља ће без здрав-
ственог прегледа донети решење о враћању пошиљке по-
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шиљаоцу, a на пропратну исправу ставиће клаузулу: „За-
брањен увоз по одредбама Наредбе... (назив Наредбе)". 

Ако се у току прегледа утврди да пошиљка садржи 
биље противно прописаној забрани, односно ограничењу 
увоза, савезни гранични инспектор за заштиту биља посту-
пиће по одредби става I. овог члана. 

Члан 30. 
Ако се пошиљка биља увози контејнерима преко гра-

ничног прелаза на коме се не врши преглед контејнера, са-
везни гранични инспектор за заштиту биља прегледа само 
пратеће исправе. 

Ако утврди да је пошиљка у контејнеру снабдевена 
прописаним фитоцертификатом или да фитоцертификат 
није прописан, савезни гранични инспектор одобрава пре-
воз контејнера под царинским надзором до одређеног мес-
та за вршење здравственог прегледа контејнера, ставља-
њем клаузуле на пропратну исправу: „Одобрава се превоз 
под царинским надзором до контејнерског терминала... 
Одмах по приспећу обавестити савезног граничног ин-
спектора за заштиту биља у... Преглед није извршен." На 
фитоцертификату који прилаже уз превозну исправу упи-
сује место и датум и оверава потписом и печатом гранич-
не станице за заштиту биља. 

Ако се утврди да пошиљка биља која се увози контеј-
нерима није снабдевена фитоцертификатом кад је он про-
писан или кад се из исправа утврди да садржи биље про-
тивно прописаној забрани, односно ограничењу, савезни 
гранични иснпектор за заштиту биља наређује решењем, 
да се пошиљка врати пошиљаоцу, a на пропратну исправу 
ставља калузулу прописану у члану 17, односно члану 30. 
овог правилника. 

Под контејнерима, у смислу овог правилника, подра-
зумевају се контејнери затвореног типа, товарне запреме-
ни веће од 3 m3, намењени за превоз биља, који одговарају 
међународним стандардима за превоз робе под царин-
ским надзором. 

Пошиљке „Ниске раск" које се превозе железницом 
прегледају се на железничким граничним прелазима на ко-
јима постоји гранична Инспекција за заштиту биља. 

Члан 31. 
Ако приликом обавезног здравственог прегледа биља 

при увозу и провозу савезни гранични инспектор за зашти-
ту биља посумња да је нађена опасна врста проузроковача 
биљне болести или штеточине које нема у Европи, a није у 
листи карантинских биљних болести и штеточина коју је 
донео функционер који руководи савезним органом упра-
ве надлежним за послове заштите биља, пре завршетка 
прегледа о томе обавештава савезни орган управе над-
лежан за послове заштите биља. 

HI. ОБАВЕЗНИ ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД БИЉА ПРИ 
ИЗВОЗУ 

Члан 32. 
Ако земља увозница или земља кроз коју се пошиљка 

биља превози захтева да пошиљка биља буде снабдевена 
уверењем о здравственом стању пошиљака биља, пошиља-
лац биља дужан је да, у смислу члана 29. став I. Закона, о 
намераваном извозу поднесе писмени захтев за издавање 
фитоцертификата надлежном органу у републици или над-
лежној граничној станици за заштиту биља 24 часа пре 
утовара. 

Захтев из става I. овог члана мора да садржи следеће 
податке: 

l) име, односно назив и адресу извозника пошиљке; 
l ) име, односно назив и адресу примаоца; 
3) назив места увоза; 
4) садржину пошиљке, порекло биља, начин пакова-

ња, масу (kg), односно кубатуру и број колета и ботанички 
назив биљака; 

5) врсту и број превозног средства; 
6) место и време утовара; 
l ) да ли је, кад, којим средством и у којој концентра-

цији вршена дезинфекција, односно дезинсекција пошиљке 
и време трајања (експозиција); 

8) услове које поставља земља увозница, a нарочито 
којим биљним болестима или штеточинама пошиљка би-
ља не сме бити заражена, и ако је потребна допунска изја-
ва, исправан текст те изјаве. 

Поред података из става 2. овог члана, за пошиљке 
биља у реекспорту потребно је доставити: 

1) назив земље у којој је биље произведено; 
2) уверење о здравственом стању пошиљке које је 

пратило пошиљку или копију тог уверења коју је оверио 
гранични инспектор ако је уверење задржао; 

3) место и начин ускладиштења пошиљке, да ли је 
препакована, дорађена и сл. до момента реекспорта. 

За семе и садни материјал, пошиљалац биља дужан је 
да уз захтев за издавање уверења приложи и уверење о 
здравственом прегледу усева у току вегетације и објеката 
за производњу семенског и садног материјала према чла-
ну 7. Закона. Те пошиљке се обавезно прегледају у месту 
утовара. 

Ако обавезни здравствени преглед биља које се изво-
зи, осим семена и садног материјала, није извршен у месту 
утовара, извозник је дужан, у захтеву који подноси савез-
ном граничном инспектору за заштиту биља на гранич-
ном прелазу, да опбразложи зашто преглед није извршен у 
месту утовара и да обезбеди све услове да се обавезни 
здравствени прегледи изврши безбедно и квалитетно (при-
ступ до свих делова пошиљке, узимање узорака и др.). 

Члан 33. 
По пријему захтева о намераваном извозу, надлежни 

орган у републици, односно аутономној покрајини или са-
везни гранични инспектор извршиће благовремено обавез-
ни здравствени преглед пошиљака биља. 

Члан 34. 
Здравствени преглед пошиљке биља при извозу и ре-

експорту обухвата преглед превозног средства, амбалаже 
и биља. 

Ако се приликом здравственог прегледа пошиљке би-
ља утврди да пошиљка биља није заражена биљном бо-
лешћу или штеточином због које је забрањено да се унесе 
у земљу увозницу или у земљу кроз коју се провози, над-
лежни орган из члана 29. став 2. Закона, односно савезни 
гранични инспектор за заштиту биља издаје фитоцертифи-
кат. 

Церитификат се издаје у року од 14 дана пре него 
што ће пошиљка прећи границу, односно бити извезена из 
Социјалистичке Федеративне Републике Југославије. 

Ако се приликом здравственог прегледа пошиљке би-
ља утврди да је пошиљка биља заражена биљном болешћу 
или штеточином због које је забрањено да се унесе у зе.м-
љу увозницу или у земљу кроз коју се провози или да пре-
возно средство и амбалажа не испуњавају услове за извоз, 
надлежни орган из члана 29. став 2. Закона, односно савез-
ни гранични инспектор за заштиту биља неће издати фи-
тоцертификат за извоз такве пошиљке или ће, у споразуму 
са пошиљаоцем, наредити и друге потребне мере. 

Члан 35. 
фитоцертификат се издаје на обрасцу број I за по-

шиљке биља које се извозе, односно на обрасцу број 2 за 
пошиљке биља које се реекспортују. Обрасци су саставни 
део овог правилника. 

Обрасци из става I. овог члана штампају се на енглес-
ком језику, a на полеђини се штампа одговарајући текст 
на француском, немачком и руском језику. 

IV. ОБАВЕЗНИ ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД БИЉА ПРИ 
ПРОВОЗУ 

Члан 36. 
Пошиљке биља које се превозе и претоварују на тери-

торији СФРЈ, изузев авионских пошиљки, подлежу обавез-
ном здравственом прегледу само на местима која су одре-
ђена за промет биља преко државне границе. 

Претовар пошиљке у провозу не може започети без 
присуства савезног граничног инспектора за заштиту би-
ља. 
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Члан 37. 
Ако се обавезним здравственим прегледом превозне 

пошиљке биља која се претовара на територији СФРЈ ут-
врди да пошиљка биља нема фитоцертификат без кога ни-
је дозвољен провоз или да уверење не испуњава услове 
прописане међународним уговорима о заштити биља и За-
коном, односно да пошиљка садржи врсту биља противно 
прописаној забрани или ограничењу, савезни гранични ин-
спектор за заштиту биља забраниће превоз пошиљке биља 
и наредити да се пошиљка врати пошиљаоцу, a на про-
пратну исправу ставиће клаузулу: „Забрањен провоз. По-
шиљка је приспела без фитоцертификата", односно: „За-
брањен провоз по одредбама Наредбе...". 

Члан 38. 

Ако се обавезним здравственим прегледом из члана 
38. овог правилника утврди присуство карантинске или 
одређене економски штетне биљне болести или штеточине 
преко одређеног процента, савезни гранични инспектор за 
заштиту биља забраниће решењем провоз пошиљке биља 
и наредиће решењем да се она врати пошиљаоцу, ако ме-
ђународним уговором о заштити биља није друкчије одре-
ђено, a на пропратну исправу ставиће клаузулу: „Забрању-
је се провоз. Пошиљка је заражена ", с тим што 
ће назначити назив биљне болести или штеточине. 

Пошиљке биља које се из брода претоварују у више 
железничких или друмских превозних средстава и посте-
пено отпремају подлежу прегледу на почетку и у току пре-
товара. 

Ако обавезним здравственим прегледом утврди да 
пошиљка није заражена карантинском или одређеном еко-
н о м с к и штетном биљном болешћу или штеточином пре-
ко одређеног процента, гранични инспектор за заштиту 
биља ставиће на пропратну исправу клаузулу: „Пошиљка 
прегледана. Дозвољава се провоз." Клаузула се ставља на 
једну царинску исправу након завршеног прегледа. 

Ако је за време провоза кроз СФРЈ пошиљка биља ха-
варисана и ако је потребно извршити претовар, превозник 
ће о томе обавестити најближу граничну станицу за за-
штиту биља која ће поступити по одредбама овог правил-
ника. Трошкове који настану у вези с тим сноси превозник. 

Члан 39. 
Ако приликом претовара пошиљке која се провози 

остане у месту претовара неки део пошиљке, тај се део мо-
ра вратити у земљу извозницу или уништити. Уништава-
ње врши превозник у присуству савезног граничног ин-
спектора за заштиту биља. 

V. ДОЗВОЉЕНИ ПРОЦЕНАТ ЗАСТУПЉЕНОСТИ О,. 
РЕЂЕНИХ ЕКОНОМСКИ ШТЕТНИХ БОЛЕСТИ И 

ШТЕТОЧИНА У ПОШИЉКАМА БИЉА 

Члан 40. 
У пошиљкама семена и садног материјала које се уво-

зе, присуство економски штетних биљних болести и ште-
точина не може бити веће од оног које је одређено пропи-
сима за исте врсте семена и садног материјала у унутраш-
њем промету. 

Члан 41. 
Дозвољено присуство одређених економски штетних 

биљних штеточина, према члану 23. став 3. Закона о за-
штити биља, односи се на пошиљке биља које се увозе за 
исхрану или прераду. 

Сматра се да су пошиљке из става I. овог члана за-
ражене ако број живих биљних штеточина у свим стадију-
мима развића у узетом узорку износи по килограму: 

1) O,l за штеточине Sitophilus spp., Acanthoscelides ob-
tectus Say, Callosobruchus spp. Caulophilus latinasus (Gyl-
lenhall), Rhyzopertha dominica (F.), Prostephanus truncatus 
(Horn), Araecerus fasciculatus (De Geer), Sitotroga ceralella 
(Ol); 

2) 0,2 за штеточине Stegobium paniceum (L), Lasioder-
ma serrcorne (Fabr.), Alphitobius diaperinus (Panz.), Ephestia 

spp., Plodia interpuctella (Hnb.) Nemapogon granella (Linn), 
Согсуга cephalonica (Stain), Pyroderces rileyi (Wals.); 

3) 0,5 за штеточине Tribolium spp., Oryzaephilus spp., 
Cryptolestes spp., Tenebrioides mauritanicus (Linn.), Tenebrio 
spp., Dermestes spp.; 

4) I и више од I за све остале штетне складишне ин-
секте и гриње. 

Изузетно, ако је опасност ширења штеточина мала 
(на пример зимски период) или ако ће биље бити у крат-
ком року прерађено (на пример: млевено, екстраховано и 
слично), инспектор може дозволити увоз без предузимања 
мера дезинсекције биља. 

VI. МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ПРИ УВОЗУ, ИЗВОЗУ И 
ПРОВОЗУ 

Члан 42. 
Ради спречавања ширења, односно ради сузбијања 

проузроковача карантинских биљних болести и штеточи-
на за време обавезног здравственог прегледа, превозници, 
увозници, органи царине и граничних инспекција и савез-
ни гранични инспектор за заштиту биља дужни су да спро-
воде превентивне мере, и то: 

1) до завршетка обавезног здравственог прегледа сва-
ка пошиљка биља при увозу и провозу и узорак узет из 
такве пошиљке сматрају се сумњивим на присуство каран-
тинских биљних болести и штеточина; 

2) пошиљка биља се не може отварати и прегледати и 
из ње узимати узорци без сагласности савезног граничног 
инспектора за заштиту биља, осим прегледа поштанских 
пошиљака код којих царински органи утврђују садржај по-
шиљке; 

3) узорци биља морају се прегледати у радној просто-
рији која је опремљена за ту сврху, где су обезбеђени усло-
ви за квалитетан рад. и спровођење превентивних мера 
против ширења карантинских штеточина и проузроковача 
биљних болести. Просторија (приручна лабораторија) мо-
ра да се налази на граничном прелазу или у непосредној 
близини; 

4) непрегледани узорци биља не могу се даље носити 
или слати без убијања живих стадијума инсеката и гриња 
и одговарајућег паковања којим се спречава ширење про-
узроковача биљних болести; 

5) узорци биља који се шаљу овлашћеним организа-
цијама из члана 26. Закона морају се преносити или слати 
уз мере обезбеђења као хитне и вредносне пошиљке; 

6) савезни гранични инспектор за заштиту биља 
дужан је да са превентиним мерама упозна предузећа, од-
носно организације и лица која непосредно учествују у 
обавезном здравственом прегледу биља. 

Члан 43. 
Ради спречавања ширења, односно ради сузбијања 

карантинских и одређених економски штетних биљних бо-
лести и штеточина приликом увоза, извоза и провоза би-
ља, гранични инспектор за заштиту биља решењем ће на-
редити дезинфекцију, дезинсекцију или сличне мере које 
спроводи предузеће, односно организација из члана 11. За-
кона. 

У решењу из става I. овог члана наводи се да се мера 
дезинфекција или дезинсекције мора вршити средствима 
за заштиту биља која имају дозволу за промет и да је увоз-
ник дужан да се придржава упутства за употребу тог сред-
ства, сагласно дозволи за промет средства којим се врши 
дезинфекција или дезинсекција. 

Спровођење мера из става I. овог члана контролише 
савезни гранични инспектор за заштиту биља и инспектор 
за заштиту биља надлежне друштвено-политичке заједни-
це у месту у коме се мере спроводе. 

Члан 44. 
Сматраће се да је извршена дезинсекција и лези н фе Ја-

пија дрва без коре или са кором ако је то потврђено у фи-
тоцертификату или означено на дрвету, односно на амба-
лажи ознаком „Kilndried" (K.D.) или другом међународ-
ном ознаком у складу са трговачком праксом. 
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Образац бр. I 

I. Назив и адреса извозника 2. ФИТОСАНИТЕТСКО УВЕРЕЊЕ 
Број 
Оригинал 

3. Пријављени назив и адреса примаоца 4. Служба за заштиту биља 

Служби за заштиту биља 

3. Пријављени назив и адреса примаоца 

5. Место порекла 

6. Пријављено средство превоза 

YU 
7. Пријављено место увоза 

YU 
8-Карактеристичне ознаке: број и опис паковања, назив производа и ботанички на-

зив биља 
9. Пријављена количина 

IO. Овим се потврђује да су наведене биљке или биљни производи подвргнути одговарајућем поступку и да је ут-
врђено да нису заражени карантинским штеточинама и да практично нису заражени другим опасним штеточинама, 
као и да одговарају захтевима земље увознице. 

l1. Допунска изјава 

Поступак дезинфестације и/или дезинфекције 18. Место издавања 

Датум: 

Име и потпис Печат организације: 
овлашћеног лица 

12. Поступак 

18. Место издавања 

Датум: 

Име и потпис Печат организације: 
овлашћеног лица 

13. Средство (активна материја) 14. Трајање и ; 

температура 

18. Место издавања 

Датум: 

Име и потпис Печат организације: 
овлашћеног лица 

15. Концентрација 16. Датум 

18. Место издавања 

Датум: 

Име и потпис Печат организације: 
овлашћеног лица 

17. Допунска информација 

џ Никакву финансијску одговорност у вези са овим цертификатом неће сносити Служба за заштиту биља СФРЈ нити њен 
службеник, односно представник 
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Образац бр. 2 

I. Назив и адреса извозника 2. ФИТОСАНИТЕТСКО УВЕРЕЊЕ ЗА РЕЕКСПОРТ 
Број 
Оригинал 

3. Пријављени назив и адреса примаоца 4. Служба за заштиту биља 

Служби за заштиту биља 

3. Пријављени назив и адреса примаоца 

5. Место порекла 

6. Пријављено средство превоза 

YU 
7. Пријављено место увоза 

YU 
8.Карактеристичне ознаке: број и опис паковања, назив производа и ботанички на-

зив биља 
9. Пријављена количина 

IO. Овим се потврђује да су наведене биљке или биљни производи увезени у СФР Југославију (земља у којој су про-
изведени) на основу фитосанитетског уверења бр. чији је оригинал оверена аутентична копија 
приложен овом уверењу; да су паковани препаковани у првобитним новим контејнери-
ма; да је на основу оригинал ног фитосанитетског уверења и додатног прегледа утврђено да су у складу са 
важећим фитосанитетским прописима земље извознице и да у току ускладиштења у СФР Југославији пошиљка није 
изложена ризику заразе или инфекције 

11. Допунска изјава 

Поступак дезинфестације и/или дезинфекције 18. Место издавања 

Датум: 

Име и потпис Печат организације: 
овлашћеног лица 

12. Поступак 

18. Место издавања 

Датум: 

Име и потпис Печат организације: 
овлашћеног лица 

13. Средство (активна материја) 14. Трајање и 
температура 

18. Место издавања 

Датум: 

Име и потпис Печат организације: 
овлашћеног лица 

15. Концентрација 16. Датум 

18. Место издавања 

Датум: 

Име и потпис Печат организације: 
овлашћеног лица 

17. Допунска информација 

џ Никакву финансијску одговорност у вези са овим цертификатом неће сносити Служба за заштиту биља СФРЈ нити њен 
службеник, односно представник 
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Образац бр. 3 

ПРИЈАВА ПОШИЉАКА КОЈЕ ПОДЛЕЖУ ФИТОСАНИТЕТСКОМ ПРЕГЛЕДУ 

ГРАНИЧНОЈ СТАНИЦИ ЗА ЗАШТИТУ БИЉА 

Обавештавамо Вас д а ј е приспела пошиљка 

(врста робе и намена) 

из на име — 

из улица број 

За преглед пошиљке, обезбеђени су прописани услови: 

дана у часова - место прегледа —. 

Ред. 
број 

Број 
превозног средства 

Јед. 
мере Количина Ред. 

број 
Број 

превозног средства 
Јед. 
мере Количина 

\ 

Документација о пошиљци потребна за преглед и оверу приложена уз ово обавештење. 

Преглед извршен дана 

У часова 

М.П — — 
(потпис) 

Накнаде и трошкови прегледа за наведену пошиљку иду на терет увозника, извозника, превозника. Рачун испоставити 
на овлашћеног заступника. 

(тачна адреса овлашћеног заступника) 

ОВЛАШЋЕНИ ЗАСТУПНИК: 

(потпис) 
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Ред. 
број 

Датум 
уписа Врста биља Тежи-

на 
Адреса Број 

пакета 
Датум 

прегледа 
Инспек-

тор Напомена Ред. 
број 

Датум 
уписа Врста биља Тежи-

на 
пошиљалац прималац 

Број 
пакета 

Датум 
прегледа 

Инспек-
тор Напомена 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 IO 

i 

-

Образац бр. 4 

ПОШТА ЦАРИЊЕЊА 

Жиг 

ПРИЈАВА ПОШИЉАКА КОЈЕ ПОДЛЕЖУ ФИТОСАНИТЕТСКОМ ПРЕГЛЕДУ 

ГРАНИЧНОЈ СТАНИЦИ ЗА ЗАШТИТУ БИЉА 
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Члан 45. 

Ако гранични инспектор за заштиту биља решењем 
нареди да се пошиљка биља уништи, пошиљку ће уништи-
ти увозник или превозник, односно њихови законски за-
ступници у присуству савезног граничног инспектора и ца-
ринског радника о чему се сачињава записник. 

Члан 46. 

Пошиљке биља уништавају се једним од поступака 
утврђених Правилником о начину уништавања биља за 
које је наређено уништавање. 

Члан 47. 

Гранични прелази преко којих се врши промет поши-
љака биља морају имати уређаје или јаме за уништавање 
биља. Трошкове уништавања биља на граничним прелази-
ма за п р о в о з а пошиљке сносе превозници, a за увозне по-
шиљке - увозници. 

Vil . ЗАВРШНЕ О Д Р Е Д Б Е 

Члан 48. 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да 
важи Правилник о начину вршења обавезног здравственог 
прегледа пошиљака биља које се увозе, извозе и провезе и 
о начину уништавања пошиљака биља („Службени лист 
СФРЈ" , бр. 69/83). 

Члан 49. 

Ова ј правилник ступа на снагу осмог дана од дана об-
ј а в љ и в а н ^ у „Службеном листу СФРЈ" . 

Бр. 6/0-04-193/001 
21. маја 1991. године 
Београд Савезни секретар за 

пољопривреду, 
др Стево Мирјанић, с. р. 

600. 
На основу члана 2. Закона о посебним дажбинама при увозу пољопривредних и прехрамбених производа 

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

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

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

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

Редни 
број 

Тарифни 6pqi 
Царинске Тарифна Наименован^ робе 

Просечна цена 
на домаћем Редни 

број тарифе ознака тржишту 

I 2 3 4 5 

I 01.02 
0102.90 

Живе животиње, врста говеда: 
- Остало: 

Дин/kg 

0102„901 бикови 27,10 
0102.904 јунад за тов (од 200 д о 280 kg) 35,10 
0102.905 јунад, утовљена преко 280 д о 450 kg 31,90 
0102.906 јунад, остала 28,70 

2 01.03 
0103.9 
0103.91 

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

0103.913 масне за клање 27,00 
0103.919 остало 27,00 
0103.92 - - масе 50 kg или веће: 
0103.922 меснате за клање 26,50 
0103.923 масне за клање 22,50 
0103.929 остало 22,50 

3 01.04 
0104.10 

Овце и козе, живе: 
- Овце: 

0104.102 за клање 25,00 
0104.109 јагњад, остала 39,00 

4 01.05 
0105.9 
0105.91 

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

- - - - — 

0105.919 остале 9,90 
5 02.01 

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

0201.101 телећи 65,10 
0201.102 јунећи 54,20 
0201.103 говеђи 40,70 
0201.109 остали 40,70 
020Ј.20 - Остали комади са костима: 
0201.201 телећи 67,80 
0201.202 јунећи: 
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0201.2021 компензиране четврти 56,80 
0201.2022 предње четврти 45,40 
0201.2023 задње четврти 68,10 
0201.2029 остало 45,40 
0201.203 — - говеђи: 
0201.2031 компензиране четврти 42,60 
0201.2032 предње четврти 34,10 
0201.2033 задње четврти 51,10 
0201.2039 остало 34,10 
0201.30 - Без костију: 
0201.301 телећи 91,50 
0201.302 јунеће: 
0201.3021 компензиране четврти 75,50 
0201.3022 предње четврти 60,40 
0201.3023 задње четврти 90,60 
0201.3029 остало 60,40 
0201.303 говеђе: 
0201.3031 компензиране четврти 56,60 
0201.3032 предње четврти 45,30 
0201.3033 задње четврти 68,00 
0201.3039 остало 45,30 
0201.309 остало 60,40 

02.02 Месо говеђе, смрзнуто: 
0202.10 - Трупови и полутке: 
0202.101 телећи 52,10 
0202.102 јунећи 43,40 
0202.103 говеђи 32,50 
0202.109 остало 32,50 
0202.20 - Остали комади са костима: 
0202.201 телећи 54,20 
0202.202 јунећи: 
0202.2021 компензиране четврти 45,40 
0202.2022 предње четврти 36,30 
0202.2023 задње четврти х 54,50 
0202.2029 остало 36,30 
0202.203 говеђи: 
0202.2031 компензиране четврти 34,10 
0202.2032 предње четврти 27,30 
0202.2033 задње четврти 40,90 
0202.2039 остало 27,30 
0202.209 остало 36,30 
0202.30 - Без костију: 
0202.301 телећи 73,20 
0202.302 јунеће: 
0202.3021 - - - - компензиране четврти 60,40 
0202.3022 предње четврти 48,30 
0202.3023 задње четврти 72,50 
0202.3029 остало 48,30 
0202.303 говеђе: 
0202.3031 компензиране четврти 45,30 
0202.3032 предње четврти 36,20 
0202.3033 задње четврти 54,40 
0202.3039 остало 36,20 
0202.309 - - - о с т а л о 48,30 

02.03 Месо свињско, свеже, расхлађено или смрзнуто: 
0203.1 - Свеже или расхлађено: 
0203.11 - - т р у п о в и и полутке: 

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

главом, предњим и задњим ногама 30,00 
- трупови и полутке са кожом и поткожним масним ткивом, 

без главе, предњих и задњих ногу 35,00 
- трупови и полутке без коже, поткожног масног ткива, главе, 

предњих и задњих ногу (гулдена полутка) 53,80 
- трупови и полутке без коже, поткожног масног ткива, главе, 

предњих и задњих ногу, груди, ребара и трбушине (францус-
ка обрада) 57,50 

1 2 3 4 5 

6 

7 
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02.04 

02.07 

10 

11 

04.01 

04.02 

0203.12 

0203.19 

0203.2 
0203.21 

0203.22 

0203.29 

0204.10 
0204.2 
0204.21 
0204.22 
0204.23 
0204.4 
0204.41 
0204.42 
0204.43 

0207.10 
0207.2 
0207.21 
0207.3 

0207.39 
0207.4 
0207.41 

0401.20 

- - бутови, плећке и комади од њих, са костима: 
Ех. 
- бутови и комади од њих, са костима 72,50 
- плећке и комади од њих, са костима 57,50 
- - остало: 
Ех. 
- бутови и комади од њих, без костију 85,60 
- плећке и комади од њих, без костију 67,90 
- леђа 67,50 
- слабина са филеом 72,50 
- слабина без филеа 68,80 
- врат 52,50 
- груди 28,80 
- ребра, трбушина, коленица и подлактица 21,30 
- Смрзнуто: 
- - трупови и полутке: 
Ех. 
- трупови и полутке са кожом и поткожним масним ткивом, 

главом, предњим и задњим ногама 21,00 
- трупови и полутке са кожом и поткожним масним ткивом, 

без главе, предњих и задњих ногу 24,50 
- трупови и полутке без коже, поткожног масног ткива, главе, 

предњих и задњих ногу (гуљена полутка) 37,60 
- трупови и полутке без коже, поткожног масног ткива, главе, 

предњих и задњих ногу, груди, ребара и трбушине (францус-
ка обрада) 40,30 

- - бутови, плећке и комади од њих, са костима: 
Ех. 
- бутови и комади од њих, са костима 50,80 
- плећке и комади од њих, са костима 40,30 
- - остало: 
Ех. 
- бутови и комади од њих, без костију 59,90 
- плећке и комади од њих, без костију 47,50 
- леђа 47,30 
- слабина са филеом 50,80 
- слабина без филеа 48,10 
- врат 36,80 
- груди 20,10 
- ребра, трбушина, коленица и подлактица 14,90 
Месо овчије или козије, свеже, расхлађено или смрзнуто: 
- Трупови и полутке, јагњећи, свежи или расхлађени 69,80 
- Остало месо овчије, свеже или расхлађено: 
- - трупови и полутке 50,00 
- - остали комади са костима 50,00 
- - без костију 62,50 
- Остало месо овчије, смрзнуто: 
- - трупови и полутке 40,00 
- - остали комади са костима 40,00 
- - без костију 50,00 
Месо и јестиви отпаци, од живине из тар. броја 01.05, свежи, 
расхлађени или смрзнути: 
- Живина, неисечена у комаде, свежа или расхлађене 25,00 
- Живина, неисечена у комаде, смрзнута: 
- кокошке, домаће 20,00 
- Живина исечена у комаде и отпаци, укључујући џигерице, 

свежи или расхлађени: 
- - остало 21,30 
- Живина исечена и отпаци, осим џигерице, смрзнути: 
- од кокошака, домаћих 17,00 

Дин/1 
Млеко и павлака, неконцентровани и без додатог шећера или 
других материја за заслађиван^: 
- Са садржајем масноће преко 1% до 6% по маси 4,10 
Млеко и павлака, концентровани или са садржајем додатог ше-
ћера или других материја за заслађиван^: 

1 2 3 4 5 -

8 

9 
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I 2 3 4 5 

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

садржајем масноће преко 1,5% по маси: 
0402.21 - - без додатог шећера или других материја за заслађивање 50,20 
0402.9 - Остало: Дин/1 
0402.91 - - без додатог шећера и других материја за заслађиван^ 14,30 

12 04.05 0405.00 Маслац и остале масноће и уља, добијени од млека: Дин/kg 
0405.001 маслац свеж 67,90 

13 04.09 0409.00 Мед, природни: 
0409.001 у паковањима до 25 kg 33,00 
0409.009 у осталим паковањима 30,00 

14 10.01 
К)О!ЛО 

Пшеница и напол ица: 
- Тврда пшеница: 

1001.102 остала 3,50 
1001.90 - Остало: 
1001.902 остала пшеница 3,50 

15 10.03 1003.00 Јечам: 
1003.002 пиварски 2,80 

16 10.05 
1005.90 

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

17 10.06 
1006.10 

Пиринач: 
- Пиринач у љусци (арпа или сиров): 

1006.109 остали 5,50 
1006.20 - Пиринач ољуштен (смеђ) 16,20 
1006.30 - Пиринач, полубланширан или бланширан, па и полиран или 

глазиран: 
1006.301 полубели и бели 14,30 
1006.309 полиран и глазиран 15,00 
1006.40 - Ломљени пиринач 3,80 

18 11.07 Слад, пржен или непржен: 
1107.10 - Непржен 6,20 
1107.20 - Пржен 6,80 

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

20 12.05 1205.00 Семе уљане репице, укључујући ломл^ено или дробљено 5,55 
21 12.06 1206.00 Семе сунцокрета, укључујући ломл^но или дробљено 5,69 
22 12.10 Хмељ, свеж или сушен, укључујући дробљен или млевен или у 

облику пелете; лу пул ин: 
1210.10 - Хмељ, недробљен нити млевен нити у облику пелете 45,15 
1210.20 - Хмељ, дробљен или млевен или у облику пе лете; лу пу лин: 
1210.201 хмељ, дробЈвен или млевен или у облику пелете 49,60 
1210.209 лупулин -

23" 12.12 
\ 

1212.9 

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

1212.91 - - шећерна репа 0,58 
Дин/kg 

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

1507.10 - Сирово уље, укључујући дегумирано (без смоле) 12,40 
Дин/1 

1507.90 - Остало , 17,00 
25 15.12 

1512.1 

Уље од семена сунцокрета, шафранике и памуковог семена и 
њихове фракције, пречишћени или ^пречишћени, али хемијски 
немодификовани: 

- Уље од сунцокрета и шафранике и њихове фракције: 
Дин/kg 

1512.11 - - сирово уље 13,60 
Дин/1 

1512.19 - - остало 18,70 
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I 2 3 4 5 

26 15.14 Уље од репице или уље од слачице и њихове фракције, рафини- Дин/kg 
сани или нерафинисани, али хемијски немодификовани: 

1514.10 - Сирово уље: 
1514.101 од репице 12,40 
1514.90 - Остало: Дин/1 
1514.901 од репице 17,00 

27 17.01 Шећер од шећерне трске и шећерне репе и хемијски чиста саха- Дин/kg 
роза, у чврстом стању: 

1701.1 - Сирови шећер без додатих средстава за ароматизацију и ма-
терија за бојење: -

1701.11 - - шећер од шећерне трске 9,00 
1701.12 - - шећер од шећерне репе 9,00 
1701.9 - Остало: 
1701.99 — остало: 
1701.991 шећер од шећерне трске, рафинисан 10,40 
1701.992 шећер од шећерне репе, рафинисан 10,40 

28 22.04 Вино од свежег грожђа, укључујући ојачана вина; шира од Дин/1 
грожђа, осим оне из тар. броја 20.09: 

2204.2 - Остала вина; шира од грожђа са заустављеиом ферментаци-
јом додавањем алкохола: 

2204.21 - - у судовима до 2 I: 
2204.211 вино стоно 15,00 
2204.212 вино квалитетно: 
2204.2125 бело 19,50 
2204.2129 остало 19,50 
2204.219 вино дезертно 34,40 

29 23.04 2304.00 Уљане погаче и остали чврсти остаци добијени приликом ек- Дин/kg 
стракција уља од соје, немлевени, млевени или пелетизовани: 

2304.001 од соје З,ОО 
2304.009 остало З,ОО 

30 24.01 Дуван сиров или непрерађен; отпаци од дувана: 
2401.10 - Дуван, неижиљен: 

Ех. 
- оријентални тип дувана 111,00 
- тип Вирџинија 74,00 
- тип Берлеј 50,60 
- остали 35,70 

2401.20 - Дуван, делимично или потпуно ижиљен: 
Рт сх. 
Делимично ижиљен: 
- оријентални тип дувана 111,00 
- тип Вирџинија 81,40 
- тип Берлеј 55,70 
- остали 39,30 
Потпуно ижиљен: 
- оријентални тип духана 111,00 
- тип Вирџинија 90,30 
- тип Берлеј 68,00 

2401.30 - Отпаци од дувана 23,10 
31 24.02 Цигаре, цигарилоси и цигарете од дувана и замене дувана: Дин/паклица 

2402.10 - Цигаре и цигарнлоси, који садрже дуван 
2402.20 - Цигарете које садрже дуван: 

Ех. 
- цигарете које одговарају квалитету групе лиценцних цигаре-

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

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

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

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

из домаће производње произведене према JUS-y Е.Р2.010 3,70 
- цигарете које одговарају по квалитету IV квалитетно^ групи 

из домаће производње произведене према JUS-y Е.Р2.010 3,70 
2402.90 - Остало 5,60 

i 
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3. Даном ступања на снагу ове наредбе престаје да важи Наредба о висини посебне дажбине при увозу пољо-
привредних и прехрамбених производа („Службени лист СФРЈ", бр. 48/91). 

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

Бр. 04-73/71 
31, јула 1991. године 
Београд 

Савезни секретар за трговину, 
мр Назми Мустафа, с. р. 

601. 
На основу члана 59. став I. тач. 2. и 6. Закона о зашти-

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

Н А Р Е Д Б У 
О ЗАБРАНИ УВОЗА И ПРОВОЗА ПОЈЕДИНИХ ВРСТА 
БИЉА И ОДРЕЂИВАЊУ КАРАНТИНСКОГ НАДЗОРА 
НАД ПОЈЕДИНИМ ВРСТАМА БИЉА КОЈЕ СЕ УВОЗЕ 

РАДИ ГАЈЕЊА 
I. Ради спречавања уношења одређених карантин-

ских биљних болести и штеточина у Социјалистичку Фе-
деративну Републику Југославију, забрањује се увоз и про-
воз преко територије Социјалистичке Федеративне Репуб-
лике Југославије одређених врста биља, и то: 

Ред. 
бр. 

Врста биља Карантинске биљне 
болести и штеточине 

Увоз живог биља рода 
Abies, Picea, Pinus, Pseu-
dotsuga, Tsuga и Larix ко^ 
je je пореклом из Фран-
цуске, Шпаније и ванев-
ропских земаља. Забрана 
се односи и на увоз дело-
ва за размножавање тог 
биља, осим семена и узо-
рака калем-гранчица и 
полена који су пореклом 
из незаражених реона, a 
увозе их научне органи-
зације које се баве селек-
цијом, увођењем нових 
врста, сорти, линија и 
хибрида или заштитом 
биља. 

Cercoseptoria pini-den-
siflorae (Hori et Na-
mbu) 
Deighton 
Chrysomyxa arcto stap-
!ali Dietel 
Guignardia laricina 
(Saw.) Уашап et Ito. 
Malempsora farlovvii 
(Arthur) J. Davis 
Mycosphaerella lanci 
ieptolepis Ito et al. 
Acleris variana (Fern.) 
Atropellis spp. 
Cronartium spp. neevr. 
Melempsora medusae 
Thum. 
Arceuthobium spp. ne-
evr. 
Pissodes spp. neevr. 

Увоз живог биља рода 
Castanea и Quercus из. 
свих земаља и рода U!-
mus које је пореклом из 
Сједињених Америчких 
Држава. Забрана се одно-
си и на увоз делова за 
размножавање тог биља, 
осим семена Quercus и 
Ulmus и узорака семена 
Castanea који су порек-
лом из незаражених рео-
на, a увозе их научне ор-
ганизације које се баве 
селекцијом, увођењем но-
вих врста, сорти, линија 
и хибрида или заштитом 
биља. 

Cronartium spp. neevr. 
Ceratocystis fagacea-
rum (Bretz) Hunt и 
вектори 
Cryptonectria parasiti-
ca (Murrill) Вагг 
Ophiostoma roboris 
Georgescu et Teodoru 
Elm phloem necrosis 
MLO 

Ред. 
бр. 

Врста биља Карантинске биљне 
болести и штеточине 

Увоз и провоз живог би-
ља рода Juniperus које је 
пореклом из Азије и Се-
верне Америке. Забрана 
се односи и на увоз и 
провоз делова за раз-
множавање тог биља, 
осим семена. 

Gymnosporangium spp. 
neevr. 

Увоз и провоз живог би-
ља фамилије Rosaceae 
(родови Chaenomeles, Су-
б о т а , Crataegus, Malus, 
Photinia, Prunus, Pyrus и 
Rosa) које je пореклом из 
Азије или Северне Аме-
рике. Забрана се односи 
и на увоз и превоз дело-
ва за размножавање тог 
биља, осим семена и би-
ља које је у стадијуму 
мировања без лишћа и 
плодова. 

Gymnosporangium spp. 
neevr. 
- у периоду мировања 
увоз је дозвољен (про-
писан је карантински 
надзор) 

Увоз живог биља рода 
Populus пореклом из 
Француске, Шпаније и 
ваневропских земаља и 
рода Platanus из Сједиње-
них Америчких Држава, 
Француске, Италије, 
Шпаније, СССР (Јерме-
нија) и других земаља у 
којима је утврђен узроч-
ник карантинске болести 
Ceratocystis fimbriata f. 
sp. platani. Забрана ce од-
носи и на увоз делова з 
размножавање тог биља, 
осим семена и увоз узо-
рака биља који су порек-
лом из незаражених рео-
на, a увозе их научне ор-
ганизације које се баве 
увођењем нових врста 
сорти, линија и хибрида. 

Xanthomonas populi 
(Riđe) Riđe et Riđe 
Mycosphaerella popu-
lorum G. Thompson 
Ceratocysis fimbriata 
EU. et Halsted f. sp. 
platani 
Walter 

Увоз кромпира (Solanum 
tuberosum и Solaum spp.) 
пореклом из Централне 
Америке, Јужне Америке 
и Мексика. Забрана се 
односи на кромпир за се-
ме и потрошњу, укључу-
јући дивље или полукул-
турне клонове, и то на 
живо биље и све делове, 

Angiosorus solani Thi-
rum. et O'Brien 
Phoma andina Turken-
steen 
Septoria lycopersici 
Speg. 
var. malegutii Ciccaro-
ne et Boerema 
Puccinia pittieriana 
Henn. 
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Ред. 
бр. 

Врста биља Карантинске биљне 
болести и штеточине 

кртоле, биљке с кореном 
и делове биљке, осим 
правог семена и културе 
ткива и узорака који су 
пореклом из незаражених 
реона, a увозе их научне 
организације које се баве 
увођењем нових врста, 
сорти, линија и хибрида. 

Potato spindle tuber vi-
roid 
неевр. вируси кромпи-
ра 
Premnotrypes spp. (An-
dean) 
Nacobbus aberrans 
(Thorne) Thorne et Al-
!en 

Увоз из ваневропских зе-
маља четинарског дрвета 
с којег није скинута кора. 
Забрана се не односи на 
дрво које је осушено на 
мање од 20% влаге из-
ражене у постотку суве 
материје (ознаке ,,К. D. 
,,Kilndried" и сл.) 

Cronartium spp. неевр. 
Inonotus weirii (Mur-
lin) Kotlaba et Pouzar 
Bursaphelenchus xylop-
hilus (Steiner at Buh-
гег) Nicke et al. и век-
тори 

Увоз дрвета храста рода 
Quercus које је пореклом 
из Сједињених Америч-
ких Држава, СССР или 
Републике Румуније и 
дрвета кестена рода Cas-
tanea пореклом из свих 
земаља, с којег није ски-
нута кора. Забрана се не 
односи на дрво које је 
осушено на мање од 20% 
влаге изражене у постот-
ку суве материје. 

За Quercus 
Cryptonectria parasiti-
са (Murrill) Вагг 
Ophiostoma roboris 
Georgescu et Teodoru 
за Castanea 
Cryptonectria parasiti-
ca (Muni!!) Barr 

Увоз дрвета рода Popu-
l i , U!mus, Zelkova, Fraxi-
nus i Ti!l!a americana које 
je пореклом из ваневроп-
ских земаља, с којег није 
скинута кора. Забрана се 
не односи на дрво које је 
осушено на мање од 20% 
влаге изражене у постот-
ку суве материје. 

Ceratocystis fi mb ri ata 
ЕИ. et Halsted 
f. sp. platani Walter 
Mycosphaerella popu-
lorum G. Thompson 
Scolytidae неевр. 

IO Увоз трупаца и резане 
грађе дрвета рода Plata-
n a из Сједињених Аме-
ричких Држава, Францус-
ке, Италије, Шпаније, 
СССР (Арменија) и дру-
гих земаља у којима је 
утврђен узрочник каран-
т и н а болести Ceratocys-
tis fimbriata f. sp. platani. 

Xanthomonas populi 
(Riđe) Riđe et Riđe 
Mycosphaerella popu-
lorum G. Thompson 
Ceratocysis fimbriata 
El!, et Helstedf. sp. pla-
tani Walter 

11 Увоз коре дрвета из тач-
ке I. под 7), 8), 9) и IO) 
ако у земљи порекла није 
извршена дезинсекција и 
дезинфекција фумигаци-
јом или ферментирање 
прописаном методом. За-
брана се не односи на ко-
ру Quercus suber и векто-
ри 

Xanthomonas populi 
(Riđe) Riđe et Riđe 
Mycosphaerella popu-
lorum G. Thompson 
Ceratocystis fimbriata 
ЕИ. et Helsted f. sp. 
platani Walter 
Cronartium spp. неевр. 
Inonotus weirii (Mur-
lin) Kotlaba et Pouzar 
Bursaphelenchus ху!ор-
hilus (Steiner et Buh-
гег) Nickle et al. 
За Quercus 
Cryptonectria parasiti-
ca (Murrill) Вагг 
Ophiostoma roboris 
Georgescu et Teodoru 
за Castanea 
Cryptonectria parasiti-
ca (Murrill) Ban 
Scolytidae неевр. 

Ред. Врста биља Карантинске биљне 
бр. болести и штеточине 

12 Увоз и провоз кукурузо- Buseola fusca (Noctui-
вине и сиркове сламе ако dae) 
су пореклом из Африке 

13 Увоз земље, компоста и 
супстрата мешаних са 
земљом или компостом, 
с биљем или без биља, 
који су пореклом из ва-
невропских земаља. За-
брана се не односи на 
земљу, компост и меша-
ни супстрат над којима 
је извршена дезинфекција 
и дезинсекција 

Trechispora brinkman-
ni (Bresad.) Rogers 
Anomala orientalis Wa-
terh. 
Popillia japonica Ne-
wm. 
Trypetidae неевр. 
Globodera pallida 
(Ston) Mulvey et. Stone 
G. rostochiensis (Wolle-
weber) Mulvey et Stone 
Radopholus citrophi-
lus, Huettel et al. 
R. simitis (Cobb) Izbor-
ne 
Heterodera glycines 
lchinohe 

14 Увоз биља рода Fragaria 
пореклом из ваневроп-
ских земаља, осим плодо-
ва и семена 

Xanthomonas fragariae 
Kennedy et 
King 
Strawberry latent C di-
sease 
Anthonomus signatus 
Say 
Aphelenchoides besseyi 
Christie 

2. Ради спречавања .уношења карантинских биљних 
болести и штеточина у Социјалистичку Федеративну Ре-
публику Југославију, одређује се карантински надзор над 
биљем које се увози ради гајења, и то: 

1) над узорцима калем-гранчица и полена родова Abi-
es, Picea, Pinus, Pseudotsuga, Tsuga и Larix и узорцима се-
мена биља рода Castanea и Quercus ако је увоз ограничен 
одредбама тачке I. под редним бр. I и 2 ове наредбе; 

2) над биљем рода Abies, Picea, Pinus, Pseudotsuga, 
Tsuga и Larix пореклом из ваневропских земаља; 

3) над биљем рода Populus и Platanus ако је увоз огра-
ничен одредбама тачке I. под редним бројем 5 ове наред-
бе; 

4) над узорцима семенског кромпира (Solanum spp.) 
ако је увоз ограничен одредбама тачке I. под редним бро-
јем 6 ове наредбе. 

Карантински надзор над биљем под 2) и З) ове тачке 
односи' се на цело живо биље и његове делове за раз-
множавања, осим семена. 

Карантински надзор обавља се: 
1) гајењем биља на одређеној изолованој парцели 

држаоца биља, и то за једногодишње врсте биља у трајању 
једног вегетационог периода, a за вишегодишње у трајању 
од два вегетациона периода; 

2) провером врсте и количине биља које се гаји; 
3) провером здравственог стања за време вегетације 

најмање два пута у току вегетационе периоде, a према по-
треби и лабораторијским методама; 

4) провером здравственог стања осталих биљака до-
маћина карантинских болести и штеточина у околини до 
100 метара око парцеле на којој се гаје биљке под каран-
тинским надзором. 

Док траје провера здравственог стања над биљем које 
се гаји, то биље и његови делови не смеју се размножавати 
без одобрења надлежног републичког органа за послове 
заштите биља, a ни износити с одређене парцеле или пре-
мештати на другу парцелу. 

3. Увозник је дужан да о увозу биља из тачке 2. ове на-
редбе савезном граничном инспектору за заштиту биља 
достави писмену пријаву са подацима о држаоцу биља, ло-
кацији садње vl катастарско) општини и број катастарске 
парцеле на којој ће бити засађена увезена пошиљка. 
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До добијања ових података пошиљка ће се налазити 
под царинским надзором. 

На основу докумената који прате пошиљку и пријаве, 
савезни гранични инспектор за заштиту биља сачињава за-
писник о врсти и количини биља и локацији садње и до-
ставља га надлежном републичком органу за послове за-
штите биља. 

4. Здравствено стање садног материјала под каран-
тинским надзором прати предузеће, односно организација 
коју овласти надлежни републички орган за послове за-
штите биља по члану 7. став 3. Закона о заштити биља од 

. болести и штеточина које угрожавају целу земљу. 
5. Овлашћено предузеће, односно организација која 

прати здравствено стање биља дужна је да надлежном ре-
публичког органу за послове заштите биља достави из-
вештај у року од 15 дана по пријему обавештења од тог 
органа, a следеће извештаје - одмах након обављених про-
вера у току вегетације. 

6. О обављању и завршетку провере здравственог ста-
ња надлежни републички орган за послове заштите биља 
обавештава савезни орган управе надлежан за послове за-
штите биља, a у складу с републичким прописом, и држао-
ца биља. 

7. Одредбе ове наредбе примењују се и на друге врсте 
биља ако је другим прописима одређен карантински над-
зор над тим врстама. 

8. Све трошкове праћења здравственог стања сноси 
држалац биља, као и евентуалне трошкове уништавања 
биља ако се тим праћењем открију карантински штетни 
организми. 

9. Даном ступања на снагу ове наредбе престаје да 
важи Наредба о забрани и ограничењу увоза и провоза по-
јединих врста биља и одређивању карантинског надзора 
над појединим врстама биља које се увозе ради гајења 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 60/77). 

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

су на просек трошкова живота у Социјалистичкој Федера-
тивној Републици Југославији у 1990. години је 0,640. 

Бр. 6/0-04-190/001 
21. марта 1991. године 
Београд Савезни секретар за 

пољопривреду, 
др Стево Мирјанић, с. р. 

Бр. 001-2223/1 
2. августа 1991. године 
Београд 

Заменик директора 
Савезног завода за 

статистику, 
мр Љубомир Кецић, с. р. 

602. 
На основу члана 84. тач. I. до 3. и тач. 5. до 8. и тач. 

10. и 11. Закона о рачуноводству („Службени лист СФРЈ",у 
бр. 12/89, 35/89, 3/90,42/90 и 61/90), Савезни завод за ста 
тистику 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 јулу 1991. године у односу на јун 
1991. године је 0,058. 

2. Коефицијент раста цена произвођача индустриј-
ских производа од почетка године до краја јула је 0,655. 

3. Коефицијент просечног месечног раста цена произ-
вођача индустријских производа од почетка године до 
краја јула је 0,075. 

4. Коефицијент раста цена произвођача индустриј-
ских производа у јулу 1991. године у односу на исти месец 
претходне године је 0,983. 

5. Месечни коефицијент раста цена на мало у јулу 
1991. године у односу на јун 1991. године је 0,058. 

6. Коефицијент раста цена на мало од почетка године 
до краја јула је 0,613. 

7. Коефицијент просечног месечног раста цена на ма-
ло од почетка године до краја јула је 0,071. 

8. Коефицијент раста цена на мало у јулу 1991. године 
у односу на исти месец претходне године је 1,026. 

9. Коефицијент раста просека трошкова живота у Со-
цијалистичкој Федеративној Републици Југославен у пе-
риоду од почетка године до краја јула 1991. године у одно-

УСТАВНИ СУД ЈУГОСЛАВИЈЕ 

О Д Л У К А 
О ОЦЕЊИВАЊУ УСТАВНОСТИ ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 65. 

СТАВ 4. ЗАКОНА О ВОЈНИМ СУДОВИМА 
1. Адвокатска комора Словеније покренула је пред 

Уставним судом Југославије поступак за оцењивање ус-
тавности одредбе члана 65. став 4. Закона о војним судови-
ма („Службени војни лист", бр. 6/77). 

По мишљењу Адвокатске коморе Словеније, оспоре-
на одредба Закона о војним судовима није сагласна са од-
редбама чл. 180. и 182. Устава СФРЈ због тога што том од-
редбом није дата могућност окривљеном да изабере бра-
ниоца из реда адвоката, већ за браниоца може узети само 
војног браниоца, па се тиме окривљеном, по мишљењу 
Адвокатске коморе, повређује право на одбрану пред вој-
ним судом. 

2. Одредбом члана 65. став 4. Закона о војним судови-
ма прописано је да окривљени у поступку пред војним су-
дом браниоца може бирати само из реда војних бранилаца 
или других војних лица из става 2. тог члана (војно лице 
које је дипломирани правник и способно да окривљеном 
пружи помоћ у одбрани) јер у току поступка може доћи до 
откривања војне тајне, што би имало, тешке последице за 
безбедност земље. Одлуку о томе у истрази доноси ис-
тражни судија, у припремању главног претреса - председ-
ник већа, a на главном претресу - веће војног суда. 

3. Одредбом члана 182. став I. Устава СФРЈ свакоме 
је зајемчено право на одбрану, a одредбом става 3. тог чла-
на утврђено је да окривљени има право да узме браниоца 
коме се, сагласно закону, омогућава одбрана и заштита 
права и интереса окривљеног и да се законом одређује у 
којим случајевима окривљени мора имати браниоца. 

Одредбом члана 180. став 3. Устава СФРЈ утврђено је 
да се правна помоћ обезбеђује адвокатуром, као самостал-
ном друштвеном службом, и другим видовима правне по-
моћи. 

Уставни суд Југославије, полазећи од наведених одре-
даба Устава СФРЈ, оценио је да оспорена одредба Закона 
о војним судовима није сагласна са Уставом СФРЈ. Ову 
оцену Уставни суд заснива на томе што, по његовом схва-
тању, право окривљеног на одбрану значи његово право 
да бира браниоца, и то не само из реда војних бранилаца, 
него и из реда адвоката, без обзира на то да ли се поступак 
води пред редовним или пред војним судом. Адвокатура 
је, по Уставу СФРЈ, самостална друштвена служба која се 
професионално бави пружањем правне помоћи, па за ок-
ривљеног није исто да ли ће у кривичном поступку пред 
војним судом за свог браниоца моћи да узме адвоката ко-
га он изабере или ће његов бранилац моћи да буде само из 
реда војних лица. Међутим, оспореном одредбом окрив-
љеном је у поступку пред војним судом ускраћено право 
дџ узме адвоката за свог браниоца, будући да по тој одред-
би окривљени браниоца може бирати само из реда војних 
бранилаца и других војних лица. То што у поступку пред 
војним судом може доћи до откривања војне тајне, чување 
те војне тајне, по схватању Уставног суда, може се обезбе-
дити и тиме што је и адвокат, по закону, дужан да чува тај-
ну коју сазна у поступку пред судом, па зато откривање 
војне тајне у поступку пред војним судом, по оцени Устав-
ног суда, не може бити разлог да се окривљеном ускрати 
право да бира адвоката за свог браниоца. 
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Због наведених разлога, Уставни суд Југославије 
сматра да је окривљеном у кривичном поступку пред вој-
ним судом ускраћено право на одбрану, које му је зајемче-
но наведеном одредбом члана 182. Устава СФРЈ, тиме 
што му се ускраћује право да за свог браниоца изабере ад-
воката кога он жели, без обзира што је, формално - прав-
но посматрано, њему обезбеђен бранилац тиме што за 
браниоца може имати војног браниоца или друго војно 
лице. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 375. Уста-
ва СФРЈ, на седници одржаној 6. фебруара 1991. године, 
донео је 

О д л у к у 
1. Утврђује се да одредба члана 65. став 4. Закона о 

војним судовима („Службени војни лист" бр. 6/77) није 
сагласна са Уставом СФРЈ. 

2. Одлуку објавити у „Службеном листу СФРЈ" и у 
„Службеном војном листу". 

3. Ову одлуку Уставни суд донео је у саставу: пред-
седник Суда Милован Бузаџић и судије - Хрвоје Бачић, 
Божидар Булатовић, мр Крсте Чаловски, др Омер Ибра-
химагић, др Бранислав Ивановић, Пјетер Коља, Димче 
Козаров, др Иван Кристан, Вељко Марковић, Радко Мо-
чивник Душан Ружић и Милосав Стијовић. 

IУ-број 26/1-89 Председник 
6. фебруара 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

О Д Л У К А 
О ОЦЕЊИВАЊУ УСТАВНОСТИ И ЗАКОНИТОСТИ 
УРЕДБЕ О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ УТ-
ВРЂИВАЊА И ЗАВОЂЕЊА АНТИДАМПИНШКИХ 

МЕРА 
1. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 

судом Југославије поступак за оцењивање уставност и и за-
конитости Уредбе о условима, начину и поступку утврђи-
вања и завођења антидампиншких мера („Службени глас-
ник Републике Србије", бр. 8/90). 

Према мишљењу изнетог у предлогу, оспореном 
уредбом уређују се питања спољнотрговинског пословања 
чије је уређивање у надлежности федерације, a не репу бл И" 
ка, па је зато та Уредба несагласна са одредбама члана 
281. став I. тачка 5. Устава СФРЈ у кези са чланом 274. ст. 
I. и 2. и чланом 273. ст. 8. u 2. Устава СФРЈ и у супротнос-
ти са Законом о спољнстрговниском пословању („Службе-
ни лист СФРЈ", бр. 63/89). 

2. Оспореном уредбом прописани су услови, начин и 
поступак утврђивања и завођења антидампиншких мера 
за робу из увоза. Захтев за покретање антидампиншког по-
ступка подноси се посредством Привредне коморе Србије 
органу или телу надлежном, према Закону о спољнотрго-
винском пословању, за антидампиншки поступак, a ако 
тај орган, односно тело, не покрене антидампиншки по-
ступак за који постоје потребни докази, тај поступак ће се 
покренути преко надлежног тела формираног у Републици 
Србији и истовремено ће се увести одговарајућа антидам-
пиншка мера. 

3. Одредбом члана 281. став 1. тачка 5. Устава СФРЈ 
утврђено је да федерација, преко савезних органа, уређује 
систем спољнотрговинског пословања са иностранством и 
обезбеђује извршавање савезних закона у тој области. 

Одредбом члана 75. Закона о спољнотрговинском по-
словању прописано је да Савезно извршно веће прописује 
антидампиншку меру ako је у одговарајуће спроведеном 
поступку утврђено да постоји знатна штета и опасност од 
настанка штете за домаће произвођаче, a предлог за доно-
шење антидампиншких дажбина могу поднети заинтере-
с о в а н предузећа, преко Привредне коморе Југославије. 

Споразумом о примени члана VI Општег споразума 
о царинама и трговини који је ратификован Законом о ра-
тификацији Споразума о примени члана VI Општег спора-

зума о царинама и трговини („Службени лист СФРЈ", бр. 
13/81 - Међународни уговори) прописано је да је увођење 
антидампиншке дажбине мера која се предузима само под 
условима које предвиђа члан VI наведеног споразума. Тим 
споразумом прописано је шта треба сматрати предметом 
дампинга, као и начин утврђивања штете, испитивање с 
циљем да се утврди постојање дампинга, степен и после-
дице сваког дампинга, антидампиншки поступак, мере ко-
је се могу предузимати и увођење и наплата антидампин-
шких дажбина. 

4. Уставни суд Југославије, полазећи од наведене од-
редбе Устава СФРЈ и наведених одредаба савезних закона, 
утврдио је да је у надлежности федерације, a не републике 
да пропише услове, начин и поступак утврђивања и заво-
ђења антидампиншких м е р а м а је зато оценио да је оспо-
рена уредба несагласна са одредоом члана 281. став I. тач-
ка 5. Устава СФРЈ и у супротности са одредбама члана 75. 
Закона о спољнотрговинском пословању и са Законом о 
ратификацији Споразума о примени члана VI Општег спо-
разума о царинама и трговини. 

5. Уставни суд Југославије, на основу члана 375. Уста-
ва СФРЈ и чл. 35. и 36. Пословника Уставног суда Југосла-
вије, на седници одржаној IO. априла 1991. године, донео је 

О д л у к у 
Укида се Уредба о условима, начину и поступку ут-

врђивања и завођења антидампиншких мера („Службени 
гласник Републике Србије", бр. 8/90). 

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, мр Крсте Чаловски, др Омер 
Ибрахимагић, др Бранислав Ивановић, др Иван Кристал, 
Пјетер Коља, Димче Козарев, Вељко Марковић, Радко 
Мочивник и Душан Ружић. 

IIУ-број 101/90 Председник 
10. априла 1991. године Уставног суда Југославије, 

Београд ' Милован Бузаџић, с. р. 

О Д Л У К А , 
О ОЦЕЊИВАЊУ УСТАВНОСТИ ОДРЕДБЕ ЧЛАНА I L 

ПОСЛОВНИКА ВОЈНИХ СУДОВА ПРВОГ 
СТЕПЕНА 

1. Уставни суд Југославије, решењем !У-бр. 27/!-SB, 
ИУ-бр. 10/88, НУ-бр. 19/88 и НУ-бр. 11/89 од 27. јуна 
1990. године, покренуо је поступак за оцењивање уставнос-
ти одредбе члана 21. Пословника војних судова првог сте-
пена („Службени војни лист", бр. 18/77). 

2. Одредбом члана 21. Пословника војних судова 
првог степена прописано је да веће војног суда првог сте-
пена, кад суђењу присуствују странке, имајући у виду 
предлог странака, одлучује на којем ће се језику народа Ју-
гославије водити поступак. 

У току поступка за оцењивање уставности оспорене 
одредбе донета је Одлука о измени Пословника војних су-
дова првог степена („Службени војни лист", бр. 29/90), ко-
јом је брисана оспорена одредба члана 21. Пословника вој-
них судова првог степена. Мада је оспорена одредба пре-
стала да важи,- Уставни суд је оценио да постоје разлози 
да, у смислу члана 393. Устава СФРЈ, оцени да ли је оспо-
рена одредба, у време њеног важења, била у складу са Ус-
тавом СФРЈ. 1 

3. Одредбом члана 246. став I. Устава СФРЈ утврђено 
је да су језици народа и народности и њихова писма рав-
поправни на територији Југославије, a да су у СФРЈ у 
службеној употреби језици народа, a језици народности - у 
складу са овим уставом и савезним законом. 

Одредбом члана 243. став I. Устава СФРЈ утврђено је 
да се у оружаним снагама СФРЈ обезбеђује, у складу са Ус-
тавом СФРЈ, равноправност језика и писама народа и на-
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родности Југославије, a одредбом става 2. истог члана ут-
врђено је да се у командовању и војној обуци у Југословен-
ској народној армији може, у складу са савезним законом, 
употребљавати један од језика народа Југославије, a у ње-
ним деловима - језици народа и народности. 

Полазећи од наведених одредаба Устава СФРЈ, Ус-
тавни суд Југославије је оценио да употреба језика и писа-
ма народа Југославије у поступку пред војним судом не 
може бити уређена Пословником војних судова првог сте-
пена. По оцени Уставног суда, права и обавезе странака у 
поступку пред судом, a нарочито слободе и права зајемче-
на уставом могу се уређивати само законом, a не и послов-
ником суда којим се уређује унутрашње пословање суда. 
Пошто се употреба језика и писама народа Југославије у 
поступку пред војним судом може уређивати само зако-
ном, a не и пословником војног суда, Уставни суд Југосла-
вије је оценио да оспорена одредба члана 21. Пословника 
војних судова првог степена, у време њеног важења, није 
била сагласна са Уставом СФРЈ. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 375. Уста-
ва СФРЈ, на седници одржаној 24. априла 1991. године, до-
нео је 

О д л у к у 
Утврђује се да одредба члана 21. Пословника војних 

судова првог степена („Службени војни лист", бр. 18/77), у 
време њеног важења, није била сагласна са Уставом СФРЈ. 

Одлуку објавити у „Службеном листу СФРЈ" и 
„Службеном војном листу". 

Ову одлуку Уставни суд донео је у саставу: председ-
ник Суда Милован Бузаџић и судије - Хрвоје Бачић, мр 
Крсте Чаловски, др Омер Ибрахимагић, др Бранислав 
Ивановић, Пјетер Коља, Димче Козаров, др Иван Крис-
т а л Вељко Марковић, Радко Мочивник и Душан Ружић. 

IУ-27/1-88, IIУ-10/88, Председник 
IIУ-19/88 и IIУ-11/89 Уставног суда Југославије, 

24. априла 1991. године Милован Бузаџић, с. р. 
Београд 

О Д Л У К А 
О ОЦЕЊИВАЊУ УСТАВНОСТИ ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 96. 

ПОСЛОВНИКА ВРХОВНОГ ВОЈНОГ СУДА 
1. Уставни суд Југославије, решењем Н-У-број 59/90 

од 11, јула 1990. године, покренуо је поступак за оцењива-
ње уставности одредбе члана 96. Пословника Врховног 
војног суда („Службени војни лист", бр. 18/77). 

2. Одредбом члана 96. Пословника Врховног војног 
суда прописано је да веће Војног суда кад суђењу присус-
твују странке, имајући у виду предлоге странака, одлучује 
на којем ће се језику народа Југославије водити поступак. 

У току поступка за оцењивање уставности оспорене 
одредбе донета је Одлука о измени Пословника Врховног 
војног суда („Службени војни лист", бр. 1/91), којом је пи-
сана оспорена одредба члана 96. Пословника Врховног 
војног суда. Мада је оспорена одредба престала да важи, 
Уставни суд је оценио да постоје разлози да, у смислу чла-
на 393. Устава СФРЈ, оцени да ли је оспорена одредба, у 
време њеног важења, била у складу са Уставом СФРЈ. 

3. Одредбом члана 246. став I. Устава СФРЈ утврђено 
је да су језици народа и народности и њихова писма рав-
ноправни на територији Југославије, a да су у СФРЈ у 
службеној употреби језици народа, a језици народности - у 
складу са овим уставом и савезним законом. 

Одредбом члана 243. став I. Устава СФРЈ утврђено је 
да се у оружаним снагама СФРЈ обезбеђује, у складу са Ус-
тавом СФРЈ, равноиравност језика и писама народа и на-
родности Југославије, a одредбом става 2. истог члана ут-
врђено је да се у командовању и војној обуци у Југословен-
ској народној армији може, у складу са савезним законом, 
употребљавати један од језика народа Југославије, a у ње-
ним деловима - језици народа и народности. 

Полазећи од наведених одредаба Устава СФРЈ, Ус-

тавни суд Југославије је оценио да употреба језика и писа-
ма народа Југославије у поступку пред војним судом не 
може бити уређена Пословником Врховног војног суда. 
По оцени Уставног суда, права и обавезе странака у по-
ступку пред судом, a нарочито слободе и права зајемчена 
уставом могу се уређивати само законом, a не и пословни-
ком суда којим се уређује унутрашње пословање суда. Бу-
дући да се употреба језика и писама народа Југославије у 
поступку пред војним судом може уређивати само зако-
ном, a не и пословником војног суда, Уставни суд Југола-
вије је оценио да оспорена одредба члана 96. Пословника 
Врховног војног суда, у време њеног важења, није била 
сагласна са Уставом СФРЈ. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 375. Уста-
ва СФРЈ, на седници одржаној 24. априла 1991. године, до-
нео је 

О д л у к у 

Утврђује се да одредба члана 96. Пословника Врхов-
ног војног суда („Службени војни лист", бр. 18/77), у вре-
ме њеног важења, није била сагласна са Уставом СФРЈ. 

Одлуку објавити у „Службеном листу СФРЈ" и 
„Службеном војном листу". -

Ову одлуку Уставни суд донео је у саставу: председ-
ник Суда Милован Бузаџић и судије - Хрвоје Бачић, мр 
Крсте Чаловски, др Омер Ибрахимагић, др Бранислав 
Ивановић, Пјетер Коља, Димче Козаров, др Иван Крис-
т а ^ Вељко Марковић, Радко Мочивник и Душан Ружић. 

II-У-број 59/90 Председник 
24. априла 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

О Д Л У К А 
О ОЦЕЊИВАЊУ УСТАВНОСТИ И ЗАКОНИТОСТИ 
ОДЛУКЕ О ИЗДАВАЊУ ОБВЕЗНИЦА РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
1. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 

судом Југославије поступак за оцењивање уставности Од-
луке о издавању обвезница Републике Хрватске („Народне 
новине" - Службени лист Републике Хрватске, бр. 6/91) и 
супротности те одлуке са Законом о финансирању федера-
ције („Службени лист СФРЈ", бр. 15/77, 71/85, 71/86, 
10/88, 31/88, 16/89, 41/89 и 60/89). 

Савезно извршно веће сматра да оспорена одлука ни-
је сагласна са Уставом СФРЈ и да је у супротности са наве-
деним савезним законом због тога што Република Хрват-
ска нема право да донесе такву одлуку и да уреди распола-
гање изворним приходима федерације. 

2. Одлуком о издавању обвезница Републике Хрват-
ске прописано је да ће Република Хрватска издати обвез-
нице у износу од%2.500.000.000 динара предузећима са се-
диштем у Републици Хрватској која имају неизмирена ис-
траживања од федерације за 1991. годину по основу под-
стицаја извоза, регреса дела камате за приоритетне наме-
не у пољопривреди, регреса цена вештачког гнојива и 
средстава за заштиту биља и сортног семена и за покриће 
курсних разлика по одређеним иностраним кредитима, a 
да су предузећа дужна да Републици Хрватској уступе сво-
ја потраживања од федерације у износу примљених обвез-
ница које ће Република наплатити из прихода остварених 
у Републици Хрватској који припадају федерацији. 

3. Одредбом члана 281. став I. тачка 5. Устава СФРЈ 
утврђено је да федерација преко савезних органа утврђује 
и обезбеђује приходе који припадају федерацији. 

Одредбом члана 347. тачка 4. Устава СФРЈ утврђено 
је да се Савезно извршно веће стара о извршењу буџета 
федерације и завршног рачуна федерације. 

Одредбама чл. 3. и 50. Закона о финансирању федера-
ције прописано је да се средства која припадају федераци-
ји утврђују и исказују у буџету федерације и да је за из-
вршавање буџета у целини одговорно Савезно извршно 
веће које се стара да се расподелом прихода у току године 
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обезбеди извршавање функција и обавеза федерације пре-
ма њиховом значају и приоритету. 

Полазећи од наведених одредаба Устава СФРЈ и За-
кона о финансирању федерације, Уставни суд Југославије 
сматра да републике немају право да уређују начин из-
вршавања обавеза федерације и да приходима федерације 
не могу располагати непосредно републике и друге друш-
твено-политичке заједнице. 

Будући да се оспореном одлуком, коју је донела Вла-
да Републике Хрватске, прописује начин располагања при-
ходима федерације и начин извршавања обавеза федераци-
је, Уставни суд Југославије оценио је да та одлука није 
сагласна са Уставом СФРЈ и да је у супротности са наведе-
ним савезним законом. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 375. став 
I. тачка 4. Устава СФРЈ и члана 36. Пословника Уставног 
суда Југославије, на седници одржаној 19. јуна 1991. годи-
не, донео је 

О д л у к у 

Поништава се Одлука о издавању обвезница Републи-
ке Хрватске („Народне новине" - Службени лист Републи-
ке Хрватске, бр. 6/91). 

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

Ову одлуку Уставни суд Југославије донео је у саста-
ву: председник Суда Милован Бузаџић и судије - Хрвоје 
Бачић, др Слободан Благојевић, мр Крсте Чаловски, др 
Омер Ибрахимагић, др Бранислав Ивановић, Пјетер Ко-
ља, Димче Козаров, др Иван Кристан, др Ратко Марко-
вић, Вељко Марковић, Радко Мочивник и Душан Ружић. 

НУ бр. 38/91 Председник 
19. јуна 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд ' Милован Бузаџић, с. р. 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ АКАТА 
И РАДЊИ ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ ОДРЕДАБА 
ЧЛАНА I. СТАВ I. ТАЧКА 7, ЧЛАНА 8. И ЧЛАНА !З. 

СТАВ 3. ЗАКОНА О УВОЂЕЊУ Р Е П У Б Л И Ч К А 
ПОРЕЗА И ТАКСА 

1. Удружење грађана „Дубрава", из Београда, покре-
нуло је пред Уставним судом Југославије поступак за оце-
њивање уставности одредаба члана I. става I. тачка 7, чла-
на 8. и члана 13. став 3. Закона о увођењу републичких 
пореза и такса („Службени лист СР Црне Горе", бр. 13/91). 

Покретач поступка је предложио да Уставни суд Ју-
гославије нареди, у смислу одредбе члана 379. Устава 
СФРЈ, да се обустави извршење појединачних аката и рад-
њи предузетих на основу оспорених одредаба закона, јер 
би њиховим извршењем наступиле неотклоњиве штетне 
последице. 

2. Оспореним одредбама Закона о увођењу републич-
ких пореза и такса прописано је да посебну републичку 
таксу на непокретну имовину плаћају власници зграда за 
одмор и рекреацију који се налазе у приморским местима 
и планинским и викенд насељима која су урбанизована, да 
та такса износи 250 динара по I m2 објекта, као и да Влада 
СР Црне Горе уредбом уређује у којим се регионима плаћа 
посебна републичка такса, начин обрачуна и санкције за 
неплаћену таксу. ^ 

3. Одредбом члана 379. Устава СФРЈ утврђено је да 
Уставни суд Југославије може, у току поступка, наредити 
да се обустави извршење појединачног акта или радње ко-
ја је предузета на основу закона, другог прописа или оп-
штег акта органа друштвено-политичке заједнице, чија се 
уставност, односно законитост оцењује, ако би њиховим 
извршењем могле наступити неотклоњиве штетне после-
дице. 

Уставни суд Југославије оценио је да су испуњени ус-
лови утврђени одредбом члана 379. Устава СФРЈ да наре-

ди да се обустави извршење појединачних аката и радњи 
предузетих на основу члана I. став I. тачка l , члана 8. и 
члана 13. став 3. Закона о увођењу републичких пореза и 
такса. „ 

4. Уставни суд Југославије, на основу одредбе члана 
379. Устава СФРЈ и члана 28. Пословника Уставног суда 
Југославије, на седници одржаној 25. јула 1991. године, до-
нео је 

Р е ш е њ е 
Обуставља се извршење појединачних аката и радњи 

предузетих на основу одредаба члана I. став I. тачка 7, 
члана 8. и члана 13. став 3. Закона о увођењу републичких 
пореза и такса („Службени лист СР Црне Горе", бр. 13/91). 

Решење објавити у „Службеном листу СФРЈ" и 
„Службеном листу СР Црне Горе". 

1У 99/1-91 и ГУ 99/2-91 
25. јула 1991. године Председник 
Београд Уставног суда Југославије, 

Милован Бузаџић, с. р. 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ АКАТА 
И РАДЊИ ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ ОДРЕДАБА 
ЧЛАНА l , ЧЛАНА 7. СТАВ 2. И ЧЛАНА 8. УРЕДБЕ О 
ОБРАЧУНУ И ПЛАЋАЊУ ПОСЕБНЕ РЕПУБЛИЧКЕ 

ТАКСЕ НА НЕПОКРЕТНУ ИМОВИНУ 
1. Уставни суд Југославије, решењем НУ-96/91 и ИУ-

-120/91 од l i . јула 1991. године, покренуо је поступак за 
оцењивање уставности одредаба члана l, члана 7. став 2. и 
члана 8. Уредбе о обрачуну и плаћању посебне републичке 
таксе на непокретну имовину („Службени лист СР Црне 
Горе", бр. 22/91). 

Даваоци иницијативе за покретање поступка за оце-
њивање уставности Уредбе предложили су да Уставни суд 
Југославије, у смислу одредбе члана 379. Устава СФРЈ, на-
реди да се обустави извршење појединачних аката и рад-
њи предузетих на основу оспорене уредбе, јер би њиховим 
извршењем могле наступити неотклоњиве штетне после-
дице. 

2. Одредбама члана l, члана 7. став 2. и члана 8. Уред-
бе о обрачуну и плаћању посебне републичке таксе на не-
покретну имовину прописано је да посебну републичку 
таксу на непокретну имовину плаћају власници зграде или 
стана за одмор и рекреацију које се налазе у приморским 
местима на удаљености до 3.000 m ваздушне линије од мо-
ра, и на Жабљаку, Колашину, Ллаву и Рожајама; да се за 
прекршај због неплаћене таксе може изрећи заштитна ме-
ра забране коришћења објекта до измирења таксене обаве-
зе, a да се пребивалиштем сматра пребивалиште које је 
власник имао на дан доношења Закона о увођењу репуб-
личких пореза и такса („Службени лист СР Црне Горе", 
бр. 13/91). 

3. Одредбом члана 379. Устава СФРЈ утврђено је да 
Уставни суд Југославије може, у току поступка, наредите 
да се обустави извршење појединачног акта или радње 
предузете на основу закона, другог прописа или општег 
акта органа друштвено-политичке заједнице, односно са-
моуправног општег акта, чија се уставност, односно зако-
нитост оцењује ако би њиховим извршењем могле насту-
пити неотклоњиве штетне, последице. 

Уставни суд Југославије оценио је да су испуњени ус-
лови утврђени одредбом члана 379. Устава СФРЈ да наре-
ди да се обустави извршење појединачних ахата и радњи 
предузетих на основу одредаба члана l, члана 7. став 2. и 
члана 8. Уредбе о обрачуну и плаћању посебне републичке 
таксе 'на непокретну имовину. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ и члана 28. Пословника Уставног суда Југослави-
је, на седници одржаној 25. јула 1991. године, донео је 
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Р е ш е њ е 
Обуставља се извршење појединачних аката и радњи 

предузетих на основу одредаба члана l, члана 7. став 2. и 
члана 8. Уредбе о обрачуну и плаћању посебне републичке 
таксе на непокретну имовину („Службени лист СР Црне 
Горе", бр. 22/91), 

Решење објавити у „Службеном листу СФРЈ" и 
„Службеном листу СР Црне Горе". 

ПУ број 96/91 и НУ 120/91 
25. јула 1991. године 
Београд 

Председник . 1 

Уставног суда Југославије, 
Милован Бузаџић, с. р. 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА П О Ј Е Д И Н А Ч Н А АКАТА 
И РАДЊИ ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ УРЕДБЕ О 
ОБАВЕЗНОЈ КОНТРОЛИ ЗДРАВСТВЕКЕ ИСПРАВ-

НОСТИ ПРОИЗВОДА ИЗ УВОЗА 
1. Уставни суд Југославије покренуо је, решењем од 

12. јуна 1991. године, по сопственој иницијативу поступак 
за оцењивање уставности и законитости Уредбе о обавез-
ној контроли здравствене исправности производа из увоза 
{„Службени гласник Републике Србије", бр. 11/90). 

2. Уредбом о обавезној контроли здравствене исправ-
н о с т производа из увоза прописано је да се без доказа о 
здравственој исправности, који издаје организација која је 
решењем надлежног републичког органа овлашћена за ис-
питивање намирница и предмета опште употребе, не могу 
стављати у промет на територији Републике Србије произ-
води одређени том уредбом. 

3. Одредбом члана 379. Устава СФРЈ утврђено је да 
Уставни суд Југославије може у току поступка, до доноше-
ња коначне одлуке, наредити да се обустави извршење по-
јединачног акта или радње која је предузета на основу за-
кона, другог прописа или општег акта органа друштвено-
-политичке заједнице или самоуправног општег акта чија 
се уставност, односно законитост оцењује ако би њиховим 
извршењем могле наступити неотклоњиве штетне после-
дице. 

Уставни суд Југославије оценио је да су испуњени ус-
лови утврђени чланом 379. Устава СФРЈ да нареди да се 
обустави извршење појединачних ахата и радњи предузе-
тих на основу Уредбе о обавезној контроли здравствене 
исправност робе из увоза. 

4. Уставни суд Југославије на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ и члана 28. Пословника Уставног суда Југослави-
је на седници одржаној 26. јуна 1991. године, донео је 

о општенародној одбрани („Службени лист СФРЈ", бр. 
21/82 и 35/91) на територији Републике Хрватске („На-
родне новине" - Службени лист Републике Хрватске, бр. 
24/91). 

Покретач поступка предложио је да Уставни суд Ју-
гославије нареди да се обустави извршење појединачних 
аката и радњи предузетих на основу оспорене одлуке, јер 
би њиховим извршењем могле наступити неотклоњиве 
штетне последице по јединствени систем општенародне 
одбране и оружане снаге СФРЈ. 

2. Одлуком о непримењивању одредаба Закона о оп-
штенародној одбрани на територији Републике Хрватске 
одређено је да се на територију Републике Хрватске не 
примењују одредбе Закона о општенародној одбрани 
ближе одређене том одлуком. 

3. Одредбом члана 379. Устава СФРЈ утврђено је да 
Уставни суд Југославије може у току поступка, до доноше-
ња коначне одлуке, наредити да се обустави извршење по-
јединачног акта или радње која је предузета на основу за-
кона, другог прописа или општег акта органа друштвено-
-политичке заједнице или самоуправног општег акта чија 
се уставност, односно законитост оцењује ако би њиховим 
извршењем могле наступити неотклоњиве штетне после-
дице. 

Уставни суд Југославије оценио је да су испуњени ус-
лови утврђени у члану 379. Устава СФРЈ да нареди да се 
обустави извршење појединачних аката и радњи предузе-
тих на основу Одлуке о непримењивању одредаба Закона 
о општенародној одбрани на територији Републике 
Хрватске којима се спречава примена тог закона на тери-
торији Републике Хрватске, 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ, на седници одржаној 26. јуна 1991. године, донео 
је 

Р е ш е њ е 

Обуставља се извршење појединачних аката и радњи 
предузетих на основу Одлуке о непримењивању одредаба 
Закона о опшенародној одбрани на територији Републике 
Хрватске („Народне новине" - Службени лист Републике 
Хрватске бр. 24/91) којима се спречава примена тог зако-
на на територији Републике Хрватске. 

Решење објавити у „Службеном листу СФРЈ" и „На-
родним новинама" - Службеном листу Републике Хрват-

II У бр. 98/91 
26. јула 1991 године. 
Београд 

Председник 
Уставног суда Југославије, 

Милован Бузаџић, с. р. 

Р е ш е њ е 
Обуставља се извршење појединачних аката и радњи 

предузетих на основу Уредбе о обавезној контроли здрав-
ствено исправности производа из увоза („Службени глас-
ник Републике Србије", бр. 11 /90). 

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

НУ бр. 41/91 Председник 
26. јуна 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ АКАТА 
И РАДЊИ ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ О НЕ-
ПРИМЕЊНВАЊУ ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ОПШТЕНА-
РОДНОЈ ОДБРАНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
I. Савезни секретаријат за народну одбрану покренуо 

је пред Уставним судом Југославије поступак за оцењива-
ње уставности Одлуке о непримењивању одредаба Закона 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЗА О Ц Е Њ И В А Њ Е СУП-
РОТНОСТИ ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 32. СТАВ I. ЗАКОНА О 
РЕФЕРЕНДУМУ И ДРУГИМ ОБЛИЦИМА О С О Б Н О Г 

ИЗЈАШЊАВАЊА СА ЗАКОНОМ О УДРУЖЕНОМ 
РАДУ 

, I. Шумарски факултет у Загребу покренуо је пред Ус-
тавним судом Југославије поступак за оцењивање супрот-
ности одредбе члана 32. став I. Закона о референдуму и 
другим облицима особног изјашњавања („Народне нови-
не" - Службени лист СР Хрватске, бр. 15/79) са Законом о 
удруженом раду. 

По мишљењу покретача поступка, оспорена одредба 
Закона о референдуму и другим облицима особног изјаш-
њавања у супротности је са Законом о удруженом раду 
због тога што се оспореном одредбом даје могућност да се 
предлог који на референдуму није усвојен може поново из-
нети на референдум ради усвајања у року краћем од рока 
који је утврђен Законом о удруженом раду. 

2. Одредбом члана 32. став I. Закона о референдуму и 
другим облицима особног изјашњавања прописано је да 
се предлог који на референдуму у ОСНОВНОЈ организацији 
удруженог рада или радној заједници није прихваћен 
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може поново изнети на референдум у року одређеном са-
моуправним општим актом, али не пре истека месец дана 
од дана спровођења референдума. 

3. Одредбом члана 469. став I. Закона о удруженом 
раду прописано је да се, ако радници референдумоМ не 
прихвате предлог акта, предлог може поновити у року ут-
врђеном статутом основне организације, односно самоуп-
равним споразумом о удруживању, с тим да тај рок не 
може бити краћи од 60 дана. 

Одредбама члана 196. Закона о предузећима 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 77/88, 40/89, 46/90 и 61/90) 
прописано је да даном ступања на снагу тог закона пре-
стаје да важи Закон о удруженом раду, осим одредаба Гла-
ве IV - Међусобни радни односи радника у удруженом ра-
ду и Главе VI Одељак 2 - Права, обавезе и одговорности 
друштвених правних лица у правном промету друштве-
них средстава, до доношења посебних савезних закона ко-
јима ће ова питања бити уређена (став l) и да се одредбе 
Закона о удруженом раду примењују на организације уд-
руженог рада, задружне организације, организације коопе-
раната, пословне заједнице, заједнице удруженог рада за 
међусобну планску и пословну сарадњу и радне заједнице 
у њима, као и на друге облике удруживања рада и средста-
ва док се не усагласе еа одредбама овог закона, односно до 
доношења посебних закона којима ће се уредити њихов 
правни положај (став 2). 

Уставни суд Југославије сматра да је ступањем на 
снагу савезних закона којима су уређена основна права 
радника из радног односа и промет и располагање друш-
твеним капиталом и доношењем посебних савезних или 
републичких, односно покрајинских закона којима је уре-
ђен правни положај организација удруженог рада које уре-
ђују друштвене делатности, задружних организација и 
других организација и заједница на које се односио Закон 
о удруженом раду, у смислу одредаба члана 196. ст. 1 и 2. 
Закона о предузећима, престало важење одредаба Закона о 
удруженом раду на те друштвене односе, односно на те 
организације и заједнице. 

Полазећи од изложеног, Уставни суд Југославије оце-
нио је да је Закон о удруженом раду престао да важи и да 
се одредбе тог закона више не примењују. 

4. Будући да је Закон о удруженом раду престао да 
важи, Уставни суд Југославије, на основу члана 37. став I. 
алинеја 2. Пословника Уставног суда Југославије 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 15/85,61/90 и 6/91), на седни-
ци одржаној 24. априла 1991. године, донео је 

Р е ш е њ е 
Обуставља се ,поступак за оцењивање супротности 

одредбе члана 32. став I. Закона о референдуму и другим 
облицима особног изјашњавања („Народне новине" -
Службени лист СР Хрватске бр. 15/79) са Законом о уд-
руженом раду. 

Решење објавити у „Службеном листу СФРЈ". 

Il У бр. 212/88 Председник 
24. априла 1991. године. Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ АКАТА 
И РАДЊИ ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ О НЕ-
ПРИМЕЊИВАЊУ ОДЛУКЕ О ОБЕЗБЕЂЕЊУ ИЗ-
ВРШЕЊА САВЕЗНИХ ПРОПИСА О ПЛАЋАЊУ ЦА-
РИНЕ И ДРУГИХ УВОЗНИХ ДАЖБИНА НА ТЕРИТО-

РИЈИ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ 
I. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 

судом Југославије поступак за оцењивање уставности Од-
луке о непримењивању Одлуке о обезбеђењу извршења са-
везних прописа о плаћању царине и других увозних 
дажбина на територији Републике Словеније („Урадни 
лист Републике Словеније", бр. 25/91). 

Савезно извршно веће предложило је да у том по-
ступку Уставни суд Југославије нареди да се обустави из-
вршење појединачних аката и радњи предузетних на осно-
ву оспорене одлуке, јер сматра да извршењем тих аката и 
радњи могу наступити неотклоњиве штетне последице по 
уставни и правни поредак земље. 

2. Оспореном одлуком Извршног већа Скупштине Ре-
публике Словеније прописано је да се Одлука о обезбеђи-
вању извршавања савезних прописа о наплати царине и 
других увозних дажбина („Службени лист СФРЈ", бр. 
37/91) не примењује на територији Републике Словеније. 

3. Одредбом члана 379. Устава СФРЈ утврђено је да 
Уставни суд Југославије може у току поступка, до доноше-
ња коначне одлуке, наредити да се обустави извршење по-
јединачног акта или радње која је предузета на основу за-
кона, другог!фописа или општег акта органа друштвено-
-политичке заједнице или самоуправног општег акта чија 
се уставност, односно законитост оцењује ако би њиховим 
извршењем могле наступити неотклоњиве штетне после-
дице. 

Уставни суд Југославије оценио је да су испуњени ус-
лови из члана 379. Устава СФРЈ да Суд нареди да се обус-
тави извршење појединачних аката и радњи предузетих на 
основу оспорене одлуке којима се спречава примена савез-
них прописа о плаћању царина и других увозних дажбина 
на територији Републике Словеније. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ и члана 28. Пословника Уставног суда Југослави-
је, на седници одржаној 26. јуна 1991. године, донео је 

Р е ш е њ е 
Обуставља се извршење појединачних аката и радњи 

предузетих на основу Одлуке о непримењивању Одлуке о 
обезбеђењу извршења савезних прописа о плаћању царине 
и других увозних дажбина на територији Републике Сло-
веније („Урадни лист Републике Словеније", бр. 25/91) ко-
јима се одбија примена савезних прописа о плаћању цари-
не и других увозних дажбина на територији Републике 
Словеније. 

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

У бр. 106/91 Председник 
26. јуна 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА П О Ј Е Д И Н А Ч Н А АКАТА 
И РАДЊИ ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ О НЕ-
ПРИМЕЊИВАЊУ ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ВОЈНОЈ 
ОБАВЕЗИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ 

1. Савезни секретаријат за народну одбрану покренуо 
је пред Уставним судом Југославије поступак за оцењива-
ње уставности и законитости Одлуке о непримењивању 
одредаба Закона о војној обавези („Службени лист СФРЈ", 
бр. 64/85, 26/89 и 30/91) на територији Републике Хрват-
ске („Народне новине" - Службени лист Републике Хрват-
ске, бр. 23/91). 

Покретач поступка предложио је да Уставни суд Ју-
гославије, у смислу члана 379. Устава СФРЈ, нареди да се 
обустави извршење појединачних аката и радњи предузе-
тих на основу оспорене одлуке, јер би њиховим изврше-
њем могле наступити неотклоњиве штетне последице по 
безбедност земље. 

2. Одлуком о непримењивању одредаба Закона о вој-
ној обавези на територији Републике Хрватске прописано 
је да се на територији Републике Хрватске неће примењи-
вати одредбе Закона о војној обавези ближе одређене том 
Одлуком. 

3. Одредбом члана 379. Устава СФРЈ утврђено је да 
Уставни суд Југославије може у току поступка, до доноше-
ња коначне одлуке, наредити да се обустави извршење по-
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јединачног акта или радње која је предузета на основу за-
кона, другог прописа или општег акта органа друштвено-
-политичке заједнице или самоуправног општег акта чија 
се уставност, односно законитост оцењује ако би њиховим 
извршењем могле наступити неотклоњиве штетне после-
дице. 

Уставни суд Југославије оценио је да су испуњени ус-
лови утврђени чланом 379. Устава СФРЈ да нареди да се 
обустави извршење појединачних аката и радњи предузе-
тих на основу Одлуке о непримењивању одредаба Закона 
о војној обавези на територији Републике Хрватске, који-
ма се спречава примена тог закона на територији Републи-
ке Хрватске. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ, на седници од 26. јуна 1991. године, донео је 

Р е ш е њ е 
Обуставља се извршење појединачних аката и радњи 

предузетих на основу Одлуке о непримењивању одредаба 
Закона о војној обавези на територији Републике Хрватске 
(„Народне новине" - Службени лист Републике Хрватске, 
бр, 23/91), којима се спречава примена тог закона на тери-
торији Републике Хрватске. 

Решење објавити у „Службеном листу СФРЈ" и „На-
родним новинама" - Службеном листу Републике Хрват-
ске. 

НУ бр. 91/91 Председник 
26. јуна 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

Р Е Ш Е Њ Е 
0 ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА П О Ј Е Д И Н А Ч Н А АКАТА 
И РАДЊИ ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ ОДРЕДАБА 
ЧЛАНА I. ТАЧКА З, ЧЛАНА 25А. СТАВ 4, ЧЛАНА 25Б. 

СТАВ 2, ЧЛАНА 25Ц. И ЧЛАНА 25Д. ЗАКОНА О 
ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О УНУТРАШ-

ЊИМ ПОСЛОВИМА 
1. Уставни суд Југославије, Решењем 1У-број 7/2-91 

од 26. јуна 1991. године, покренуо је поступак за оцењива-
ње уставности одредаба члана I. тачка З, члана 25a. став 4, 
члана 256. став 2, члана 25ц. и члана 25д. Закона о измјена-
ма и и допунама Закона о унутрашњим пословима („На-
родне новине" - Службени лист Републике Хрватске, бр. 
I9/91) и њихове супротности са Законом о општенародној 

обрани („Службени лист СФРЈ", бр. 21/82 и 35/91). 
Савезни секретаријат за народну одбрану, на чију 

иницијативу је Уставни суд донео решење о покретању по-
. гуп ка, предложио је да Уставни суд Југославије, у смислу 
члана 379. Устава СФРЈ, нареди да се обустави извршење 
чојединачних аката и радњи предузетних на основу оспо-
рених одредаба, јер би њиховим извршењем могле насту-
пити неотклоњиве штетне последице по јединствене 
1 ружане снаге СФРЈ. 

2. Одредбама Закона о измјенама и допунама Закона 
о унутрашњим пословима основан је Збор народне гарде, 
као професинална, униформисана, оружана формација вој-
ног устројства за одбрамбено-редарствене дужности. Од-
редбама члана I. тачка 3. тог закона утврђене су над-
аежности Збора народне гарде; одредбом члана 25a. став 
4. прописано је да Збор народне гарде делује на целој те-
риторији Републике Хрватске; одредбом члана 256. став 2. 
прописано је да Збор народне гарде делује самостално и 
заједно са другим редарственим службама Министарства 
унутрашњих послова и службама Министарства одбране; 
одредбом члана 25ц. прописано је да јединицама Збора на-
родне гарде заповеда Министарство одбране; одредбом 
члана 25д. прописано је да се јединице Збора народне гар-
де могу употребити за извршење послова јавне сигурности 
и заштите уставног поретка Републике Хрватске. 

3.О)дредбом члана 379. Устава СФРЈ утврђено је да 
Уставни суд Југославије може у току поступка, до доноше-
ња коначне одлуке, наредити да се обустави извршење по-

јединачног аката или радње која је предузета на основу за-
кона, другог прописа или општег акта органа друштвено-
-политичке заједнице или самоуправног општег акта чија 
се уставност, односно законитост оцењује ако би њиховим 
извршењем могле наступити неотклоњиве штетне после-
дице. 

Уставни суд Југославије оценио је да су испуњени ус-
лови утврђени чланом 379. Устава СФРЈ да нареди да се 
обустави извршење појединачних аката и радњи предузе-
тих на основу одредаба члана I. тачка З, члана 25a. став 4, 
члана 256. став 2, члана 25ц. и члана 25д. Закона о измена-
ма и допунама Закона о унутрашњим пословима. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ, на седници одржаној 26. јуна 1991. године, донео 
је 

Р е ш е њ е 
Обуставља се извршење појединачних аката и радњи 

предузетих на основу одредаба члана I. тачка З, члана 25a. 
став 4, члана 256. став 2, члана 25ц. и члана 25д. Закона о 
измјенама и допунама Закона о унутрашњим пословима 
(„Народне новине" - Службени лист Републике Хрватске 
бр. 19/90. 

Решење овјавити у „Службеном листу СФРЈ" и „На-
родним новинама" - Службеном листу Републике Хрват-
ске. 

IУ-број 7/2-91 
26. јуна 1991. године Председник 
Београд Уставног суда Југославије, 

Милован Бузаџић, с. р. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

594. Одлука о измени Одлуке о повраћају царин-
ских, пореских и других дажбина и о другим 
мерама за подстицање извоза 901 

595. Одлука о интервенцији Народне банке Југосла-
вије на Међубанкарском састанку јединственог 
девизног тржишта 901 

596. Одлука о привременом увођењу сагласности за 
извоз одређених готових лекова 901 

597. Решење о утврђивању опреме која служи ис-
кључиво за потребе народне одбране која је ос-
лобођена плаћања царине 903 

598. Правилник о допуни Правилника о змајарству 903 
599. Правилник о здравственој контроли биља у 

промету преко државне границе 903 
600. Наредба о висини посебне дажбине при увозу 

пољопривредних и прехрамбених производа — 913 
601. Наредба о забрани увоза и провоза појединих 

врста биља и одређивању карантинског надзо-
ра над појединим врстама биља које се увозе 

ради гајења 918 
602. к о е ф и ц и ј е н т раста цена и коефицијент раста 

трошкова живота у СФРЈ 920 
Одлука о оцењивању уставности одредбе члана 65. 

став 4. Закона о војним судовима 920 
Одлука о оцењивању уставности и законитости 

Уредбе о условима, начину и поступку утврђи-
вања и завођења антидампиншких мера 921 

Одлука о оцењивању уставности одредбе члана 21. 
Пословника војних судова првог степена 921 

Одлука о оцењивању уставности одредбе члана 96. 
Пословника Врховног војног суда 922 

Одлука о оцењивању уставности и законитости Од-
луке о издавању обвезница Републике Хрват-
ске ; L 922 

Решење о обустави извршења појединачних аката и 
радњи предузетих на основу одредаба члана I. 
став I. тачка 7, члана 8. и члана 13. став 3. Зако-
на о увођењу републичких пореза и такса 923 
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Страна Страна 

Решење о обустави извршења појединачних аката и 
радњи предузетих на основу одредаба члана l, 
члана 7. став 2. и члана 8. Уредбе о обрачуну и 
плаћању посебне републичке таксе на непок-
ретну имовину 923 

Решење о обустави извршења појединачних аката и 
радњи предузетих на основу Уредбе о обавез-
ној контроли здравствене исправности произ-
вода из увоза 924 

Решење о обустави извршења појединачних аката и 
радњи предузетих на основу Одлуке о непри-
мењивању одредаба Закона о општенародној 
одбрани на територији Републике Хрватске — 924 

Решење о обустави поступка за оцењивање супрот-
ности одредбе члана 32. став l, Закона о рефе-
рендуму и другим облици.ма особног изјашња-
вања са Законом о удруженом раду 924 

Решење о обустави извршења појединачних аката и 
радњи предузетих на основу Одлуке о непри-
мењивању Одлуке о обезбеђењу извршења са-
везних прописа о плаћању царине и других 
увозних дажбина на територији Републике 
Словеније 925 

Решење о обустави .извршења појединачних аката и 
радњи предузетих на основу Одлуке о непри-
мењивању одредаба Закона о војној обавези на 
територији Републике Хрватске 925 

Решење о обустави извршења појединачних аката и 
радњи предузетих на основу одредаба члана I. 
тачка З, члана 25a. став 4, члана 256. став 2, 
члана 25ц. и члана 25д. Закона о измјенама и 
допунама Закона о унутрашњим пословима — 926 
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НОВО! НОВО! НОВО! 

САМ СВОЈ АДВОКАТ 
АУТОРИ: Звонимир БАНДИЋ, Мирослав ТОДОРОВИЋ и Милутин ЂУРИЧИЋ 

РЕЦЕНЗЕНТ: Душан Б. СТАМЕНКОВИЋ 
Са хиљадама закона и подзаконских аката наш правни систем спада, несумњиво, у најкомпликованије 

на свету. Сувишно је наглашавати колико је и квалификованом лицу отежано сналажење у једном таквом систе-
му. 

Овај приручник је припремљен с циљем да својим корисницима омогући да саставом одговарајућих 
поднесака сами покрену поступак, одговоре на захтеве органа или противне стране и, користећи своја основна 
права у поступку, учествују у њему. 

Без претензија да буде потпуни и универзални приручник за све врсте судских и других поступака, при-
ручник има намену да буде „прва помоћ" за сналажење у поступцима. 

У приручнику су обрађени: кривични, парнични, извршни, ванпарнични, општи управни, управно-суд-
ски, прекршајни, привредно-преступни и поступак пред судовима удруженог рада и друштвени правобранилац 
самоуправљања. 

( Кроз важније, и у пракси најчешће коришћене процесне институте, у приручнику су обрађене све фазе 
ових поступака и све значајније радње органа и странака у поступку. Сваки поступак је пропраћен већим бројем 
образаца и примера за практичну примену у свим фазама поступка и за све значајније радње учесника у поступку. 

Овај, у најширем смислу речи, приручник намењен је широком кругу корисника, у првом реду грађани-
ну и радном човеку, са циљем да самостално у практичном поступању, успешно решавају сва процесна питања у 
поступку. 

Цена 1.050,00 

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

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


