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БЕЛГРАД 

БРОЈ 68 ГОД. XXXVI 

1020. 
Врз основа на член 3 став 2 од Одлуката за 

надоместите на личните доходи и другите примања 
на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 16/77 и 62/77), Административ-
ната комисија на Собранието на СФРЈ, на седница-
та од 9 декември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОТ НА ЛИ-
ЧНИОТ ДОХОД НА ДЕЛЕГАТИТЕ ШТО НАДО-
МЕСТОТ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД ГО ОСТВАРУ-

ВААТ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 
1. Надоместот на личниот доход на делегатите 

што надомест на личниот доход остваруваат во Со-
бранието на СФРЈ се усогласува за 2,5°/о за перио-
дот.од 1 јануари до 30 јуни 1980 година, а за 12*/о 
од 1 јули 1980 година. 

2. Усогласувањето на надоместот на личниот 
доход ќе се изврши согласно со точка 1 од оваа од-
лука, а ќе се исплати од наменските средства на 
Собранието на СФРЈ. 

3. Право на усогласувањето од точка 1 на оваа 
одлука имаат и сојузните пратеници, делегатите 
и функционерите што остваруваат личен доход во 
Собранието на СФРЈ според Законот за работата 
и правата на делегатите во Собранието -на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и на 
функционерите во федерацијата на кои им преста-
нала функцијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
17/67 и 34/77). 

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

Бр. 120-180/80-013 
9 декември 1980 година 

Белград 
Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Рајко Гаговиќ, е. р. 

бранието на СФРЈ се усогласува за периодот од t 
јануари до 30 јуни 1980 година и се утврдува во 
износ од 5.415 динари. 

Основицата за утврдување на личните доходи 
на функционерите што ги избира или именува Со-
бранието на СФРЈ се усогласува од 1 јули 1980 го-
дина и се утврдува во износ од 6.065 динари. 

2. Личните доходи на функционерите што ги 
избира или именува Собранието на СФРЈ ќе се 
утврдат согласно со точка 1 на оваа одлука, а 
ќе се исплатат од наменските средства на органот 
во кој функционерот остварува личен доход. 

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

Бр. 120-181/80-013 
9 декември 1980 година 

Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Ра јко Гагозиќ, е. Р. 

1021. 
Врз основа на член 16 став 2 од Законот за 

личните доходи на функционерите што ги избира 
или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите 
на личните доходи на делегатите во Собранието на 
СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", бр. 30/75, 16/77, 
и 62/79), Административната комисија на Собрани-
ето на СФРЈ, на седницата од 9 декември 1980 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА УСО-
ГЛАСУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУН-
КЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА 

СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 
1. Основицата за утврдување на личните доходи 

на функционерите што ги избира или именува Со-

1022. 

Врз основа на член 19 од Законот за извршу-
вање на Буџетот на федерацијата за 1980 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 67/79), во врска со 
член 46 од Законот за правата и должностите на 
сојузните органи во поглед на средствата во опш-
тествена сопственост што тие ги користат („Служ-
бен лист на СФРЈ 4, бр. 56/80), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА-
ТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 
ОД ЧЛЕН 19 НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ 
НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1980 ГО-

ДИНА 

1. Средствата на придонесот за станбена из-
градба што ќе бидат уплатени до 31 декември 1980 
година, а кои, во смисла на член 19 од Законот, за 
извршување на Буџетот на федерацијата за 1980 
година, се издвоени на посебна сметаа, можат да 
се користат за изградба, адаптација и реконструк-
ција на станови во општествена сопственост заради 
решавање на станбеното прашање на делегатите, 
функционерите и раководните работници во орга-
ните на федерацијата избирани или именувани, 
односно назначени на односната должност. 

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се 
користат: 
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1) за покривање ка обврските по договорите за 
изградба на станови склучени до 11 октомври 1980 
година во височина од 80V#; 

2) за адаптација и реконструкција на станови 
во општествена сопственост — БО височина од 20FT/O. 

3. Средствата за адаптација и реконструкција 
на станови во општествена сопственост се одобру-
ваат првенствено за: 

1) претворање на поголем стан БО две станбени 
единици; 

2) преградување на станови заради добивање 
на поголем број просторни; 

3) измена ка намената на просториите во станот 
заради подобрување на функционалноста и квали-
тетот на домувањето. 

4. Решение за одобрување средства за адапта-
ција и реконструкција на станови во општествена 
сопственост донесува Комисијата за давање стано-
ви на користење, врз основа на барањата од корис-
ниците пристигнати до 11 охто?лври 1980 година, а 
по претходно прибавено мислење од Стручната 
служба на Интересната заедница за станбена из-
градба и управување со становите за потребите на 
работниците и функционерите на сојузните органи 
За потребниот износ на средствата. 

5. Интересната заедница за станбена изградба и, 
управување со станови за потребите на работници-
те и функционерите на сојузните органи склучува 
договори за адаптација и реконструкција на стано-
ви во општествена сопственост врз основа на ре-
шенијата на Комисијата за давање станови на ко-
ристење донесени во смисла на оваа одлука. 

6. Сојузниот секретаријат за правосудство и 
организација на сојузната управа ќе и ги пренесе 
на Интересната заедница за станбена изградба и уп-
равување со становите за потребите на работници-
те и функционерите на сојузните органи средства-
та од точка 1 на оваа одлука што се наоѓаат кај 
»его на посебна сметка. 

7. Средствата на придонесот за станбена из-
градба од личниот доход и од надоместот на лич-
ниот доход на делегатите, функционерите и рако-
водните работници во органите на федерацијата, 
избирани или именувани, однооно назначени на од-
носната должност, што ќе бидат пресметани и уп-
латени по 31 декември 1980 година, се издвојуваат 
на посебна сметка кај Сојузниот секретаријат за 
финансии. 

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

Е. п. бр. 602 
4 декемвви 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Маргаи, е. р. 

1023. 

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за заш-
тита на животните од заразни болести што ја за-
грозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 34/76), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИМЕНА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ ЗА 
ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ОД ЗАРАЗНИ БО-
ЛЕСТИ ШТО ЈА ЗАГРОЗУВААТ ЦЕЛАТА ЗЕМ*А 
ЗАРАДИ ЗАШТИТА НА ПЧЕЛИТЕ ОД ЗАРАЗНИ 

БОЛЕСТИ VAROOZE — VAROOZIS 

Заради заштита на пчелите од заразни болести 
VAROOZE-VAROOZIS се применуваат одредбите за 

мерките за спречување, сузбивање и искоренување 
на заразните болести ка ј животните и други од-
редби на Законот за заштита на животните од за-
разен болести што је загрозуваат целата зем>а. 

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

Е. п. бр. 604 
4 декември 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен севет 

Потпретседател, 
д-р Иво Маргап, е. р. 

1024. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(,.Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „ЕРОСА" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на списанието „Ероса" број 1569 од 1 
ноември 1980 година, што излегува на италијански 
јазик во Милано, Италија. 

Бр. 650-1-12/567 
14 ноември 1980 година 

Белград 

Заменик — сојузен 
секретар за внатрешни 

работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

1025. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „ЕРОСА" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на списанието „Ероса" број 1570 од 8 
ноември 1980 година, што излегува на италијански 
јазик во Милано, Италија. 

Бр. 650-1-12/569 
28 ноември 1980 година 

Белград 

Заменик — сојузен 
секретар за внатрешни 

работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 
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1026. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. .39/74), сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „ЕРОСА" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на списанието „Ероса" бр. 1571 од 15 
ноември 1980 година, што излегува на ^талијански 
јазик во Милано, Италија. 

Бр. 650-1-12/670 
28 ноември 1980 година 

Белград ' -

Заменик — сојузен 
секретар за внатрешни 

работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

1027. 

Врз основа на член 40 од Законот за мерните 
единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/76), директорот на Сојузниот завод за мери и 
скапоцени метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА МАШИНИТЕ 
ЗА МЕРЕЊЕ НА ПОВРШИНА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролош-

ките услови што мораат да ги исполнуваат маши-
ните за мерење на површина на кожа или сличен 
неправилно оме ген материјал со автоматски погон 
(во натамошниот текст: машини за мерење на. по-
вршина). 

Член 2 
Под машини за мерење на површина, во смисла 

на овој правилник, се подразбираат: 
1) механички машини за мерење на површина, 
2) електронски машини за мерење на површина. 
Под механичка машина за мерење на површи-

на, во смисла на овој правилник, се подразбира 
машина за мерење на површина чија работа се зас-
нова врз принципот на тркалање на паралелно пос-
тавени мерни тркалца со клинови преку мерениот 
матер?!јал, при што поминатите патеки на тркал-
а т а преку системот на лостови, се пренесуваат врз 
направата за покажување. 

Под електронска машина за мерење на 'повр-
шина, во смисла на овој правилник, се подразбира 
машина за мерење на површина чија работа се зас-

нова врз принципот на светлосно-електрично сни-
мање на мерениот материјал, при што тоа снимање 
(непрестајно) се повторува норма лио на правецот 
на поместувањето на мерениот материјал. 

Електричните импулси добиени при тоа снима-
ње се пренесуваат во електронски блок во кој се 
обработуваат, така што на показниот уред се до-
биваат резултатите од мерењето. 

Член 3 
Мерниот опсег на машината за мерење на по-

вршина се определува спрема бројот на мерните 
елементи и спрема растојанието на нивните среди-
шта. 

Мерниот опсег на механичките машини за ме-
рење на површина со мерните елементи чии среди-
шта меѓусебно се оддалечени 25 mm до 26 mm, из-
несува: V 

1) 10 до 225 dm2 ако се во прашање машини за 
мерење на површина со 48 мерни елементи; 

2) 15 до ЗОО dm2 ако се во прашање машини за 
мерење на површина со 64 мерни елементи; 

3) 25 до 450 dm2 ако се во прашање- машини за 
мерење на површина со 96 мерни елементи; 

4) 30 до 600 dm2 ако се во прашање машини за 
мерење на површина со 128 мерни елементи. 

Мерниот опсег на електронска машина за ме-
рење на површина се утврдува во зависност од неј-
зината широчина и од можностите за покажување, 
а најголемите дозволени должини на мерената по-
вршина се утврдуваат во зависност од должината 
на машината. 

Член 4 
Мерните елементи мораат да бидат поставени 

на еднакво растојание еден од друг, со тоа што ра-
стојанието на нивните средишта не смее да биде 
поголемо од 32 mm. 

Поделбата на скалата или редоследот на брое-
вите на показниот уред мора да расте рамномерно 
во квадратни десиметри, а при типското испитува-
ње може да се додаде специјален покажувач со де-
сетти делови на квадратниот десиметар. Вистинско-
то или оптички зголеменото растојание на сосед-
ните црти на поделбата на показниот уред со ска-
лата и стрелката не смее да биде помало од 2 mm. 

Показниот уред мора да биде конструиран така 
што да може да се врати на нула. 

Член 5 
Механичките машини за мерење на површина 

мораат да бидат изработени така што: 
1) мерните тркалца да се тркалаат по површи-

ната на мерениот материјал без забележливо лиз-
гање; 

2) резултатите од мерењето да не зависат од 
дебелината на мерениот материјал; 

3) одделни мерни елементи да го пренесуваат 
повратниот од (пат) добиен од мерениот материјал 
(површина) на показниот уред независно еден од 
друг и рамномерно. 

Член 6 
Кај електронските машини за мерење на повр-

шина мора да биде обезбедено: 
1) уредот за транспортирање да го повлекува 

мерениот материјал без лизгање; 
2) временскиот редослед на снимањето (наиду-

вањето) на површината да стои во непроменлив од-
нос со брзината на повлекувањето на мерениот, ма-
теријал. 

Член 7 
Машините за мерење на површина за многу 

брановити и збрчкани површини мораат да имаат 
направи кои ќе го доведат мерениот материјал во 
што порамна состојба. 

Член 8 • 
Машините за мерење на површина можат да 

имаат: 
1) уред за регистрирање на одделните вреднос-

ти на измерените површини и нивната сума; 
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2) печатар за автоматско печатење на одделни 
измерени вредности по површината на мерениот 
материјал; 

3) уред кој служи за ширење или рамнење на 
површината на мерениот материјал; 

4) други уреди кои служат за сигнализација, 
статистичка обработка на мерните податоци и ел. 

Член 9 
Најголемата дозволена грешка на мерењето на 

машината за мерење на површина за секое поеди-
нечна мерење е еднаква на .најголемата од следни-
те вредности: , 

1) ± 1«/о од мерената површина; 
2) ± 0,2% од најголемата дозволена мерена по-

вршина, ако iOBoj износ не поголем од ± 1, dm2. 
Отстапувањата на одделни мерења од аритме-

т и к а т а средина на десет поединечни мерења не 
Смеат да бидат поголеми од ± 0,4 од најголемата 
дозволена грешка. 

Член 10 
За машините за мерење на површина кои имаат 

показен уред со стрелка и скала: 
1) отстапувањето од нулевата положба не смее 

да изнесува повеќе од 0,4 од најголемата дозволе-
на грешка за најмалата мерена вредност; 

2) разликата на податоците на два вградени по-
казни уреди изнесува ± 0,2 dm2. 

Член 11 
Машините за мерење на површина мораат да 

Јшаат таблица на која мораат да бидат испишани 
на траен начин на еден од јазиците и писмата на 
народите на Југославија: 

1) фирмата или називот на производителот; 
2) серискиот број, типот и годината на произ-

водството; 
3) службената ознака на Сојузниот завод за 

мери и скапоцени метали; 
4) зборовите: „МЕРЕН ОПСЕГ ОД . . dm2 Д О . . 

dm2". 
На показниот уред мора да биде- означена 

единицата за мерење со зборови: „квадратен деси-
метар" или ознака „dm2". 

На електронски машини за мерење на повр-
шина на видно место мора да се означи дозволена-
ва должина на мерениот 'материјал со зборовите-: 
„ДОЗВОЛЕНО САМО ЗА ДОЛЖИНИ НА МЕРЕ-
НАТА ПОВРШИНА ОД ш". 

Електронските машини за мерење на површина 
без посебен Л>ед за ширење или рамнење на мере-
ниот материјал мораат да имаат и таблица со нат-
пис: „НЕ Е ДОЗВОЛЕНО ЗА ЗБРЧКАНИ ИЛИ 
МНОГУ БРАНОВИТИ ПОВРШИНИ". 

Таблиците од ст. 1 и 4 на овој член мораат да 
бидат изработени така што на нив да можат да со 
втиснат жигови без чие уништување таблицата не 
може да се симне. 

Сите натписи и ознаки на таблиците од ст. 1 и 
4 на овој член мораат да бидат видливи и лесно 
.читливи и кога мерилата се во употреба. 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила. осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0201-2855/1 
17 октомври 1980 година 

Белград * • -
Директор" 

- ... ... на Сојузниот завод за . . 
>, - „ Мери и скапоцени метода, 

;Милисав ВоичиМ, е.рг . 

1028. " 

Врз основа на член 40 од Законот за мерните 
единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/76), директорот на Сојузниот завод за мери и 
скапоцени метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ГРАДУИРАНИ 

МЕРНИ ЦИЛИНДРИ 

Член 1 
- Со -овој правилник се пропишуваат метролош-

ките услови што мора да ги исполнуваат градупра-
шате мерни цилиндри (во натамошниот текст: ци-
линдрите). 

Член 2 
Под цилиндри, во смисла на овој правилник, се 

подразбираат: 
1) цилиндри со клун за излевање на течност 

(цртеж бр. 1); 
2) цилиндри со стеснет врат (грло) кои можат 

да бидат: со брусен (незаменлив) чеп и со стандард-
ден заменлив чеп (цртеж бр- 2). 

Член 3 
Вкупната номинална зафатнина на цилиндарот 

мора да одговара на низа слични големини: 5 — 10 
— 25 — 50 — 100 — 250 — 500 — 1000 — 2000 cm3 (ml).: 

Цилиндрите мораат да бидат баждарени на на-
левање со вода на +20°С. 

Номинална зафатнина на цилиндарот претста-
вува зафатнина на водата што ја содржи цилинда-
рот на референтна температура од -f 20°С, кога е 
исполнет до највисоката црта на неговата скала. : 

Член 4 
Цилиндрите мораат да бидат од провидно стак-

ло со соодветни хемиски и технички особини (с>д 
хидролитска класа 1,2 или 3) и да се без видливи 
грешки и внатрешни напрегања. 

ЦилиндЈЈите мораат да ги исполнуваат* условите 
предвидени со југословенските стандарди JUS В.Е4. 
150 — Лабораториски садови од стакло — Општи 
услови за квалитетот и JUS В.Е8.092 — Методи за 
испитување на стакло. 

Член 5 
Цилиндрите мораат да бидат од масивна кон-

струкција за да можат да издржат нормална упо-
треба. ' 

Цилиндрите се изработуваат во форма на .вер-
тикален цилиндричен сад со подножје. 

Рамниот пресек на цилиндарот мора да биде ,во 
тркалезна форма. 

Член 6 
Цилиндрите по целата своја должина мораат 

да имаат ист внатрешен пречник и иста дебелина 
на ѕидовите. 

Член 7 
Горниот раб на цилиндарот мора да биде фино 

неполиран или обработен со пламен и нормален на 
оската на цилиндарот. 

На горниот раб на цилиндарот мора да има 
формирано излив (клун за излевање на течноста), 
што го олеснува празнењето, на цилиндарот во те-, 
сен Млаз без прскање и подлевање на течноста., ? . t 

Клунот мора да се наоѓа на левата утрана кога 
скалата е во положба на отчитување. , ; • • 
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Цилиндрите со стеснет врат (грло) во својот го-
рен краЈ имаат лежишта за чепот. Вратот (грлото) 
на цил ин дарот мора да биде брусен на соодветна 
мера на чепот. 

Член 8 
Подножјето на цилиндарот мора да има шесто-

аголна или тркалезна форма, што обезбедува ста-
билна вертикална положба на цилиндарот кога тој 
се наоѓа во хоризонтална основа. 

Цилиндарот мора да остане стабилен кога ќе 
се постави празен, односно без чеп (ако цилиндарот 
има стеснет врат) и кога е наведнат пад наклон до 
15'С во однос на хоризонтална рамнина. 

Член 9 
Подножјето на цилиндарот може да биде изра-

ботено и од погоден вештачки материјал — плас-
ти ка. 

Член 10 
Цилиндрпте мораат да имаат скала чии подело-

ци, зависно од номиналната зафатнина, имаат 
вредности дадени во табелата бр. 1. 

Табела бр. 1 

Табела бр, 2 

Член И 
Цртите на скалата мораат да бидат обележени 

нормално на оската на градуираниот дел на цилин-
дарот. 

Сите црти на скалата мораат да имаат еднакви 
широчини. 

Широчините на цртите на скалата, зависно од 
номиналната зафатнина, имаат вредности дадени во 
табелата бр. 1 од член 10 на овој правилник. 

Растојанието меѓу цртите на скалата по целата 
должина мора да биде еднакво. 

Член 12 
Цртите на скалата почнуваат од минималната 

зафатнина (зафатнина која одговара на најниската 
црта на скалата која не смее да ги надмине вред-
ностите дадени во табелата бр. 1 од член 10 на овој 
правилник. 

Член 13 
Внатрешната височина до највисоката црта на 

скалата, вкупната височина на цилиидарот (hi) и 
оддалеченоста од највисоката црта на скалата (но-
минална зафатнина) до горниот раб на цилиндарот 
односно до вратот (грлото) на цилиндарот (hs) имаат 
вредности дадени во табелата бр. 2: 

Номинална Внатрешна височи- hi hs 
зафатнина на до највисоката mm mm 

cm5 црта на скалата 
mm min 

max min 

5 55 115 20 
10 65 140 20 
25 85 170 25 
50 110 200 30 

100 145 260 35 
250 200 335 40 
500 250 390 45 

1000 310 470 50 
2000 380 570 50 

Член 14 
Обелсжз'зање на цртите на скалата со броеви 

се врши одоздола нагоре, така што номиналната 
зафатнина да биде на највисоката црта на скалата. 

Најниската црта на скалата обележена со број, 
зависно од номиналната зафатнина на цилиндарот, 
е дадена во табелата бр. 1 од член 10 на овој пра-
вилник. 

Член 15 
На цилиндркте од 10 cm* (ml), 250 cm1 (ml) и 

2000 cm3 (ml) секоја втора долга црта мора да биде 
обележена со број. 

На цилиндрите од 250 cm1 (ml) долгите црти 
мораат да бидат обележени од 20 до 240 cm5 (ml), 
со дополнителна црта и со бројот 250 cm3 (ml) или 
од 30 до 250 сшЗ (ml). 

На сите други цилиндри секоја втора црта мора 
да биде обележена со број. 

Броевите мораат да се наоѓаат веднаш над 
долгите црти на кои се .однесуваат и малку надес-
но од соседните кратки црти. 

Член 16 
Распоредот на цртите на цилиндрите кои се со 

различни должини, зависно од поделбата на ска-
лата. мора да биде, и тоа: 

1) на цилиндрите со номинални зафатнини 
5 cm3 (ml), 50 cm1 (ml), 100 спѓ (ml и 1000 cm* 
(ml): 

— секоја десетта црта мора да биде долга; 
— на половината од растојанието меѓу две со-

седни долги црти се наоѓа една средна црта; 
— меѓу долгата црта и средната црта се нао-

ѓаат четири рамномерно распоредени кратки црти; 
2) на цилиндрите со номинални зафатнини од 

10 cm:l (ml) 250 cm* (ml) и 2000 cm3 (ml): 
— секоја петта црта мора да биде долга; 
— меѓу две соседни долги црти се наоѓаат че-

тири рамномерно распоредени кратки црти; 
3) на цилиндрите со номинални зафатнини од 

25 cm'5 (ml) и 500 cm1 (ml): 
— секоја десетта црта мора да биде долга; 
— Mefy дге соеесдни долги црти се наоѓаат че-

тири рамномерно распоредени средни црти; 
— меѓу две соседни средни црти се наоѓа по 

една кратка црта а меѓу средната и долгата црта 
— една кратка црта. 

Член 17 
Должината на обележената црта на скалата 

мора да биде различна, и тоа: 

Табела бр. 3 

Црти на 
скалата 

Должина на цртите на 
скалата 

долги црти 
средни црти 
кратки црти 

најмалку 1/4 од обемот на цилиндара 
1/6 од обемот на цилиндарот 
1/8 од обемот на цилиндара^ 
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Средните црти на скалата мораат симетрично, 
од обете страни, да ги преминуваат краевите на 
кратките црти. 

Член 18 
Сите црти на скалата и броевите мораат да би-

дат јасно видливи 'и неизбришлив!!. 
Член 19 

На секој цилиндар, на еден од јазиците и пис-
мата на народите на Југославија, мораат да се ис-
пишат: 

1) фирмата, односно називот или заштитниот 
знак на производителот; 

2) номиналната зафатнина (со симболот „ст 3 " 
или „ml"); 

3) ознаката дека цилиндарот е баждарен на 
налевање (со симбол 5Лп"); 

4) референтната температура (со симболот 
,320°С"). 

Ако за цилиндрите се издаваат уверенија за 
резултатите од испитувањето, мора, освен ознаката 
од став 1 на овој член, да се испише и редниот 
(серискиот) број. 

Сите ознаки од ст. 1 и 2 на овој член мораат да 
бидат испишани на горниот дел од цплкадарот, 
над највисоката црта на скалата, и мораат да би-
дат јасно видливи и неизбришливи во нормални 
услови. 

Член 20 
Границите на дозволената грешка на номинал-

ните зафатнини не смеат да ги надминуваат вред-
ностите кои се дадени во табелата бр. 1 од член 10 
»а овој правилник. 

Најголемата дозволена грешка на Зафатнината 
што одговара на која и да е црта на скалата е ед-
наква на најголемата дозволена грешка на номи-
налната зафатнина на цилиндарот« 

Разликата меѓу грешките во зафатнините кои 
одговараат на две кои и да било црти на скалата 

не смее да ја надминува најголемата дозволена 
грешка на номиналната зафатнина. 

Член 21 
Типското испитување на цилиндара* го опфаќа 

претходното испитување и мерно-техничксто испи-
тување на цилиндарот. 

Претходното испитување на цилиндарот го оп-
фаќа надворешниот преглед и испитувањето на 
хидролитската класа. 

Мерно-техиичкото испитување на цилиндарот 
го опфаќа: 

1) испитувањето на зафатнината; 
2) испитувањето на скалата (поделбата и обе-

лежувањето со броеви); 
3) испитувањето на постојаноста на скалата и 

обележувањето. 
Член 22 

Жигот се става (нанесува) над највисоката цр-
та на скалата, така што ставањето на жигот да не 
го смеќава отчитувањето на менискусот. 

Ако за цилиндарот се издава уверение за пре-
гледот, во уверението мора да се наведе бројот на 
цилиндарот. 

Член 23 
и 2 претставуваат составен т i Цртежите бр. 1 

на овој правилник. 
Член 24 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0213-8923/1 
30 октомври 1980 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
мери и скапоцени метали, 

Милисав Воичик, е. р. 
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1029. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

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

КОМУНИКАЦИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за радиокомуникациите, кои ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Радиокомуникации. Предавате-
ли. Методи за мерење. Несакана мо-
дулација — — — — — — — JUS N.N6.349 

2) Радиокомуникации. Методи за 
мерење. Карактеристики на мрежата за 
пондерациј а на псофометарот кој се 
користи во звучната радиодифузија 
и телефони!ата — — — — — JUS N.N6.352 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник 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 

правилник се задолжителни во целост. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила триесеттиот 

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

Бр 31-17506/1 
6 ноември 1380 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизациј а, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

1030. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот-за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ" бр. 
38/77 и 11/80). директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

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

ТУВАЊЕ НА ПРИРОДНИОТ КАМЕН 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за испитување на природниот ка-
мен, кои ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Испитување на природниот ка-
мен. Определување на впивањето вода JUS В.В8.010 

2) Испитување на природниот ка-
мен. Определување на зафатнинската 
маса со пори и шуплини, на зафат-

нинската маса без пори и шуплини и 
на коефициентот на зафатнинската 
маса и порозноста — — — — — JUS В.В8.032 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој пра-

вилник се составен дел на овој правилник, а се об-
јавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за 
станд ардизациј а. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој пра-

вилник се задолжителни во целост, а ќе се приме-
нуваат на природниот камен што ќе се произведе, 
односно увезе од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегзтвањего во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат југословенските стан-
дарди кои ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Определување на впивањето 
вода на природниот камен — — — JUS В.В8.010 
донесен со Решението за југословенските стандар-
ди за физикални и технички мерења за каменот и 
неговите методи на испитување, за бетон и за упо-
треба на ложишни згури („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 29/57). 

2) Определување на волуменската 
тежина, специфичната тежина ис-
полнетоста и порозноста на при-
родниот камен — — — — — JUS. В.В8.032 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на градежништвото („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 8/62). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

I 
I 
I 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

1031. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80). директорот на Сојузниот завод за 
стандардизациј а пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПОДАТО-
ЦИТЕ ЗА МЕХАНИЧКИТЕ ОСОБИНИ НА ЧЕЛИ-

КОТ 

Член 1 
Овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за податоците за механичките особини на 
челикот, кој го има следниот назив и ознака: 

Податоци за механичките особини 
на челикот Правила за премин на SI 
единици — — — — — — — JUS С.А4.060 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-

вилник е составен дел на овој правилник, а се об-
јавува во посебно издание на Сојузниот завод за 
стандардизација. 

Бр. 31-17505/1 
6 ноември 1980 година 

Белград 
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Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од 

член 1 на овој правилник не 'е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила триесеттиот ден 

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

Бр. 31-17507/1 
в ноември 1Ѕ80 година 

Белград 

за 
Директор 

на Сојузниот завод 
стандардизација. 

Ми лап Крајновиќ, е. р. 

1032. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандарди з аци јата (..Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот згвод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РАЧНИ 
И ПРЕВОЗНИ АПАРАТИ ЗА ГАСНЕЊЕ ПОЖАРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за рачни и превозни апарати за 
гаснење пожари, кои ги имаат следните називи и 
ознаки: 

1) Рачни и превозни апарати за 
гаснење пожари. Општи одредби — JUS Z.C2.02<0 

2) Рачни и превозни апарати за 
гаснење пожари. Методи на испи-
тување — — — — — — — — JUS Z.C2.022 

3) Рачни и превозни апарати за 
гаснење пожари. Рачни апарати за 
гаснење со хемиска пена — — — JUS Z.C2.030 

4) Рачни и превозни апарати за 
гаснење пожари. Рачни апарати за 
гаснење со прав — — — — — — JUS Z.C2.035 

5) Рачни и превозни апарати за 
гаснење пожари. Рачни апарати за 
гаснење со јаглен диоксид 

6} Рачни и превозни апарати за 
гаснење пожари. Рачки апарати за 
гаснење со вода и воздушна пена — 

7) Рачни и превозни апарати за 
гаснење пожари. Рачни апарати за 
гаснење со воздушна пена 

8) Рачни и превозни апарати за 
гаснење пожари. Рачни апарати за 
гаснење со вода — — — — — — 

9) Рачни и превозни апарати за 
гаснење пожари. Превозни апарати за 
гаснење со хемиска пена — — — 

10) Рачни и превозни апарати за 
гаснење пожари. Превозни апарати за 
гаснење со прав — — — — — — 

11) Рачни и превозни апарати за 
гаснење пожари. Превозни апарати 
за гаснење со јаглероден диоксид — JUS Z.C2.140. 

— — JUSZ.C2.040 

JUS Z.C2.05Q 

— — JUS Z.C2.055 

JUS Z.C2.060 

JUS Z.C2.130 

JUS Z.C2.135 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник 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 ОБОЈ 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се 
применуваат на рачните и превозните апарати за 
гаснење пожари кои ќе се произведат, односно уве-
зат од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

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

1) Рачни и превозни апарати за 
гаснење пожари. Општи одредби — 

2) Рачни и превозни апарати за 
гаснење пожари. Рачен апарат за 
гаснење со хемиска пена — — — 

3) Рачни и превозни апарати за 
гаснење пожари. Рачни апарати за 
гаснење со прав — — — — — — 

4) Рачни и превозни апарати за 
гаснење пожари. Рачни апарати за 
гаснење со јаглероден диоксид — — 

5) Рачни и превозни апарати за 
гаснење пожари. Рачен апарат за 
гаснење со вода и воздушна пена — 

'6) Рачни и превозни апарати за 
гаснење пожари. Рачни апарати за 
гаснење со воздушна пена — — — 

7) Рачни и превозни апарати за 
гаснење на пожари. Рачни апарати 
за гаснење со распрашена вода — 

8) Рачни и превозни апарати за 
гаснење пожари. Превозни апарати за 
гаснење со хемиска пена — 

JUS Z.C2.020 

JUS Z:C&030 

JUS Z.C2.035 

JUS Z.C2.040 

JUS Z.C2.050 

JUS Z.C2:055 

JUS Z.C2.060 

— JUS Z.C2.130 
9) Рачни и превозни апарати за 

гаснење пожари. Превозни апарати за 
гаснење со прав — — — 

10) Рачни и превозни апарати за 
гаснење пожари. Превозни апарати 
за гаснење со јаглероден диоксид — • 

— — JUS Z.C2.135 

JUS Z.C3.140 

донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за рачни и превозни апарати за гаснење пожа-
ри („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/70). 

11) Рачни и превозни апарати за 
гаснење пожари. Технички услови на 
испитување — — — 1 - — — JUS. Z.C2.022 

донесен со Решението за југословенските стандар-
ди од областа на пожарникарството (,.Службен лист 
на СФРЈ", бр. 27/74). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила триесеттиот 

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

Бр. 31-17508/1 
в ноември 1980 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е. р. 

0 
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1033. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот з^вод за стан-
дардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГОЛЕ-
МИНИТЕ, ЕДИНИЦИТЕ И СИМБОЛИТЕ ВО НАУ-

КАТА И ТЕХНИКАТА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за големините, единиците и симбо-
лите во науката и техниката, кои ги имаат следните 
називи и ознаки: 

1) Големини, единици и симболи. 
Општи принципи — — — — — 

2) Големини, единици и симболи. 
Големини и единици за простор и 
време — — — — — — — — 

3) Големини, единици и симболи. 
Големини и единици за периодични и 
сродни појави — — — — — — 

4) Големини, единици и СЕшболи, 
Големини и единици за механика — 

5) Големини, единици и симболи. 
Големини и единици за топлота — 

6) Големини, единици и симболи. 
Конверзиони фактори за единици 
што не се употребуваат — — — — 

7) Големини, единици и симболи. 
Таблица за пресметување на кил ока-
лорин по час-ват — — — — — 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на свој 

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

Член 3 
Применувањето на југословенските стандарди 

од член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила триесеттпот 

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

Бр. 31-37688/1 
11 ноември 19.40 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е. р. 

1034. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата (.,Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РУД-
НИЧКИ ТРАНСПОРТ Н% МИНЕРАЛНИ СУРО-

ВИНИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југосло-

венските стандарди за руднички транспорт на ми-

нерални суровини, кои ги имаат следните назив и и 
ознаки: 

1) Руднички транспорт на мине-
рални суровини. Јамски вагонетки и 
вагони за колосек 600, 750 и 900 mm JUS P.R2.100 

2) Руднички транспорт на мине-
рални суровини. Локомотиви за ко-
лосек 600, 750 и 900 mm — — — — JUS Р.Ѕ9.101 

Член 2 
Југословенските стандарди ед член 1 на овој 

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на јамските вагонетки, вагоните за коло-
сек 600, 750 и 900 mm и локомотивите за колосек 600, 
750 и 900 mm што ке се произведат, односно увезат 
од денот на влегувањето во сила ка овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

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

1) Јамски количка за руднички 
транспорт за колосек широчина 
600 mm JUS P.R2.100 
донесен со Решението за југословенските стандар-
ди за јамски колички за руднички транспорт 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 11/58) 

2) Јамски локомотиви за рудни-
чки транспорт. Габаритни мери — — JUS Р.Ѕ9.101 
донесен со Решението за југословенските стандар-
ди од областа на пресекот на рудничките простории 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/62). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

три месеци од денот на светнувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр 31-17687/1 
11 ное?три 1980 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Милан Кра јновиќ, е. р. 

1035. ] 

Врз основа на член 22 став 2 ед Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/78 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА КОНИЧНИ РАЗВРТУ-

ВАЧИ 

Член 1 
Со ттенот на влегувањето БО сила на овој пра-

вилник престанува да важи југословенскиот стан-
дард, кој го има следниот назив и ознака: 

Конични развртувачи со конус 
1:50 за конични нивни — — — — JUS K.D3J80 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за алат и прибор („Службен лист на СФРЈ"* бр. 
51/71). 

JUS А.А1.020 

JUS А.А1.023 

JUS А.А1.024 

JUS A.A1.025 

JUS A.A1.026 

JUS A.A1.037 

JUS А.A1.045 
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Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 31-17585/1 
10 ноември 1980 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. p. 

1036. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата „Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ОГНООТПОРЕН МА-

ТЕРИЈАЛ 

Член 1 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи југословенскиот стан-
дард, кој го има следниот назив и ознака: 

Огноотпорен материјал. Склади-
рање, превезување и пакување — — JUS В.DO.700 
Донесен со Решението за југословенските стандарди 
$а огноотпорен материјал („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 30/59). 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 31-15853/2 
17 ноември 1980 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандар дизациј а, 
Милан Крајновиќ, е. р, 

1037. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ" бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизациј а пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТО-
ДИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ИЗОЛАЦИОНИТЕ 

МАТЕРИЈАЛИ ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат ^-гословен-

скиге стандарди за методите за испитување на изо-
лационите материјали во градежништвото, кои ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Екуменски ленти за хидроизо-
лација. Методи на испитување — JUS U.M8.080 

2) Хпдроизолацггогш материјали. 
Методи за испитување — — — — JUS U.M.085 

3) Материјали импрегнирани со 
битумен. Методи за испитување — JUS U.M8.225 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник 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 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на изолационите материјали во градежни-
штвото што ќе се произведат, односно увезат од де-
нот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со деЕтот на влегувањето во сила на овој пра-

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

1) Битуменски ленти за хидроизо-
лација. Проверување на квалитетот JUS U.M8.080 

2) Методи за испитување на маса-
та за хидроизолација — — — — JUS U.M8 085 
донесени со Решението, за југословенските стандар-
ди од областа на градежништвото („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 38/65). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 31-18113/1 
19 ноември 1980 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

1038. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

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

ВИ 

Со овој правилник се пропишува југословенски-
от стандард за жлебови, кој го има следниот назив 
и ознака: 

Жлебови на деловите што вовле-
чуваат во предвидените дупки — JUS М.А5.020 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на ово] пра-

вилник е составен дел на овој поавилнтж, а се об-
јавува во посебно издание на Сојузниот завод за 
стандардизациј а 
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Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-

вилник е задолжителен во целост. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во ..Службен 
лист ка СФРЈ". 

Бр. 31-18183/1 
20 ноември 1980 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

1039. 

Брз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 
2 од Законот за основите на системот на цените и 
за општествената контрола на цените („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), претставниците 
на производителите и претставниците на потрошу-
вачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА МЕ-

ТАЛУРШКИ КОКС 

1 Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 17 јули 1980 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените нели за металуршки кокс, со тоа што 
производителгките организации на здружен труд 
да можат споите затечени п о в а ж н и цени. при по-
стојните услови на продажбата, да ги зголемат до 
40.8%. а според Ценовникот кој е составен дел од 
Спогодбата, 

2, Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под ус-
ловите што се предвидени во Спогодбата. 

3 На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за пени, со решение бр. 5426 од 3 декември 
1980 година. 

4 Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од ленот на сопнувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува наредниот ден од денот 
на склучувањето на Спогодбата. 

Престапници на производителите РО К о с а -
ра — ..Лукавац" — Лукавац. РО Железара 
„Зеница" — Зеница. РО Металуршка вѕљаони-
чка производња — Сисак. 
Претставници на купувачите-потооптувачи: РО 
Железара „Зеница" — Зеница. РО Железава 
„Илијаш" — Илијаш РО Железара ..Вареш" 
Ваоеш МК Смедерево — РО Железара у из-
градњи — Смедерево Р У Д Н И Ц И И железарница 
, ,Скоте" — Скопје Ро Металуршка ваљаопич-
ка производња — Сисак. СЖ-Железара Дито-
ре" — Шторе и СЖ-Железара „Јесенице" — Ј е -
сен и це. 

1040. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од За-
конот за основите на системот на цените и за оп-
штествената контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), претставникот на произ-
водителот и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА 

ЛЕАРСКИ КОКС 

1. Претставникот на производителот и прет-
ставниците на протрошувачите, на 23 јули 1980 го-
дина, склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за леарски кокс, со тоа што нроиз-
водителските организации на здружен труд да мо-
жат своите затечени продажни цени, при постој-
ните услови на продажбата, да ги зголемат до 4270, 
а според Ценовникот кој е составен дел од Спогод-
бата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под 
условите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цепи, со решение бр. 5354 од 3 декември 
1980 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот дем 
ед денот на објавувањето во „Службен лист иа 
СФРЈ", а ќе се применува наредниот ден од денот 
на склучувањето на Спогодбата. 

Претставник на производителот: РО Коксара 
„Лукавац" — Лукавац. 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 
54 купувачи — потрошувачи потписници на 
Спогодбата 

1041. 

Врз основа на член 22 од Законот за општест-
вена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72. и 35/72), во врска со член 101 став 2 од 
Законот за основите на системот на цените и за оп-
штествената контрола на цените („Службен лис* 
на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80). претставникот на 
производителот и претставниците на потрошувачи-
те склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СОЛ 

ЗА ДОБИТОЧНА ИСХРАНА 

1. Претставникот на производителот и прет-
ставниците на потрошувачите, на 22 октомври 1980 
година, склучија и потпишаа Спогодба за проженгб 
иа затечените цени за сол за добиточна исхрана, 
со тоа што производителските организации на 
здружен труд можат своите затечените продажни 
пени, при постојните услови на продажбата, да ги 
зголемат така што највисоката продажна цена за 
сол за добиточна исхрана да изнесува 2.506 динари 
по еден тон. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 7569 од. 8 декември 
1980 година. 
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4, Оваа спогодба влегува во сила наредниот дем 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставник: на производителот: Руде шк соли и 
сони бунари — Тузла. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Серво Михаљ" — Зрењанин, Ветеринарски за-
вод — Суботица. ПК „Сомбор" — Сомбор. „Аг-
робатка" — Бачка Паланка, — *УЦагшх« — 
Врбас, ПИК „Сирмиум" — Сремска Митровица, 
ПИК „Банат" — СОУР „Стандард" — Кикинда, 
„Агротехника" — Љубљана, КИК „Помурска" 
ФСХ — М уре ха Сабота, ПКБ СОУР „Велепро-

. мег" — Белград. ПИК „Тамиш" — Панчево, 
„Агроопрема" — Белград. ПИК „Шид" — Шид, 
„Србокооп4" — Белград, ПК „Посавка" — фабри-
ка сточне хране „Брчко" — Брчко. „Солипром" 
— Белград, „Агрокомбииат" — РО „Ангропро-
мет" — Ниш. ТИМА ОС УР „Волетрговина" 
Ко1оша1з — Марибор МЕРЕХ ООУР „Гросист" 
— Цел је УПИ СОУР „Репром" — Сараево, 
„Крушееа ц - промет" ООУР „Морава" — Круше-
вац,' ЗИК „Куманово" ООЗТ „Трговија"— Ку-
маново. 

1012. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35 72), во врска со член 101 став 2 од За-
конот за основите на системот на цените и за оп-
штествената контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), претставникот на про-
изводителот и претставниците на потрошувачите 
Склучуваат 
м 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ИН-

ДУСТРИСКА КАМЕНА СОЛ 

1. Претставникот на производителот и претс-
тавниците на потрошувачите, на 22 октомври 1980 
година, склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за индустриска камена сол, со 
тоа што производителските организации на здру-
жен труд да можат своите затечени продажни це-
ни, при постојните услови на продажбата, да ги 
зголемат така што највисоката продажна цена за 
индустриска камена сол за посинување на патиш-
та да изнесува 1.950 динари за еден тон. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под 
ус лозите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 7568 'од 8 декември 
1980 година. 

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

Претстазник на производителот: Рудник соли 
и сони бунари — Тузла. 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 

-.Оп Ја-пут" — Белград, Здружено цестно под-
јегјз Словеније — Љубљана, Пословно удру-
жење предузећа за цесте — Загреб, Предузеће 
за путеве СР БиХ — Сараево, „Македон«]а-пат'6 

Претпријатие за јавни патишта — Скопје, 
..Црна Гора-пут" Титоград, „Београд-пут" — 
Белград, СОУР за путеве „Војводина-пут" — 
Нови Сад, „Солипром" — Белград и Општо 
здружение на сообраќајот на Југославија — 
Бал град. 

У К А З И 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И 
ОИОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЗАИР И ЗА НАЗНА-
ЧУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМ-
БАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВ-
НА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИ-

КА ЗАИР 

I 

Се отповикува 
д-р Филип Николовски од должноста вонреден 

и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Република 
Заир. 

II 

Се назначува 
Александар Станич, досегашен * помошник на 

сојузниот секретар за информации, за вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република 
Заир. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе 
го изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 13 
10 ноември 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Цвиетин Мијатовић, е. р. 

^ ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјал неетичка Федеративна Република Југосла-
вија одлучува да се одликуваат: 

О д СР х р в а т с к а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата. 
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СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
. ЗРАЦИ 

Малиќ Јанка Јосип, Томиќ-Клоповиќ Драгу-
тина Анкица; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Брајановиќ Петра Бранко, Јурчиќ-Настиќ Еми-
ла Миј ана; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Девчић Николе Јакоб, Ивчец Антуна Катица, 
Јукић Мате Томислав, Кобола Алојза Алојз, Му-
сић-Анић Драгутина Јелена, Сомболек Марцела 
Стјепан, Сцхрамадеи Божидара Анте, Шиша Михо 
Марко; 

— 'за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ * ' 

Девчиќ Јуре Никола; ( . ! 

О д СР С р б и ј а 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
ед значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

ЈЈГијаиловић Остоје Босиљка, !ЌТилетич Лазара 
Драгиња, Младеновић-Ђорђевић Петра Зорица* 
Пауновић-Николић Животе Вера, Поповић Јове 
Стојанка; 

' за заслуги и постигнати успеси во работата од 
значење на .напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

- Цветковић-Алексић Андреја Олга, Димић-Да-
видовић Владимира - Бранислава, Димитриј евић- ' 
Козјак Катарине Јулија, Ескич Чедомира Натали-
да» Хорват Мирка Радмила, Храповић Џемаила 
Злата, Илић-Лончдр Миле Јелена, Јелић Николе 
Милена, Калуђеровић-Марсенић Величка Достана, 
Костић Славка Грана, Николић-Урошевић Уроша 
Јаворка, Поповић Илије Гордана, Поповић-Матић 
Томе Милена, Пушеља-Ђоровић Александра Љу-
бинка, Раковић-Живковић Владимира Христина, 
СтојанОвић-Милић 'Стојанче Милосава, Васиљевић 
Милоја Љубинка;' 

— За залагање во социјалистичката изградба на 
земјата ' 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

&1*ихајловЈ-^-Марковић Живка Радмила, Мило-
сављевић-Јовањшговић Најдена '"Јелена, "Николић 
Србољуба Љиљана; "' ч 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бирманчев-Иванић Андрија Хелена, Делевић-
Ракчевић Михајла Миомира, Дуњић-Ступаревић 
Жике Владислава, Грујић-Бранковић К р с т и в о ј а 
Милија да, Ицић Станоја Благица, Јаношевић-Жи-
ваљевић Андреје Кристина, Јенић-Гавриловић' Је -
ремије Вучица, Павловић-Владановић Петра Јања, 
Стевфановић Драгољуба Десанка,- Стојановић-Спа-
сић Станојка Мила, Тодоровић Илије Јованка; 

О д САП В о ј в о д и н а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Барошевић Ђуре Никола, Бркљач Јове Томис-
лав, Дамаскин Василија Михаљ, Демић Андрије 
Милан, Дукаи Ержебет Антал, Јеринкић Димитри-
ја Нестор, Јурић Станка Јован, Станисављевић 
Лазе Лука; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите 'на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Бобић Шпире Драган, Борбељ Ђерђа Јожеф, 
Чанак Бож^е Ђуро, Челебић Светислава Милан, 
Чучковић Ќаја Душан, Поповић Миливоја Брани-
слав, Шаманц Панте Јон, Тодоровић Млађена Бо-
гдан; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН' ВЕНЕЦ ' 

Ацкета Гојка Миодраг, Ајџановић-Шимченко 
Тодора Анастасија, Бенедек Михаља Михаљ, Бог-
данов Бранка, Бранков Тодора Сретко, Черевицки 

' Милоша Јован, Данилов Луке Милан, Дејановић 
Милана Глигорије, Галешев Кузмана Обрад, Јо-
ванов Живе Влада, Клајић-Фертиг Самуела - Ана, 
Којичић Маше Мирко, Марчета Миле Живко, 'Мар-
ков Јована Љубомир, Милин Тадије Војислав, Ми-
лосављевић Милорада Јован, Милованов Теодора 
Стеван, Муч Милоша Софија^ Музикравић-Микић 
Глигорија Тијана, Николин Боже Љубиша, Нико-
лин Васе Неделко, Пајић Раде Мирослав, Петро-
вић Симеуна Марко, Радовић Новака Драгутин, 
Станојевић Недељка1 Чедомир, Стојовић Јанка Ра-
домир", • Стражмештер Миливоја МИЛИВОЈ, Шарац 
Стевана Ђура, Угарчина Стојана Душан; 

— за,особени заслуги на. полето на јавната деј-
ност со * која се. придонесува. <кон општиот, напиено« 
на земјата - • . -
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,СО . ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Боца Ђорђа Милева, Бугарчић Ђоке Миодраг, 
Допуђа Ћира Живорад, Дудић-Ардељан Николе 
Верица, Дуковић Гвоздена Милорад, Голић Језде 
Александар, Јањић Војина Марко, Мишљеновић 
Стојана Јасан, Опачић Раде Душан, Перић-Гаш-
ић. Филипа Милка, Савић Богдана Ненад, Салдо 
Милана Новица; 

— за заслуга и постигнати успеси во работата 
од значење на социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД "СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Антић Андрије Јулка, Арамбашић Савића Ми-
лан. Бајић Јована Гојко, Бакић Живе Милан, Ба-
лог Јожефа Елемер, Банић-Игњац Пугеља Јожефа, 
Бањац-Паитош Саве Роса, Барбулов Славка Бо-
жидар, Белић Исе Здравко, Бјеловук Милана Дра-
го, Благојевиќ Пека Данило, Бурсаќ Стевана Рајко, 
Чех Јаноша Петар, Чомиќ Богдана Милош, Чучков 
вић-Летина Дана Мирослава, Ђорић Јована Јован, 
Давинић Сретена Миодраг. Дорословац Милана 
Ђура, Дукуљев Жарка Живан, Ђурић Сретена 
Цветко, Фара Коријолан Ливијус, Филиповић Све-
тислава Невена. Глигорин Владимира Бранислав, 
Грбанушић Михаила Љубомир, Хорват Кароља Ја-
нош, 'Игаз Јожефа Ва паж, Ивошевић Алексе Раде, 
Јаковљевић. Миле Никола, Јовановић-Кнежезић 
Живана Анђелка, Јовановић Станимира Животије, 
Јожић Раде Р1лија, Јунгер Кароља Имре« Јускан 
Петера Михаљ, Кануреки Ивана Сава. Каоталија 
Рада Милош, Кесић Јована Душан, Кешељ Симе 
Светислав, Кихут Антала Шандор, Кларић Стевана 
Милан, Кнежевић Милана Миливоје,- Којић Сава 
Љубинка. Коларов-Поповић Стевана Јулка, Козач-
ки Рада Стеван, Лаушев Луке Иван, Љиљак Мати-
је Миле, Маленчић Милана Спасоје, Маринковић 
Марка Душан, Марков-Михајлов. Живе Љубица, 
Михаљ-Гладић Живка Славенка, Милосазљевић 
Борислава Драгомир. Милошев Живка Новак. Ми-
љков-Радош Владо Душанка, Мусић Митра Коста-
дин, Недомачки Мирка Димитрије; 

Огризовић Остоје Данило, Огризовић Стевана 
Душан. Палић Арона Мирослав, Пантелин Илије 
Крста, Перић-Трнић Средоја Ружица, Пиперски 
Статуе Стеван, Пивац Милорада Димитрије, По-
пов Средоја Богдан. Попов Севера Јован, Поповић 
Младена Душан, Поповић Велимира Василије, Пот-
коњак Ђуре Богдан, Радуловић Блажа Радоје, Ра-
дуљеп-ДамЈанов Мите Јованка, Ромхањи Пала Ан-
тал, Рука нина-Бошковић Маријана Катица, Ста] ић 
Цветка Боривој, Степан Александра Лучијан. Сто-
јанов Ленте Лазар. Свилаоов-Враговић Љубомира 
Вукица. Табори Еугена Ђоође, Тепавац Радоње 
Илија. Тесла Ђурђа Миле, Тодоровић-Миросавље-
вић Матија Кристина, Томић Тодора Добривој, То-
впп-тт-^ .тт^зара Петар,- Васић Светозара Жива. Ви-
даковић Јанка-Новак, Видицки-Ступар Петра Сав-
ка. Вунеља Јована Милош, Вучићевић-Вучићезић 
Ђорђа Босиљка. Вујчић-Бошковић Лазара Весе-
линка, Вукобрат Уроша Ђуро, Закић Богдана Паја, 
Закић Паје Пера*; 

— за заслуга и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Абаза Јове Бранко, Алексић-Трајлов Жива 
Маркера, Антанасић-Бу гареви Николе Илинка, 

Антуновић Дане Божидар, Анушић Николе Јово, 
Аранђелову^ Радосава Александар, Бакић Живе 
Љубомир, Белеуц-Мелих Павела Катарина, Безна 
Омера Јелица, Битевић Бориса Емил, Богичевић-
-Зивлак Стевана Јелка, Бојанић Милорада Смиља, 
Борота Радислав, Брадић Драгољуба Радивоје, 
Бранковић-Шушњар Милована Марија, Бубњевић 
Марка Ненад, Bv»xvp Петра Мила, Бутулија Обрада 
Вељко, Пекић Василија Александар, Чокорило 
Трифка Бранко, Добраниќ Саве "Митар, Добријевић 
Трифуна Милка, Дракулић Луке Илија, Дражић 
Лук? Милош, Ђапа Луке Михајило, Ђурић Ивана 
Влада, Ердел-ан Жпзе Мирослав, Фехер Пала -Ан-
та гх, Галић Николе Здравко, Гавранов Ђуре Жива, 
Глазатовић Радована Јанићије, Глигорич Миле Ми-
лован, Гојић Николе Славица, Хорзат-Хооват Сте-
вана Ана, Изковић-Никчевић Боже Љубица, Ј а -
ко"-Hah Шандора Ержебет, Јаковљевић Миле Јо-
ван. Јакшић Михајла Стеван, Јасић-Радонић Ди-
митрија Зора, Јовановић-Максимовић Тадије Ко-
вин ка; 

Калапиш Ђуке Ђука, Киш-Њеогеш Имра Ева, 
Кокалов Живе Теодор, Косанчић Ранка Иван, Ко-
вачевић Драгослава Милан, Крнета Лазе Милорад, 
Крстин Бошка БОРИВОЈ, Крстоношић Мирка Сте-
ван, Ладичорбић Милорада Иса, Латинчић-Вуле-
тин Панта Данина, Ледер Јосипа Иран, Лукић Ра-
томира Милош, Мадарас Иштвана Шандор, Мак 
Анта ла Карољ, Максимов Милана Стеван, Макси-
мовић-Томка Кароља Корнелија, Маричевић Нико-
ле Мирослав. Марићевић-Ђуричин Лазара Видоса-
ва Маринковић Радивоја Живко, Месарош Андра-
ша Ференц, Милетић-Живковић Велимира Горда-
на, Ми лешев-Те тенки Сава Јелена, Миловић Миха-
јла Миливоје, Миоч Мате Томислав, Мишков Ива-
на Светислав, Митровић Пере Божидар, Митровић 
Јована Радован, Марковић Велимира Младен, 
Мркић Дмитра Борислав. Николић Милована 
Драган, ' Николић Јована Блажо. Николић Ђо-
ке Милош, Њагрић Нике Мита, Обрадовић Ђу-
ра Богдан, Олак Петра Петар, Остојић Ми-
лана Павле, Пандугов-Стефановић Ивана Хер-
мииа, Петровић Стевана Милорад, Перуновић 
Радована Ми лоран, Петровић Петра Бранко, 
Петрович Мише Мирослав, Попеску Павла Трајан, 
Попов Жарка Миладин* Попржан Лазе Милан, 
Проданов-Жакић Јована Љубица, Радић Стојана 
Душан, Радић Ленте Мирослав. Радивојша Пан-
телије Никола, Радојчић-Лукић Велимира Ангели-
ка, Санадер Ранка Радован, Рајков Петра Никола, 
Ранковић Радојице Миодраг. Ратко Шандора Шан-
дор, Ренчар Јосипа Јосип. Решћански Жива Милан, 
Сабо-Котас Самуела Елена, Сантрач Јове Дане, 
Сарић-Мичевић Душана Невенка, Симић Душана 
Радивој, Стефановић Љубомир, Стоиловић Слобо-
дан, Ступар Ђуро Милан. Шћирбић Тодора Георги-
је, Шкорић Ђуре Милка, Тетин Милоша Драгутин, 
Топаловић Милана Маринко, Тот Ане Андраш, Тот 
Иштвана Јован, Тркуља Ратка Бранко. Тубић Ми-
ладина Драгомир, Удицки Аце Душан, Утржан Ми-
лоша" Милан, Вељковић Михаила Загорка. Више-
круна-Родић Ђуре Сока, Влајић Рада Гојко, Влај-
чић Маринка Момир, Војнов Славка Боривој, Вој-
водић Андрије Гојко, Вуковић Благоја Миленко, 
Живић Пантелија Радојка; 

— за залагање во социјалистичката изградба 
на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД ч 

Волок Јожефа Јожеф, Милинковић Јована Ра* 
доје, Нешковић Светислава Миливоје, Русгаћ-Ага* 
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товић Драгослава Радулка, Штибингер Антала Кал-
ман, Васин Стевана Марко, Живковић Славка Ра-
дивој; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Деспотовић Николе Милан, Ференци Иштвана 
Ласло, Хорватовић Адама Аница, Иванковић Шпи-
ро Јово, Јоловић Богосава Милојко, Лакић Илије 
Спасоје, Маленчић Станка Радован, Мандић Мило-
ша Драган, Милановић Драгана Милица, Милићев-
-Раца Стевана Душанка, Наста си јевић- Пла вип зћ 
Тодора Драгиња, Недељков-Војновић Лаке Радој-
ка, Павлов Миша Миша, Радојчић Ратомира Бра-
тимир, Радоњич Јакова Слободан. Селаковић Ни-
коле Мићо, Станковић Арсе Кирил. Томин Јована 
Живојин, Трифунац Аркадија Паја, Ветраб Јожефа 
Карољ, Зорић Косте Мирослав; 

— за заслуга и постигнати успеси во ракетата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Бугарчић Петра Димитрије, Поповић Бг а шко-
лава Радомир, Симић Бранка Мирољуб, Шороња 
Илије Душан; 

Бр. 59 
22 септември 1980 година 

Белград 

Претседател 
иа Претседателството на СФРЈ, 

Цвхзетин Мијатовић с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУ-

БЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија одлучува да се одликуваат 

— за примерна работа на развивањето на по-
летот за остварување на поставените задачи, како 
и за покажување на старешински и војнички осо-
бини кои служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

десетар: Фабрик Шандора Михаљ; 1 

— за особено истакнување во познавањето и 
•вршењето на војничките должности и за пример-
но војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

Дурић Николе Мирко, Давид Ђерђа Карољ,Ди-
митров Веље Славко, Дјанко Назифа Нијаз, Геор-
гиевски Владимира Набојша, Хоџић Јусуфа Абаз, 
UORHOCKTI Ратка Аце, Крчо Јове Милорад, Маровић 
Мила Слободан* Миљуш Милана Ратко» Николић 

Борислава Срђан, Новокмет Незира Махир, Петро-
пијевић Живка Михаило, Пинтерић Драге Вјеко, 
Радојчић Стеве Милан, Радован Марија Бранко, 
Ристић Мирослава Момчило, Стојковић Ђорђа Ра-
дојица. Шеремет Боже Бранко, Випотник Франца 
Андреј; 

ра ЗЕ сдп мци: Беназић Алда Дјани, Дјечбитрнћ 
Ризе Рамазан, Нешић Богосава Мијомир, Новак Ива-
на Зденко. Османовић Ахмета Фахрудин, Шебеник 
Јанеза Роман; 

морнари: Горуп Марјана Адолф, Сабо Ласла 
Атила; 

— за примерна работа на развивањето на поле-
тот за остварување на поставените задачи, како и 
за покажување на старешином! и војнички особи-
ни кси служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

питомец на ШРО — ЕОДНИК Бијелић Саве Ч Е -
ДОМИР, 

војници: Бабић Ђуре Миле, Костић Јована Дра-
ган. Павловић Радоја Живорад, Подвршник Петера 
Петер, Тратник Андреја Лудвик, Вереш Антала 
Ласло, Жгела Ивана Миле; 

— за особено истакнување ЕО познавањето и 
вршењето ка војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

војници- Ђурчић Марка Јозо, Грабовац Петра 
Алојз, Граховац Беже Радомир, Хладни Антона 
Антон, Јовановски Манасија Станко, Карјанковић 
Боривоја Драгомир, Ковачевић Живорада Милош, 
Курчубић Милорада Живорад, Милетић Ранка До-
брина. Новачки Стјепана Бранко, Петровић Даније-
ла Фердинанд, Петровић Данијела Марјан, Бајагић 
Гојка Миланко; 

— за особено истакнување во позна вањето и 
вршењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

војници: Асан Асана Светислав, Дерикоња Гав-
ре Радислав, Кмет Јоже Јоже, Лавтижар Јоже 
Франц. Левак Стјепана Стево, Манчић Стојанке 
Зоран. Мавхар Алојза Франц, Репац Николе Здрав-
ко, Ристић Радојка Војислав, Самарџија Ранка 
Здравко, Шкорић Јакова Мирко; 

— за особено истакнување во познавањето и 
вршењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

војници: Хрибар Зорана Миклавж, Шаховић' 
Јакупа Рупија, Шешлија Славке Добривоје, Шлат 
Јосипа Иван, Жалац Ивана Јосип. 

Бр., 60 
19 септември 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Цвиетин Мијатовић, е. р. 
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У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦШАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУ-

БЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа ца член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја одлучува да се одликува: 

— за долгогодишна и успешна работа врз раз-
вивањето на соработката помеѓу нашата земја и 
иселениците, како и за посебен придонес кон ши-
рењето на вистината за нашата Народноослободи-
телна борба 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Петарче Петра Ченгија. 

Бр. 61 
19 септември 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Цвиетин Мијатошхќ, е, р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУ-

БЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Софија листичка Федеративна Република Југослави-
ја одлучува да се одликува: 

— за заслуги во развивањето и зацврстување-
то на мирол>убпвата соработка и пријателските од-
носи помеѓу Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија и Филипини 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Леон Мариа Гуерреро. извонреден и ополномо-
штен амбасадор на Филипини во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија-

Бр- 62 
19 септември 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Цвиетин Мијатовић, е- р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

1020. Одлука за усогласување на надоместот 
на личниот доход на делегатите што 
надоместот на личниот доход го оства-
руваат во Собранието на СФРЈ — — 1937 

1021. Одлука за утврдување на основицата за 
усогласување на личните доходи на 
функционерите што ги избира или 
именува Собранието на СФРЈ — — — 1937 

1022. Одлука за условите за користење на 
средствата на придонесот за станбена 
изградба од член 19 на Законот за из-
вршување на Буџетот на федерацијата 
за 1980 година — — — — — — 1937 

1023. Одлука за примена на одредбите од 
Законот за заштита на животните од 
заразни болести што ја загрозуваат це-
лата земја заради заштита на пчелите 
од заразни болести VAROOZE-VAROO-
ZIS — — — — _ — — — 1938 

1024. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието „ЕРОСА" 1938 

1025. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието „ЕРОСА" 1938 

1026. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието ЕРОСА" 1939 

1027. Правилник за метролошките услови за 
машините за мерење на површина — 1939 

1028. Правилник за метролошките услови за 
градуираии мерни цилиндри — — — 1940 

1029. Правилник за југословенските стандар-
ди за радаокомуникации — — — — 1943 

1030. Правилник за југословенските стандар-
ди за испитување на природниот камен 1943 

1031. Правилник за југословенскиот стандард 
за податоците за механичките особини 
на че ликот — — — — — — — 1943 

1032. Правилник за југословенските стандар-
ди за рачни и превозни апарати за гас-
нење пожари — — — — — — — 1944 

1033. Правилник за југословенските стандар-
ди за големините, единиците и симболи-
те во науката и техниката — — — 1945 

1034. Правилник за југословенските стандар-
ди за руднички транспорт на минерал-
ни суровини — — — — — — 1945 

1035. Правилник за престанок на важењето 
на југословенскиот стандард за конични 
развртувачи — — — — — — — 1945 

1036. Правилник за престанок на важењето 
на југословенскиот стандард За огноот-
порен материјал — — — — — — 1946 

1037. Правилник за југословенските стандар-
ди за методите за испитување на изо-
лационите материјали во градежниш-
твото — — — — — — — — — 1948 

1038. Правилник за југословенскиот стандард 
за жлебови — — — — — — — 1946 

1039. Спогодба за промена на затечените цени 
за металуршки кокс — — — — — 1947 

1040. Спогодба за промена на затечените цени 
за леарски кокс — — — — — — 1947 

1041. Спогодба за промена , на затечените цени 
за сол за добиточна исхрана — — — 1947 

1042. Спогодба за промена на затечените цени 
за индустриска камена сол — — — 1948 

Укази — — — — __ — — _ — — 1943 
Одликувања — — — — — — — — — 1949 


