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480. 
* 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА 
ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРА-
МАТА ЗА ИЗГРАДБА И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ТЕХ-
НИЧКАТА БАЗА НА РАДИО-ЈУГОСЛАВИЈА ВО ПЕ-

РИОДОТ ОД 1981 ДО 1990 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за измени на Законот за ут-

врдување на вкупниот износ на средствата за финансира-
ње на Програмата за изградба и модернизација на технич-
ката база на Радио-Југославија во периодот од 1981 до 
1990 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седни-
цата на Соборот на републиките и покраините од 13 сеп-
тември 1984 година. 

П бр. 372 
13 септември 1984 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

Веселин Турановиќ, е. р. 

5) во Буџетот на федерацијата 
за 1985 година 

6) во Буџетот на федерацијата 
за 1986 година 

7) во Буџетот на федерацијата 
за 1987 година 

8) во Буџетот на федерацијата 
за 1988 година 

9) во Буџетот на федерацијата 
за 1989 година 

10) во Буџетот на федерацијата 
за 1990 година 

11) во Буџетот на федерацијата 
за 1991 година 

12) во Буџетот на федерацијата 
за 1992 година 

13) во Буџетот на федерацијата 
за 1993 динари; 

Член 3 
Во член 3 став 1 зборот: „1978" се заменува со зборот: 

„1983". 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

-475,066.503 динари; 

- 239,844.481 динар; 

-325,000.824 динари; 

-279,008.680 динари; 

- 173,698.734 динари; 

- 147,898.019 динари; 

- 138,134.934 динари; 

- 128,371.513 динари; 

- 42,600.205 динари". 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ВКУПНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И МОДЕРНИ-
ЗАЦИЈА НА ТЕХНИЧКАТА БАЗА НА РАДИО-ЈУГОС-

ЛАВИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1990 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за утврдување на вкупниот износ на сред-

ствата за финансирање на Програмата за изградба и мо-
дернизација на техничката база на Радио-Југославија во 
периодот од 1981 до 1990 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 38/80) во член 1 став 1 зборовите: „494,752.000 
динари" се заменуваат со зборовите: „2.504,273.231 ди-
нар". 

Член 2 
Во член 2 точ. 4 до 10 се заменуваат со точ. 4 до 13, 

кои гласат: 

„4) во Буџетот на Федерацијата 
за 1984 година - 338,149.338 динари; 

481. 
Врз основа на член 279 став 5 и член 286 став 2 точка 

4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, а во врска со член 4 од Законот за обезбедува-
ње средства за отстранување на последиците од катастро-
фалниот земјотрес што го погоди подрачјето на Соција-
листичка Република Црна Гора во 1979 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 36/79) и член 8 од Законот за средства-
та за отстранување на последиците од катастрофалниот 
земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалистичка 
Република Црна Гора во 1979 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/80) Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 13 септември 
1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА СРЕДСТВАТА ШТО РЕПУ-
БЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ГИ УПЛА-
ТИЛЕ ЗА 1983 ГОДИНА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПО-
СЛЕДИЦИТЕ ОД КАТАСТРОФАЛНИОТ ЗЕМЈОТРЕС 
ШТО ГО ПОГОДИ ПОДРАЧЈЕТО НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА ВО 1979 ГОДИНА 

1. Основицата за валоризација на средствата за 1983 
година ја сочинуваат средствата што републиките и авто-
номните покраини ги уплатиле за 1983 година до 15 јануа-
ри 1984 година и средствата што републиките и автоном-
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ните покраини ги уплатиле за 1982 година по 15 јануари 
1983 година, сведени на основицата за валоризација спо-
ред Одлуката за утврдување на структурата на средствата 
што ја сочинуваат основицата за валоризација на сред-
ствата за отстранување на последиците од катастрофални-
от земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалистичка 
Република Црна Гора во 1979 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/81), и тоа: 

1) средства без обврска за враќање 
- СР Босна и Херцеговина 
- СР Македонија 
- СР Словенија 
- СР Србија, надвор од териториите 

на автономните покраини 
- СР Хрватска 
- СР Црна Гора 
- САП Војводина 
- САП Косово 

2) средства во вид на кредит 

- СР Босна и Херцеговина 
- СР Македонија 
- СР Словенија 
- СР Србија, надвор од териториите 

на автономните покраини 
- СР Хрватска 
- СР Црна Гора 
- САП Војводина 
- САП Косово 

Динари: 

595,473.506 
265,885.255 
735,457.608 

1.139,029.035 
1.258,207.011 

99,706.981 
545,064.823 
78,613.640 

314,990.524 
141,455.251 
391,275.318 

605,984.175 
669,386.438 

53,045.718 
289,983.258 
59,865.881 

1) средства на име валоризација 
без обврска за враќање 

- СР Босна и Херцеговина 
- СР Македонија 
- СР Словенија 
- СР Србија надвор од териториите 

на автономните покраини 
- СР Хрватска 
- СР Црна Гора 
- САП Војводина 
- САП Косово 

2) средства на име валоризација што се даваат во 
вид на кредит 

- СР Босна и Херцеговина 637,094.636 
- СР Македонија 286.105.057 
- СР Словенија 791,387.002 
- СР Србија, надвор од териториите 

на автономните покраини 1.225,653.594 
- СР Хрватска 1.353,889.964 
- СР Црна Гора 107,289.394 
- САП Војводина 586,515.353 
- САП Косово 121,083.743 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 402 
13 септември 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алнмпиќ, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките и 

покраините, 
Миливое Стиовиќ, е. р. 

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се валори-
зираат според следната структура: 

1) износот од 6.327,131.233 динари, односно 87,35% од 
вкупно утврдената основица за валоризација за 1983 годи-
на, ќе се валоризира по основ на зголемувањето на цените 
за градење, со примена на индекс од 300,5 за цената за гра-
дење во 1983 година во однос на 1979 година; 

2) износот од 916,293.189 динари, односно 12,65% од 
вкупно утврдената основица за валоризација за 1983 годи-
на, ќе се валоризира по основ на зголемувањето на цените 
за инвестициона опрема, со примена на индекс од 314,4 за 
зголемувањето на цените за инвестициона опрема, во 1983 
година во однос на 1979 година. 

3. Средствата за валоризација за 1983 година утврде-
ни со примена на индексот на цените и структурата, сог-
ласно со точка 2 од оваа одлука, изнесуваат 14.650,430.719 
динари, и тоа: 

1) износ од 9.541,411.976 динари по основ на средства 
без обврска за враќање; 

2) износ од 5.109,018.743 динари по основ на кредит. 
Средствата од став 1 на оваа точка ќе ги обезбедат ре-

публиките и автономните покраини, и тоа: 

Динари 

1.204,394.888 
537,775.130 

1.487,524.423 

2.303,781.332 
2.544.828.740 

201,665.695 
1.102,439.117 

159,002.651 

482. 
Врз основа на член 186 ст. 2 и 3 од Законот за девиз-

ното работење и кредитните односи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83 и 
70/83), врз основа на согласност од извршните совети на 
собранијата на републиките и извршните совети на собра-
нијата на автономните покраини, Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УС-
ЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ ОВЛАСТУВАЊЕ НА БАНКИТЕ 
ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ СО 
СТРАНСТВО И КРЕДИТНИ РАБОТИ СО СТРАНСТВО 
И ЗА ВРШЕЊЕ ДЕВИЗНО-ВАЛУТНИ РАБОТИ ВО ЈУ-

ГОСЛАВИЈА 

1. Во Одлуката за условите за давање овластување на 
банките за вршење работи на платниот промет со стран-
ство и кредитни работи со странство и за вршење девизно-
-валутни работи во Југославија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 59/77 и 19/78) во точка 3 ставот 2 се брише. 

2. По точка 3 се додава нова точка За, која гласи: 
„За. Народната банка ќе и даде на Поштенската ште-

дилница, на нејзино барање, овластување да врши работи 
на платниот промет со странство и девизно-валутни и ме-
нувачки работи во Југославија во границите на нејзиното 
работење утврдено со сојузен закон, ако ги исполнува 
следните услови: 

1) ако со самоуправната спогодба за основање на По-
штенската штедилница, со статутот или со друг самоуп-
равен општ акт во согласност со статутот на Поштенската 
штедилница е предвидено Поштенската штедилница да 
врши работи на платниот промет со странство и девизно-
-валутни и менувачки работи во Југославија; 

2) ако Поштенската штедилница ги исполнува усло-
вите пропишани за одржување на минималната ликвид-
ност; 
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3) ако Поштенската штедилница има определен број 
на работници оспособени да вршат работи на платниот 
промет со странство и девизно-валутни и менувачки рабо-
ти во Југославија и ако тие работници ги исполнуваат ус-
ловите за вршење на тие работи утврдени со самоуправен 
општ акт на Поштенската штедилница; 

4) ако Поштенската штедилница ги исполнува усло-
вите во поглед на техничката опременост за вршење на ра-
боти на платниот промет со странство и девизно-валутни 
и менувачки работи во Југославија.". 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 357 
16 август 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребрни, е. р. 

483. 
Врз основа на член 20 ст. 1 и 2 од Законот за парични-

от систем („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76 и 61/82), во 
согласност со Одлуката за целите и задачите на заедничка-
та емисиона и парична политика и на заедничките основи 
на кредитната политика во 1984 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 70/83 и 21/84) и со Резолуцијата за општестве-
но-економскиот развој и економската политика на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија во 1984 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 70/83) и врз основа на 
согласност од надлежните републички и покраински орга-
ни, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА 
ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИО-
НА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ 

ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1984 
ГОДИНА 

1. Во Одлуката за остварување на целите и задачите 
на заедничката емисиона и парична политика и на заед-
ничките основи на кредитната политика во 1984 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 17/84) во точка 2 став 1 во 
уводната реченица бројот: „110.000,000.000" се заменува со 
бројот: „138.600,000.000". 

Во одредбата под 1 бројот: „300,000.000" се заменува 
со бројот: „8.800,000.000", а во одредбата под 2 бројот: 
„106.200,000.000" - со бројот: „126.300,000.000". 

2. Точката 3 се менува и гласи: 
„3. Примарната емисија, во рамките на износот од 

точка 2 став 1 одредба под 1 на оваа одлука, ќе се користи 
за извршување на обврските утврдени со Законот за обез-
бедување средства од делот на неискористените кредити 
од примарната емисија на железничките транспортни ор-
ганизации на здружен труд за купување на шински возила 
од домашно производство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
30/84) и со Законот за обезбедување на дел од средствата 
за финансирање на сојузните стоковни резерви на индус-
триски производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 30/84).". 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е.п. бр. 360 
23 август 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребрн^, е. р. 

484. 
Врз основа на член 4 став 2 од Законот за плаќањата 

во конвертибилни девизи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/83), во врска со член 17 од Законот за измени и допол-
ненија на Законот за плаќањата во конвертибилни девизи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 70/83), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ПРОЦЕНТОТ НА ИЗДВОЈУВАЊЕТО НА ДЕВИЗИ ЗА 
ФОРМИРАЊЕ НА ПОСЕБНИ ДЕВИЗНИ СРЕДСТВА 

ВО 1984 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за утврдување на процентот на издво-

јувањето на девизи за формирање на посебни девизни 
средства во 1984 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
14/84) во точка 1 став 1 процентот: „1,3%" се заменува со 
процентот: „1,1%". 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е.п. бр. 364 
20 јули 1984 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

482. 
Врз основа на член 14 став 2 од Законот за царинска-

та служба („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/80), директо-
рот на Сојузната управа за царини донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОЧЕТОКОТ НА РАБОТАТА НА 
ЦАРИНСКИОТ РЕФЕРАТ ПОЖЕГА НА ЦАРИНАРНИ-

ЦАТА КРАЛЕВО 
1. Царинскиот реферат Пожега на Царинарницата 

Кралево почнува со работа на 1 октомври 1984 година. 
2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

05/1 бр. 8469 
30 август 1984 година 

Белград 
Директор 

на Сојузната управа за царини, 
Звонко Пошќиќ, е. р. 

486. 
Врз основа на член 32 став 1 во врска со член 81 став 

2 и член 84 став 2 од Законот за стандардизацијата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), во соглас-
ност со претседателот на Сојузниот комитет за земјодел-
ство, претседателот на Сојузниот комитет за труд, здрав-
ство и социјална заштита и сојузниот секретар за пазар и 
општи стопански работи, директорот на Сојузниот завод 
за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА КВАЛИТЕТОТ НА РИБИТЕ, РАКОВИТЕ, ШКОЛКА-
РИТЕ, МОРСКИТЕ ЕЖОВИ, ЖАБИТЕ, ЖЕЛКИТЕ, ПО-

ЛЖАВИТЕ И НИВНИТЕ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Во Правилникот за квалитетот на рибите, раковите, 

школкарите, морските ежови, жабите, желките, полжавите 
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и нивните производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79) 
во член 13 ставот 2 се менува и гласи: 

„Главоногите, во смисла на овој правилник, претста-
вуваат посебна група производи.". 

Член 2 
Во член 51 став 2 зборовите: „нето-масата" се замену-

ваат со зборовите: „декларираната нето-маса". 

Член 3 

Во член 55 точка 1 зборовите: „нето-масата" на обете 
места се заменуваат со зборовите: „декларираната нето-
-маса". 

Во точка 2 зборот: „лесно" се брише. 

Член 4 

Во член 57 точка 2 зборот: „потполно" се брише. 
Во точка 3 на крајот точката и запирката се заменува-

ат со запирка и се додаваат зборовите: „освен икрата;". 

Член 5 
Во член 65 точка 4 по зборот: „розово" се додаваат 

зборовите: „а на делот од мевот може да биде малку по-
темно". 

Член 6 
Во член 67 точка 3 по зборот: „црвеникаво" се дода-

ваат зборовите: „а на стомачниот дел може да биде малку 
потемно". 

Член 7 
Во член 79 точка 1 на крајот точката и запирката се 

заменуваат со запирка и се додаваат зборовите: „во однос 
на декларираната маса на конзервата;". 

Член 8 
Во член 89 точка 1 зборовите: „нето-масата" на обете 

места се заменуваат со зборовите: „декларираната нето-
-маса". 

Член 9 

Во член 94 точка 1 зборовите: „нето-масата" на обете 
места се заменуваат со зборовите: „декларираната нето-
-маса". 

Член 10 
Во член % точка 1 зборовите: „нето-масата" се заме-

нуваат со зборовите: „декларираната нето-маса". 
Во точка 4 зборовите: „без зеленчук" се бришат. 

Член 11 

Во член 98 став 1 се додава нова реченица, која гласи : 
„Како додаток може да се употреби концентриран сок од 
домати и мелен зеленчук." 

Став 3 се брише. 
Досегашниот став 4 станува став 3. 
Во досегашниот став 5, кој станува став 4, зборовите: 

„без зеленчук" се бришат. 

Член 12 
Во член 100 точка 1 на обете места зборовите: „нето-

-масата" се заменуваат со зборовите: „декларираната не-
то-маса". 

Член 13 
Во член 104 точка 8 процентот: „1,25%" се заменува 

со процентот: „2,5%". 

Член 14 
Во член 109 став 3 процентот: „10%" се заменува со 

процентот: „19%". 

Член 15 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 50-4076/1 
7 март 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

487. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПОДГРАДИ 

НА РУДНИЧКИ ПОДЗЕМНИ ПРОСТОРИИ 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат југословенските 
стандарди за подгради на руднички подземни простории, 
што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Подграда на руднички подземни 
простории. Попустлива лачна рамка со 
јајчест облик за хоризонтални и коси про-
стории Ј1ЈЅ В.М2.193 

2) Подграда на руднички подземни 
простории. Попустлива лачна рамка од 
типот В за хоризонтални и коси просто-
рии Ј1ЈЅ В.М2.198 

3) Подграда на руднички подземни 
простории. Цврста лачна рамка од типот 
А за хоризонтални и коси простории Ј1ЈЅ В.М2.241 

4) Подграда на руднички подземни 
простории. Цврста лачна рамка со висок 
свод за хоризонтални и коси простории — Ј1ЈЅ В.М2.243 

5) Подграда на руднички подземни 
простории. Цврста лачна рамка од типот 
В за хоризонтални и коси простории ЈТЈЅ В.М2.247 

6) Подграда на руднички подземни 
простории. Цврста рамка од типот С за 
хоризонтални и коси простории Ј1ЈЅ В.М2.253 

7) Подграда на руднички подземни 
простории. Цврста рамка од типот О за 
хоризонтални и коси простории Ј1ЈЅ В.М2.260 

8) Подграда на руднички подземни 
простории. Цврста рамка со јајчест облик 
за хоризонтални и коси простории ЈТЈЅ В.М2.391 

9) Подграда на руднички подземни 
простории. Попустљива лачна рамка од 
типот О за хоризонтални и коси просто-
рии Ј1ЈЅ В.М2.497 

10) Подграда на руднички подземни 
простории. Цврста рамка со кружен об-
лик за хоризонтални и коси простории — Ј1ЈЅ В.М2.541 
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Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
подгради на руднички подземни простории што ќе се про-
изведат односно увезат од денот на влегувањето во сила 
на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат југословенските стандарди, што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Подгради на рударски подземни 
простории. Попустлива лачна рамка со 
еден колосек без локомотивска влеча Ј1ЈЅ В.М2.193 

2) Подгради на рударски подземни 
простории. Попустлива лачна рамка со 
два колосека без локомотивска влеча Ј1ЈЅ В.М2.194 

3) Подгради на рударски подземни 
простории. Попустлива лачна рамка со 
еден колосек и со бочно празнење на ваго-
нетката ЈТЈЅ В.М2.209 

4) Подгради на рударски подземни 
простории. Попустлива лачна рамка со 
два колосека и со бочно празнење на ваго-
нетката ЛЈЅВ.М2.210 

5) Подгради на рударски подземни 
простории. Попустлива лачна рамка со 
транспортна лента без локомотивска вле-
ча ЈХЈЅ В.М2.216 

6) Подгради на рударски подземни 
простории. Попустлива лачна рамка со 
транспортна лента и со локомотивска 
влеча Ј1ЈЅ В.М2.228 
донесени со Правилникот за југословенските стандарди за 
подгради на рударски подземни простории („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 3/80). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 50-19143/1 
27 декември 1983 година 

Белград 

Заменик-директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Милан Спасиќ, е. р. 

488 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИНЈЕКТИ-

РАЊЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за инјектирање, што ги имаат следните називи 
и ознаки: 

1) Инјектирање. Испитување на 
цврстината на притисок на инјекционата 
смеса Ј1ЈЅ 1Ј.М8.022 

2) Инјектирање. Испитување на из-
двојувањето на водата и на промената на 
зафатнината на инјекционата смеса Ј1ЈЅ 1Ј.М8.023 

3) Инјектирање. Испитување на про-
точност на инјекционата смеса Ј1ЈЅ 1Ј.М8.024 

4) Инјектирање. Испитување на от-
порноста на инјекционата смеса на мраз Ј1ЈЅ 1Ј.М8.025 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
инјектирање од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на шест 

месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 50-19144/1 
27 декември 1983 година 

Белград 

Заменик-директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Милан Спасиќ, е. р. 

489. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПОДАЛА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за гледала, што ги имаат следните називи и оз-
наки: 

1) Вретенести гледала со валчеста 
држалки за груба обработка ЈТЈЅ К.02.095 

2) Вретенести глодала со морзе-ко-
нична држалки за груба обработка ЈТЈЅ К.02.096 

3) Вретенести глодала со конична 
држалка 7/24 за груба обработка Ј1ЈЅ К.02.097 

4) Глодала со валчеста држалки за Т-
-жлебови . Ј Ш К.Б2.138 

5) Гледала со морзе-конична држал-
ка за Т-жлебови Ј1ЈЅ К.02.140 

6) Конични држалки 7/24 на гледала 
и на прибор за глодалки Ј1ЈЅ К.02.509 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 
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Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
гледала што ќе се произведат односно увезат од денот на 
влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат југословенските стандарди, што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Гло дала за Т-жлебови со валчеста 
држалка Ј1ЈЅ К.02.138 

2) Гледала за Т-жлебови со морзе-ко-
нична држалки со навој во држалката — Ј1ЈЅ К.02.140 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
гледала („Службен лист на СФРЈ", бр. 47/67); 

3) Конични рачки 7/24 глодала и 
прибор за глодалки ЈТЈЅ К.02.509 
донесен со Решението за југословенските стандарди за ра-
ботен алат („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/69); 

4) Вретенест глодала со валчеста 
рачка, за тешка обработка Ј1ЈЅ К.02.095 

5) Вретенести гледала со морзе-ко-
нична рачка и со навој во рачката, за теш-
ка обработка Ј1ЈЅ К.02.096 

6) Вретенести глодала со конична 
рачка 7/24, за тешка обработка Ј1ЈЅ К.02.097 
донесени со Решението за југословенските стандарди од 
областа на работниот алат („Службен лист на СФРЈ", бр. 
37/70). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 50-19146/1 
27 декември 1983 година 

Белград 

Заменик-директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Милан Спасиќ, е. р. 

490. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОСНОВНИ 
ИСПИТУВАЊА НА ВЛИЈАНИЕТО НА ОКОЛИНАТА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за основни испитувања на влијанието на околи-
ната, што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Основни испитувања на влијание-
то на околината. Постапка Р<!: Случајни 
вибрации со широк фреквенциски опсег. 
Општи барања ЈТЈЅ ^А5.731 

2) Основни испитувања на влијание-
то на околината. Постапка Рс1а: Случајни 
вибрации со широк фреквенциски опсег. 
Висока репро ду ктивност Ј1ЈЅ ^А5.732 

3) Основни испитувања на влијание-
то на околината. Постапка Рс1с: Случајни 
вибрации со широк фреквенциски опсег. 
Ниска репродуктивност Ј1ЈЅ 1Ч.А5.734 

4) Основни испитувања на влијание-
то на околината. Постапка 2/АО - Ком-
бинирано испитување: Повишена темпе-
ратура со влага / намалена темепература 
(во циклуси) Ј1ЈЅ 1Ч.А5.900 

5) Основни испитувања на влијание-
то на околината. Постапка 2/АМО -
Комбинирано испитување по редослед: 
намалена температура, намален воздушен 
притисок и повишена температура со вла-
га ЛЈЅ1М.А5.901 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Освен југословенските стандарди ЈТЈЅ >Ј.А5.731, Ј1ЈЅ 

^А5.732 и Ј1ЈЅ М.А5.734, чие применување не е за-
должително југословенските стандарди од член 1 на овој 
правилник се задолжителни во целост, а ќе се применува-
ат на основните испитувања на влијанието на околината 
од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 50-19147/1 
27 декември 1983 година 

Белград 

Заменик-директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Милан Спасиќ, с.р. 

491. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА БЕТОН 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за бетон, што ги имаат следните називи и озна-
ки: 

1) Бетон. Изработка и нега на бетон-
ски тела за испитување на цврстината — 

2) Бетон. Испитување на отпорноста 
на бетонот на дејство на мраз и сол за од-
мрзнување 

3) Бетон. Гранулометриски состав на 
мешаницата на агрегат за бетон 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Ј1ЈЅ ЦМ 1.005 

Ј1ЈЅ 1 Ш 1.055 

ЛЈЅ 1Ј.М 1.057 
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Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на бе-
тон што ќе се произведе односно увезе од денот на влегу-
вањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 50-19149/1 
27 декември 1983 година 

Белград 

Заменик-директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Милан Спасиќ, е. р. 

492. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПРИРОДЕН 

КАМЕН 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за природен камен, што го има следниот назив и 
ознака: 
Природен камен. Земање мостри од камен 
и од камени агрегати Ј1ЈЅ В.В0.001 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на приро-
ден камен што ќе се произведе односно увезе од денот на 
влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи југословенскиот стандард, што го има 
следниот назив и ознака: 

Природен агрегат и камен. Земање 
мостри Ј1ЈЅ В.В0.001 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на градежништвото („Службен лист на СФРЈ", бр. 
17/66). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 50-19150/1 
27 декември 1983 година 

Белград 

493 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА АГЛОМЕР-

МЕРНИ ПЛОЧИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за агломермерни плочи, што го има следниот 
назив и ознака: 

Агломермерни плочи. Технички ус-
лови и начин на вградување Ј1ЈЅ В.В3.250 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на агло-
мермерни плочи што ќе се произведат односно увезат од 
денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 50-19151/1 
27 декември 1983 година 

Белград 

Заменик-директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Милан Спасиќ, е. р. 

494. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СИЈАЛИЦИ 

И СВЕТИЛКИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за сијалици и светилки, што ги имаат следните 
називи и ознаки: 

1) Сијалици со влакно од волфрам за 
општа употреба. Технички услови и испи-
тувања Ј1ЈЅ.1Ч.1Л.003 

2) Подножја за сијалици. Прстен за 
префокусно подножје Р 451-41. Основни 
мери - Ј1ЈЅ.М.1Л.171 

3) Светилки за флоуресцентни цевки. 
Технички услови и испитувања Ј1ЈЅ.КХ5.210 

Заменик-директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Милан Спасиќ, е. р. 
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Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на си-
јалици и светилки што ќе се произведат односно увезат од 
денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 

Со денот на влегувањето во сила на овој. правилник 
престануваат да важат југословенските стандарди, што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Светилки за флуоресцентни цевки. 
Технички услови и испитувања ЛЈЅ.МХ5.210 
донесен со Решението за југословенските стандарди за 
стандардни услови за испитување на високонапонски изо-
латори и светилки („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/68). 
2) Подножја за сијалици: Прстен за пре-
фокусно подножје Р45-41. Главни мери. Ј1ЈЅ.М.1Л.171 
донесен со Решението за југословенските стандарди за 
подножја на сијалици за моторни возила („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 18/68). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 50-19152/1 
27 декември 1983 година 

Белград 

Заменик-директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Милан Спасиќ, с.р. 

4) Постројки за централно греење. 
Барања за сигурност на постројките за 
греење со врела вода, со температура на 
разводната вода над 110°С и со работен г 
притисок до 0,5 ђаг Ј1ЈЅ М.Е6. 203 

5) Постројки за централно греење. 
Експанзиони садови. Главни мери Ј1ЈЅ М.Е6. 205 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задожителни во целост, а ќе се применуваат на по-
стројки за централно греење што ќе се произведат однос-
но увезат од денот на влегувањето во сила на овој правил-
ник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 50-19153/1 
27 декември 1983 година 

Белград 

Заменик-директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Милан Спасиќ, е. р. 

496. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

495. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата (Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПОСТРОЈ-

КИ ЗА ЦЕНТРАЛНО ГРЕЕЊЕ 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат југословенските 
стандарди за постројки за централно греење, што ги има-
ат следните називи и ознаки: 

1) Постројки за централно греење. 
Барања за сигурноста на уредите за про-
изводство на пареа со низок притисок — ЈТЈЅ М.Е6. 200 

2) Постројки за централно греење. 
Сигурноснотехничка опрема на построј-
ките за греење со топла вода, со темпера-
тура на разводната вода до 110°С ЈХЈЅ М.Е6. 201 

3) Постројки за централно греење. 
Сигурноснотехничка опрема на построј-
ките за греење со топла вода, со темпера-
тура на разводната вода до 110°С, со учи-
нок до 350 к\У, со термостатско осигуру-
вање Ј1ЈЅ М.Е6. 202 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТЕКСТИЛ 

ВО ЗДРАВСТВОТО 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за текстил во здравството, што ги имаат след-
ните називи и ознаки: 

1) Текстил во здравството. Ознака на 
усогласеноста на квалитетот и услови за 
користење на ознаката Ј1ЈЅ Р.А 1.026 

2) Текстил во здравството. Ткаенини 
за болничка постелка рубелина. Технички 
услови ЈТЈЅ Р.С2.401 

3) Текстил во здравството. Ткаенини 
и плетенини за работна заштитна облека 
во здравството и за облека за болни. Тех-
нички услови Ј1ЈЅ Р.С2.701 

4) Текстил во здравството. Работна 
заштитна облека и облека за болни. Тех-
нички услови Ј1ЈЅ Р.С 1.701 

5) Текстил во здравството. Болничка 
постелка рубелина. Технички услови Ј1ЈЅ Р.С2.401 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 
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Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
текстил во здравството што ќе се произведе односно увезе 
од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Решението за југословенските стан-
дарди од областа на текстилната индустрија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 19/74 и 34/77) и Правилникот за југос-
ловенските стандарди за текстил за потребите на здрав-
ството („Службен лист на СФРЈ", бр. 61/77). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 50-1002/1 
17 јануари 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан 

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

497. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ДРВЕНИ 

КОНСТРУКЦИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за дрвени конструкции, што ги имаат следните 
називи и ознаки: 

1) Проектирање и изведување на 
дрвени конструкции. Конструкции од мо-
нолитно дрво и од плочи Ј1ЈЅ 1Ј.С9.200 

2) Проектирање и изведување на 
дрвени конструкции. Ламелирани лепени 
конструкции. Технички услови Ј1ЈЅ 1Ј.С9.300 

3) Проектирање и изведување на 
дрвени конструкции. Дрвени скели и оп-
лати. Технички услови Ј1ЈЅ 1Ј.С9.400 

4) Проектирање и изведување на 
дрвени конструкции. Заштита на дрво во 
конструкции. Технички услови Ј1ЈЅ 1Ј.С9.500 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизацијд. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
дрвени конструкции што ќе се произведат односно увезат 
од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на шест 

месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 50-1003/1 
17 јануари 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

498. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЛИФТОВИ 

Член *1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за лифтови, што ги имаат следните називи и оз-
наки: 

1) Лифтови. Вградување на лифтови 
од I, II и III вид. Мери, носивост и брзини Ј1ЈЅ М.01.510 

2) Лифтови. Вградување на лифтови 
од IV вид. Мери, носивост и брзини Ј1ЈЅ М.01.511 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
лифтови што ќе се произведат односно увезат од денот на 
влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат југословенските стандарди, што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Лифтови. Вградување на лифтови 
од I, II и III вид. Мери, носивост и брзини Ј1ЈЅ М.01.510 

2) Лифтови. Вградување на лифтови 
од IV вид. Мери, носивост и брзини Ј1ЈЅ М.01.511 
донесени со Правилникот за југословенските стандарди за 
лифтови („Службен лист на СФРЈ", бр. 71/82). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила на 1 јануари 1985 го-

дина. 

Бр. 50-1058/1 
18 јануари 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стандардиза-

ција, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 
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499. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЛИФТОВИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за лифтови, што ги имаат следните називи и оз-
наки: 

1) Лифтови. Сили на водилките на 
лифтот Ј1ЈЅ М.01.556 

2) Лифтови. Пресметка на водилките ДЈЅ М.Б 1.557 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задоллжителни во целост, а ќе се применуваат на 
лифтови што ќе се произведат односно увезат од денот на 
влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат југословенските стандарди, што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Лифтови. Сили на водилките на 
лифтот Ј1ЈЅ М.01.556 

2) Лифтови. Пресметка на водилките Ј1ЈЅ М.01.557 
донесени со Правилникот за југословенските стандарди за 
лифтови („Службен лист на СФРЈ", бр. 71/82). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 50-1059/1 

18 јануари 1984 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

500. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СИТЕН КОЛОСЕЧЕН 

ПРИБОР 

Член 1 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат југословенските стандарди, што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Вијци со шестострана глава за 
железнички двојни прагови Ј1ЈЅМ.В 1.075 

2) Вијци со четвртеста глава за 
врските на шини Ј1ЈЅМ.В 1.095 

3) Вијци со глава во облик на „Т" за 
прицврстувач^ плочки за шини Ј1ЈЅ М.В1.195 

4) Шестострани навртки за шински 
виј ци Ј1ЈЅМ.В1.606 

5) Шестострани навртки со венец за 
шински вијци Ј1ЈЅ М.В1.619 

6) Подложни плочки за навртки и за 
вијци за железнички двојни прагови ЛЈЅМ.В2.125 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
ситен колосечен прибор („Службен лист на СФРЈ", бр. 
16/58). 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 50-1060/1 

18 јануари 1984 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

501. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА 

ЕНЕРГЕТСКИ КОНДЕНЗАТОРИ 

Член 1 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи точка 6.8 од југословенскиот стан-
дард, што го има следниот назив и ознака: 

Енергетски кондензатори Ј1ЈЅ И.Ј6.020 
донесен со Решението за југословенските стандарди за 
енергетски кондензатори („Службен лист на СФРЈ", бр. 
29/76). 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 50-1440/1 
24 јануари 1984 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за стан-
дардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

502. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕН-

СКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПЕСТИЦИДИ 

Член 1 
Во Правилникот за југословенските стандарди за пес-

тициди („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/84), членот 3 се 
менува и гласи: 
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„Освен тон. 3.3 и 3.7 од југословенскиот стандард Ј1ЈЅ 
Н.В5.203 и тон. 3.3 и 3.8 од југословенскиот стандард Ј1ЈЅ 
Н.В5.204, чие применување не е задолжително, југословен-
ските стандарди од член 1 на овој правилник се за-
должителни во целост, а ќе се применуваат на пестициди 
што ќе се произведат односно увезат од денот на влегува-
њето во сила на овој правилник." 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 50-1724/1 
30 јануари 1984 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за стан-
дардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

503 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА МЕТОДИТЕ НА ИСПИТУ-

ВАЊЕТО НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД НАФТА 

Член 1 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи југословенскиот стандард, што го има 
следниот назив и ознака: 

Методи на испитување на произво-
дите од нафта. Испитување на вазелински 
масла и на графитирани масти Ј1ЈЅ В.Н8.150 
донесен со Решението за југословенските стандарди за 
производи на преработка на нафта („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 39/58). 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 50-1777/1 
1 февруари 1984 година 

Белград Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

Руди и концентрат^ Руди и концен-
т р а т на манган. Определување на 
содржината на влага Ј1ЈЅ В.С8.202 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на руди и 
концентрати од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи југословенскот стандард, што го има 
следниот назив и ознака: * 

Руди и концентрат^ Руди и концен-
т р а т на манган. Определување на 
содржината на хигроскопна влага ЈТЈЅ В.08.202 
донесен со Правилникот за југословенските стандарди за 
руди и концентрати („Службен лист на СФРЈ", бр. 46/82). 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила по истекот на трие-
сет дена од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 50-3821/1 
2 март 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с.р. 

504. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА РУДИ И 

КОНЦЕНТРАТ!! 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за руди и концентрат^ што го има следниот на-
зив и ознака: 

505. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ХЕМИСКИ 

ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за хемиски производи, што ги имаат следните 
називи и ознаки: 

1) Испарливи органски течности, тех-
нички. Определување на остатокот по 
впарување Ј Ш Н.В8.031 

2) Определување на водата во хемис-
ки производи според методата на Карл 
Фишер Ј1ЈЅ Н.В8.032 

3) Хемиски производи во течна сос-
тојба. Определување на бојата во единици 
според Хазен. Колориметриска метода ЈТЈЅ Н.В8.041 

4) Определување на точката на крис-
тализација Ј1ЈЅ Н.В8.045 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 
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Член 3 
Применувањето на југословенските стандарди од 

член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат југословенските стандарди, што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Определување на остатокот по ис-
парување на течни органски соединенија — Ј1ЈЅ Н.В8.031 

2) Определување на водата во хемис-
ки производи по методата на Каг1 Р1§ег Ј1ЈЅ Н.В8.032 
донесени со Решението за југословенските стандарди од 
областа на испитувањето на хемиските соединенија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 6/67), 

3) Определување на точката на крис-
тализација ЈТЈЅ Н.В8.045 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на хемиската индустрија (услови на квалитетот и 
методи на испитувањето) - („Службен лист на СФРЈ", бр. 
18/72). 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Решението за југословенскиот стан-
дард од областа на методите за испитување на органски 
производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/71). 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на варо-
вито-силикатна тула што ќе се произведе односно увезе од 
денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за југословенскиот стан-
дард за варовито-силикатна тула за ѕидање („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 58/79). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 50-3990/1 
6 март 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с.р. 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 50-3989/1 
6 март 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с.р. 

* 

506. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ВАРОВИТО-

-СИЛИКАТНА ТУЛА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за варовито-силикатна тула, што го има следни-
от назив и ознака: 

Варовито-силикатна тула. Полна ту-
ла, шуплива тула и шупливи блокови. 
Технички услови Ј1ЈЅ 1Ј.N3.300 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

507. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА МЕБЕЛ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за мебел, што го има следниот назив и ознака: 
Мебел. Мебел за седење. Технички 

услови Ј1ЈЅ О.Е2.100 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на мебел 
што ќе се произведе односно увезе од денот на влегување-
то во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеца од денот на" објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 50-3991/1 
6 март 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 
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508. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-
зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРИКЛУЧ-
НИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ХИДРАУЛИЧКИ И ПНЕВМАТСКИ 

СИСТЕМИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за приклучни елементи за хидраулички и пнев-
матски системи, што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Навојни приклучоци за кочници со 
збиен воздух. Ниски шестострани навртки 
за спојување на цевоводи низ прегради и 
на вовртни места. Облик и мери Ј1ЈЅМ.В1.612 

2) Навојни приклучоци за кочници со 
збиен воздух. Преклопни навртки за цево-
води со топчест и челен систем на спојува-
ње. Облик и мери Ј1ЈЅ М.В1. 851 

3) Навојни приклучоци за кочници со 
збиен воздух. Преклопни навртки за цево-
води со челен систем на спојување. Облик 
имери ЈТЈЅМ.В 1.852 

4) Навојни приклучоци со прстен за 
всечување за цевки. Преклопни навртки за 
цевоводи што се спојуваат со системот на 
прстен за всечување. Облик и мери Ј1ЈЅ М.В1. 862 

5) Навојни приклучоци со прстен за 
всечување за цевки. Ниски шестострани 
навртки за спојување на цевоводи низ пре-
гради. Облик и мери Ј1ЈЅ М.В1. 863 

6) Приклучоци за цевоводи и црево-
води. Технички услови Ј1ЈЅ М.В6. 690 

7) Навојни прклучоци со прстен за 
всечување за цевки. Прилагодлив приклу-
чок за вовртување. Облик и мери Ј1ЈЅ М.В6. 699 

8) Навојни приклучоци со прстен за 
всечување за цевки. Вовртна наставка со 
наглавка. Облик и мери Ј1ЈЅ М.В6. 708 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на-овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенските стандарди од 

член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат југословенските стандарди, што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Ниски шестострани навртки од 
фина класа на изработка, за приклучоци 
на пнеуматични водови на кочници за 
друмски возила. Форма и мери Ј1ЈЅ М.В1. 612 

2) Преклопни навртки од фина класа 
на изработка, за спојување на цевки и цре-
ва со приклучок Ј1ЈЅ М.В6. 926. Форма и 
мери Ј1ЈЅМ.В 1.851 

3) Преклопни навртки од фина класа 
на изработка, за цевни спојки од челен 
систем, за пнеуматични водови на кочни-
ци за друмски возила. Форма и мери Ј1ЈЅ М.В1. 852 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
пнеуматични водови за кочници на друмски возила и дру-
ги пнеуматични инсталации („Службен лист на СФРЈ", бр. 
6/67); 

4) Цевни спојки и приклучоци со все-
чен прстен. Упатство за монтажа Ј1ЈЅ М.В6. 701 

5) Облик и мерки на составните дело-
ви на спојки и приклучоци. Преклопни на-
вртки од фина класа на изработка за цев-
иќ спојки Ј1ЈЅМ.В 1.862 

6) Облик и мерки на составните дело-
ви на спојки и приклучоци. Ниски шестос-
трани навртки од фина класа на изработ-
ка за цевни спојки Ј1ЈЅМ.В 1.863 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
цевни спојки и приклучоци со всечен прстен („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 33/72); 

7) Цевни спојки и приклучоци со все-
чен прстен. Вовртен невен продолжеток 
со цевест мазен крај. Облик и мерки Ј1ЈЅ М.В6. 708 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на хидрауликата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
37/73). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 50-3992/1 
6 март 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ е. р. 

509. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-
зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТЕХНИЧКИ 

ЦРТЕЖИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за технички цртежи, што ги имаат следните на-
зиви и ознаки: 

1) Технички цртежи. Формата и об-
расци за цртежи ЛЈЅА.А0.104 

2) Технички цртежи. Превиткување 
на цртежи Ј1ЈЅ А.А0.105 

3) Технички цртежи. Размери ЈХЈЅ А.А0.106 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 
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Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
технички цртежи од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат југословенските стандарди, што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Цртежи во машинството. Превит-
кување на цртежи Ј1ЈЅ М.А0.011 
донесен со Решението за престанување на важењето на ју-
гословенските стандарди за цртежи во машинството, изда-
ние од 1952 година и за нивната замена со југословенските 
стандарди за цртежи во машинството, издание од 1956 го-
дина („Службен лист на ФНРЈ", бр. 41/56); 

2) Цртежи во машинството. Обрасци 
за техничката документација. Формати, 
облици, мерила Ј1ЈЅ М.А0.010 
донесен со Решението за југословенските стандарди за 
цртежи во машинството („Службен лист на СФРЈ", бр. 
55/72). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 50-3993/1 
6 март 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

510. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧ-

НИ ИНСТАЛАЦИИ ВО ЗГРАДИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за електрични инсталации во згради, што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Електрични инсталации во згради. 
Опсези на напон ЈТЈЅ N.82.702 

2) Електрични инсталации во згради. 
Општи карактеристики и класификација — Ј1ЈЅ N.82.730 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
електрични инсталации во згради што ќе се произведат 
односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на шест 

месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 50-3994/1 
6 март 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

511. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОПРЕМА 
ЗА МЕРЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ ВО ИНДУСТРИСКИТЕ 

ПРОЦЕСИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за опрема за мерење и управување во индус-
триските процеси, што ги имаат следните називи и озна-
ки: 

1) Работни услови за опрема за мере-
ње и управување во индустриските проце-
си. Температура, влажност и барометар-
ски притисок ЈТЈЅ 201 

2) Работни услови за опрема за мере-
ње и управување во индустриските проце-
си. Напојување Ј1ЈЅ ^N4. 202 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на оп-
рема за мерење и управување во индустриските процеси 
што ќе се произведе односно увезе од денот на влегување-
то во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеца од денот на" објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 50-3995/1 
6 март 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 
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512. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПРИБОР ЗА 

ГАСНО ЗАВАРУВАЊЕ И РЕЖЕЊЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за прибор за гасно заварување и режење, што го 
има следниот назив и ознака: 

Прибор за гасно заварување и 
режење. Сигурносни уреди против повра-
тен удар на пламен и повратна струја на 
гас. Технички услови и испитувања Ј1ЈЅ К.М6. 022 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на при-
бор за гасно заварување и режење што ќе се произведе од-
носно увезе од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 50-3996/1 
6 март 1984 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за стан-
дардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

513. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-
зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА БЕТОНСКИ 

ПРЕФАБРИКАТИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за бетонски префабрикати, што го има следниот 
назив и ознака: 

Бетонски префабрикати. Бетонска ќе-
рамида. Технички услови Ј1ЈЅ ТЈ.ЃП. 210 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на бетон-
ски полуфабрикати што ќе се произведат односно увезат 
од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Решението за југословенските стан-
дарди од областа на градежништвото („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 51/76). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 50-3997/1 
6 март 1984 година 

Белград 

514. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПЛАСТИЧ-

НИ МАСИ 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат југословенските 
стандарди за пластични маси, што ги имаат следните на-
зиви и ознаки: 

1) Пластични маси. Фенопласти за 
пресување. Класификации и технички ус-
лови Ј1ЈЅС.С1.410 

2) Пластични маси. Аминопласти за 
пресување. Класификација и технички ус-
лови Ј1ЈЅС.С 1.420 

3) Пластични маси. Фенолформалде-
хидни отпресоци. Определување на слобо-
ден амонијак Ј1ЈЅ С.Ѕ1. 710 

4) Пластични маси. Оределување на 
техничката стабилност на МаПепѕ Ј1ЈЅ С.Ѕ2.639 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост а ќе се применуваат на 
пластични маси што ќе се произведат односно увезат од 
денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 50-3998/1 
6 март 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 
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515. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЧЕЛИЧНИ 

САДОВИ ЗА ТЕЧНИ ГАСОВИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за челични садови за течни гасови, што го има 
следниот назив и ознака: 

Челични садови за течни гасови. За-
варени челични резервоари за пропан-бу-
тан за возила со погон на течен нафтен гас Ј1ЈЅ М.22.570 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на челич-
ни садови за течни гасови што ќе се произведат односно 
увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 50-3999/1 
6 март 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

516. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЧИСТИ ХЕ-

МИКАЛИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за чисти хемикалии, што ги имаат следите на-
зиви и ознаки: 

1) Чисти хемикалии. Натриумкарбо-
нат, безводен. Технички услови Ј1ЈЅ Н.С2.052 

2) Чисти хемикалии. Натриумкарбо-
нат-декахидрат. Технички услови Ј1ЈЅ Н.С2.083 

3) Чисти хемикалии. Раствор на амо-
нијак. Технички услови Ј1ЈЅ Н.С2.095 

4) Чисти хемикалии. Раствор на амо-
нијак. Определување на изгледот Ј1ЈЅ Н.С8.123 

5) Чисти хемикалии. Раствор на амо-
нијак. Определување на содржината на 
амонијак. Волуметриска метода Ј1ЈЅ Н.С8.124 

6) Чисти хемикалии. Раствор на амо-
нијак. Определување на содржината на 
хлорид. Турбидиметриска метода 

7) Чисти хемикалии. Растовр на амо-
нијак. Определување на содржината на 
сулфат. Турбидиметирска метода 

8) Чисти хемикалии. Раствор на амо-
нијак. Определување на содржината на 
сулфид. Колориметриска метода 

9) Чисти хемикалии. Раствор на амо-
нијак. Определување на содржината на 
фосфат. Спектрофотометриска метода — 

10) Чисти хемикалии. Раствор на 
амонијак. Определување на содржината 
на карбонат (како СО2). Турбидиметриска 
метода 

11) Чисти хемикалии. Раствор на 
амонијак. Определување на содржината 
на железо. Спектрофотометриска метода 

12) Чисти хемикалии. Раствор на 
амонијак. Определување на содржината 
на олово, бакар и железо. Метода на атом-
ска апсорпција 

13) Чисти хемикалии. Раствор на 
амонијак. Определување на содржината 
на цинк. Метода на атомска апсорпција — 

14) Чисти хемикалии. Раствор на 
амонијак. Определување на содржината 
на калциум и магнезиум. Метода на атом-
ска апсорпција 

15) Чисти хемикалии. Раствор на 
амонијак. Определување на содржината 
на натриум и калиум. Метода на емисио-
на спектрофотометрија со пламен 

16) Чисти хемикалии. Раствор на 
амонијак. Определување на содржината 
на тешки метали (како Рв) Колориметрис-
ка метода 

17) Чисти хемиалии. Раствор на амо-
нијак. Определување на содржината на 
материи што редуцираат раствор на кали-
умперманганат. Волуметриска метода — 

18) Чисти хемикалии. Раствор на 
амонијак. Определување на остатокот по 
впарување. Гравиметриска метода 

19) Чисти хемикалии. Раствор на 
амонијак. Определување на зафатнинска-
та маса со помош на пикнометар на 20°С 

20) Чисти хемикалии. Натриумкарбо-
нат безводен и натриумкарбонат декахид-
рат. Определување на содржината на на-
триумкарбонат и натриумкарбонат дека 
хидрат. Волуметриска метода 

21) Чисти хемикалии. Натриумкарбо-
нат безводен. Определување на загубата 
на масата по сушење на 300°С. Гравимет-
риска метода 

22) Чисти хемикалии. Натриумкарбо-
нат безводен и натриумкарбонат декахид-
рат. Определување на содржината на ма-
териите нерастворливи во вода. Грави-
метриска метода 

23) Чисти хемикалии. Натриумкарбо-
нат безводен и натриумкарбонат декахид-
рат. Определување на содржината на хло-
рид. Турбидиметриска метода 

24) Чисти хемикалии. Натриумкарбо-
нат безводен и натриумкарбонат декахид-
рат. Определување на содржината на 
вкупниот сулфур (како ЅО4). Турбидимет-
риска метода 

25) Чисти хемикалии. Натриумкарбо-
нат безводен и натриумкарбонат декахид-
рат. Определување на содржината на фос-
фат и силикат (како Ѕ1О2) Колориметрис-
ка метода 

Ј1ЈЅ Н.С8.125 

Ј1ЈЅ Н.С8.126 

Ј1ЈЅ Н.С8.127 

Ј1ЈЅ Н.С8.128 

Ј1ЈЅ Н.С8.129 

Ј1ЈЅ Н.С8.130 

Ј1ЈЅ Н.С8.131 

Ј1ЈЅ Н.08.132 

Ј1ЈЅ Н.С8.133 

Ј1ЈЅ Н.08.134 

Ј1ЈЅ Н.С8.135 

Ј1ЈЅ Н.08.136 

Ј1ЈЅ Н.08.137 

Ј1ЈЅ Н.С8.138 

Ј1ЈЅ Н.08.152 

Ј1ЈЅ Н.С8.153 

Ј1ЈЅ Н.С8.154 

Ј1ЈЅ Н.С8.155 

Ј1ЈЅ Н.08.156 

Ј1ЈЅ Н.С8.157 
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26) Чисти хемикалии. Натриумкарбо-
нат безводен и натриумкарбонат декахид-
рат. Определување на содржината на 
вкупниот азот. Колориметриска метода — ЈТЈЅ Н.08.158 

27) Чисти хемикалии. Натриумкарбо-
нат безводен и натриум декахидрат. Опре-
делување на содржината на тешки метали 
(како Рв). Колориметриска метода Ј1ЈЅ Н.С8.159 

28) Чисти хемикалии. Натриумкарбо-
нат безводен и натриумкарбонат декахид-
рат. Определување на содржината на 
железо. Колориметриска метода ЈТЈЅ Н.С8.160 

29) Чисти хемикалии. Натриумкарбо-
нат безводен и натриумкарбонат декахид-
рат. Определување на содржината на алу-
миниум. Колориметриска метода Ј1ЈЅН.С8.161 

30) Чисти хемикалии. Натриумкарбо-
нат безводен и натриумкарбонат декахид-
рат. Определување на содржината на кал-
циум и магнезиум. Метода на атомска ап-
сорпција Ј1ЈЅ Н.С8.162 

31) Чисти хемикалии. Натриумкарбо-
нат безводен и натриумкарбонат декахид-
рат. Определување на содржината на ка-
лиум. Метода на емисиона спектрофото-
метрија со пламен Ј1ЈЅ Н.08.163 

32) Чисти хемикалии. Натриумкарбо-
нат безводен и натриумкарбонат декахид-
рат. Определување на содржината на ар-
сен. Фотометриска метода ЈХЈЅ Н.08.164 

517. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА МЕТОДИТЕ НА ИСПИТУ-
ВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ПЧЕНИЦАТА ЗА ИН-

ДУСТРИСКА ПРЕРАБОТКА 

Член 1 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи југословенскиот стандард, што го има 
следниот назив и ознака: 

Методи за испитување на квалитетот 
на пченицата за индустриска преработка — Ј1ЈЅ Е.С8.010 
донесен со Решението за југословенските стандарди за 
жито („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/65). 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 50-5529/1 
29 март 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
чисти хемикалии што ќе се произведат односно увезат од 
денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи југословенскиот стандард, што го има 
следниот назив и ознака: 

Чисти хемикалии. Натриумкарбонат, 
безводен Ј1ЈЅ Н.02.052 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на хемиската индустрија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 47/64). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 50-4000/1 
6 март 1984 година 

Белград 

518. 
Врз основа на член 56 ст. 1 до 4, член 58 став 3 и член 

60 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод 
за стандардизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ХОМОЛОГАЦИЈА НА МОТОР-
НИТЕ ВОЗИЛА СО НАЈМАЛКУ ЧЕТИРИ ТРКАЛА ВО 

ПОГЛЕД НА БУЧАВАТА 
1. На задолжителна хомологација подлежат сите мо-

торни возила со најмалку четири тркала во поглед на бу-
чавата. 

2. Карактеристиките на квалитетот на моторните 
возила што подлежат на испитување, методите на испиту-
вање, постапката и начинот на земање мостри, контрола-
та на сообразноста на производите со хомологираниот 
тип, постапката за задолжителна хомологација, содржина-
та на извештајот за испитувањето заради издавање на со-
општение за хомологација, изгледот на хомологационата 
ознака и на образецот на соопштението за хомологација 
се дадени во Еднообразните услови за испитување и спро-
ведување на задолжителната хомологација на моторните 
возила со најмалку четири тркала во поглед на бучавата, 
претставуваат составен дел на оваа наредба, а се објавува-
ат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардиза-
ција. 

3. Задолжителна хомологација на моторните возила 
со најмалку четири тркала во поглед на бучавата, според 
оваа наредба, се врши на мостри од типот на моторните 
возила опфатени со оваа наредба. 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 
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4. За типот на моторните возила, кој според извешта-
јот за испитувањето на односен тип ги исполнува пропи-
шаните услови, Сојузниот завод за стандардизација изда-
ва соопштение за хомологација. 

5. Контрола на сообразноста на моторните возила со 
најмалку четири тркала со систем за намалување на буча-
вата со хомологациониот тип врши организацијата на 
здружен труд овластена за хомологација на моторни вози-
ла во поглед на бучавата, според оваа наредба. 

6. За хомологациони испитувања на моторните вози-
ла со најмалку четири тркала во поглед на бучавата, спо-
ред оваа наредба, може да се овласти организација на 
здружен труд која, според условите од член 60 на Законот 
за стандардизацијата, ги исполнува и следните услови, и 
тоа: 

1) да располага со следната опрема: 
- со мерач на нивото на звукот со потребна докумен-

тација за редовно баждарење; 
2) да располага со работници за работи на испитува-

њето на бучавата на моторните возила со најмалку четири 
тркала кои имаат стручна подготовка: 

- ако е во прашање работник кој раководи со испиту-
вањата - дипломиран инженер од техничка насока со нај-
малку три години работно искуство; 

- ако се во прашање стручни работници-техничари со 
најмалку пет години работно искуство. 

7. Оваа наредба ќе се применува врз новоконструира-
ните моторни возила со најмалку четири тркала од нови 
типови во рок од триесет дена од денот на објавувањето 
во „Службен лист на СФРЈ", а за моторните возила со нај-
малку четири тркала што веќе се наоѓаат во сериско про-
изводство - во рок од две години од денот на објавување-
то во „Службен лист на СФРЈ". 

8. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 32-1087/1-83 
24 јануари 1984 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за стан-
дардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

480. Закон за измени на Законот за утврдување на 
вкупниот износ на средствата за финансирање 
на Програмата за изградба и модернизација на 
техничката база на Радио-Југославија во перио-
дот од 1981 до 1990 година 1135 

481. Одлука за валоризација на средствата што ре-
публиките и автономните покраини ги уплатиле 
во 1983 година за отстранување на последиците 
од катастрофалниот земјотрес што го погоди 
подрачјето на Социјалистичка Република Црна 
Гора во 1979 година 1135 

482. Одлука за измена и дополнение на Одлуката за 
условите на давање овластување на банките за 
вршење работи на платниот промет со стран-
ство и кредитни работи со странство и за врше-
ње девизно-валутни работи во Југославија 1136 

483. Одлука за измени на Одлуката за остварување 
на целите и задачите на заедничката емисиона и 
парична политика и на заедничките основи на 
кредитната политика во 1984 година 1137 

484. Одлука за измена на Одлуката за утврдување на 
процентот на издвојувањето на девизи за форми-
рање на посебни девизни средства во 1984 годи-
на 1137 

485. Решение за определување почетокот на работата 
на царинскиот реферат Пожега на Царинарница-
та Кралево 1137 

Страна 

486. Правилник за измени и дополненија на Правил-
никот за квалитетот на рибите, раковите, школ-
карите, морските ежови, жабите, желките, 
полжавите и нивните производи 1137 

487. Правилник за југословенските стандарди за под-
гради на руднички подземни простории 1138 

488. Правилник за југословенските стандарди за 
инјектирање 1139 

489. Правилник за југословенските стандарди за гло-
дала 1139 

490. Правилник за југословенските стандарди за ос-
новни испитувања на влијанието на околината 1140 

491. Правилник за југословенските стандарди за бе-
тон 1140 

492. Правилник за југословенскиот стандард за при-
роден камен 1141 

493. Правилник за југословенскиот стандард за агло-
мермерни плочи 1141 

494. Правилник за југословенските стандарди за сија-
лици и светилки 1141 

495. Правилник за југословенските стандарди за по-
стројки за централно греење 1142 

496. Правилник за југословенските стандарди за тек-
стил во здравството 1142 

497. Правилник за југословенските стандарди за 
дрвени контрукции 1143 

498. Правилник за југословенските стандарди за лиф-
тови 1143 

499. Правилник за југословенските стандарди за лиф-
тови 1144 

500. Правилник за престанување на важењето на ју-
гословенските стандарди за ситен колосечен 
прибор 1144 

501. Правилник за измена на југословенскиот стан-
дард за енергетски кондензатори 1144 

502. Правилник за измена на Правилникот за југос-
ловенските стандарди за пестициди 1144 

503. Правилник за престанување на важењето на ју-
гословенскиот стандард за методите на испиту-
вањето на производите од нафта 1145 

504. Правилник за југословенскиот стандард за руди 
и концентрати 1145 

505. Правилник за југословенските стандарди за хе-
миски производи 1145 

506. Правилник за југословенскиот стандард за варо-
вито-силикатна тула 1146 

507. Правилник за југословенскиот стандард за ме-
бел 1146 

508. Правилник за југословенските стандарди за при-
клучни елементи за хидраулички и пневматски 
системи 1147 

509. Правилник за југословенските стандарди за тех-
нички цртежи 1147 

510. Правилник за југословенските стандарди за 
електрични инсталации во згради 1148 

511. Правилник за југословенскиот стандард за опре-
ма за мерење и управување во индустриските 
процеси 1148 

512. Правилник за југословенскиот стандард за при-
бор за гасно заварување и режење 1149 

513. Правилник за југословенскиот стандард за бе-
тонски префабрикати И 49 

514. Правилник за југословенските стандарди за 
пластични маси 1149 

515. Правилник за југословенскиот стандард за че-
лични садови за течни гасови 1150 

516. Правилник за југословенските стандарди за чис-
ти хемикалии 1150 

517. Правилник за престанување на важењето на ју-
гословенскиот стандард за методите на испиту-
вање на квалитетот на пченицата за индустриска 
преработка 1151 

518. Наредба за задолжителна хомологација на мо-
торните возила со најмалку четири тркала во 
поглед на бучава 1151 
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