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793. 

Врз основа на член 185 став 2 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ 
КОМИСИЈА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА РАБОТАТА НА ЈУ-
ГОСЛОВЕНСКИОТ ДЕЛ ОД МЕШОВИТИТЕ КОМИ-
ТЕТИ, КОМИСИИ И ОДБОРИ ЗА СОРАБОТКА СО 

ДРУГИ ДРЖАВИ 
1. Во Одлуката за формирање Комисија за сле-

дење на работата на југословенскиот дел од мешо-
витите комитети, комисии и одбори за соработка со 
други држави („Службен лист на СФРЈ", бр. 3/78) 
во точка 5 став 2 се менува и гласи: 

„Претседателот на Комисијата е раководен ра-
ботник во Сојузниот секретаријат за надворешна тр-
говија, а по еден член на Комисијата, од редот на 
раководните работници, делегираат: Сојузниот сек-
ретаријат за надворешни работи, Сојузниот секре-
таријат за финансии, Сојузниот секретаријат за ин-
формации, Сојузниот комитет за енергетика и ин-
дустрија, Сојузниот комитет за земјоделство, Сојуз-
ниот комитет за сообраќај и врски, Сојузниот коми-
тет за труд, здравство и социјална заштита, Сојуз-
ниот комитет за законодавство, Сојузниот завод за 
општествено планирање, Сојузниот завод за меѓуна-
родна научна, просветно-културна и техничка сора-
ботка, Сојузната дирекција за промет и резерви на 
производи со посебна намена и Стопанската комора 
на Југославија а по потреба, и Народната банка на 
Југославија." 

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

Е. п. бр. 677 
21 септември 1978 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател,^ 
Веселин Турановиќ, е. р. 

794. 
Врз основа на член 59 став 1, во врежа 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 ВЕСНИКОТ „CORRIERE DELLA SERA" 

Се забранува внесувањето и растурањето во» 
Југославија на весникот „Corriere della sera"f броЈ 

199 од 25 август 1978 година, што излегува на ита-
лијански јазик во Милано, Италија. 

Вр. 650-1-12/43 
11 септември 1978 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

795. 

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 зг; 
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 ВЕСНИКОТ „NEUE ZÜRCHER ZEI-

TUNG" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „Neue Zürcher Zeitung", 
број 199 од 30 август 1978 година, што излегува на 
германски јазик во Цирих, Швајцарија. 

Бр. 650-1-30/30 
11 септември 1978 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар -
за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

796. 

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 „DER SPIEGEL" 

Се забранува внесувањето и растурањето 
Југославија на списанието „Der Spiegel", број 35 од 
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28 август 1978 година, што излегува на германски 
јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/741 
11 септември 1978 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

2. Височината на надоместот пресметана според 
Точка 1 став 2 на оваа наредба се намалува, во 
јавниот превоз во меѓународниот воздушен сообра-
кај, за 50% ако еден превозник изврши повеќе од 
200 слетувања на југословенските аеродроми во 
текот на еден месец. 

3. Височината на надоместот пресметана според 
точка 1 став 2 на бваа наредба се намалува, во јав-
ниот превоз во домашниот воздушен сообраќај, 
за 90%. 

4. Под преминат воздушен пат во јавниот пре-
воз во меѓународниот воздушен сообраќај што го 
врши домашен превозник, во смисла на оваа на-
редба, се подразбира патот што ќе го премине ју-
гословенски воздухоплов од последниот аеродром 
на полетувањето во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија до југословенската граница, 
односно од југословенската граница до првиот ае-
родром на слетувањето во Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија. 

5. Како тежина на воздухопловот, во смисла на 
оваа наредба, се смета најголемата дозволена те-
жина на воздухопловот во полетување. 

в. Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба престанува да важи Наредбата за височина-
та на надоместот за водење воздухоплови во воз-
душниот простор на Југославија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 14/76). 

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

VI/1 Бр. 1676 
30 јуни 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

сообраќај и врски, 
Анте Зелиќ, е. р. 

797, 

В р ^ основа на член 330 од Законот за воздуш-
ната пловидба („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), 
во спогодба со сојузниот секретар за финансии, 
Сојузниот комитет за сообраќај и врски издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА КО-
РИСТЕЊЕ УРЕДИ И УСЛУГИ НА КОНТРОЛАТА 
ЗА ЛЕТАЊЕ И ВОДЕЊЕ НА ВОЗДУХПЛОВИ 
ВО ЈАВНИОТ ПРЕВОЗ ВО ВОЗДУШНИОТ СОО-

БРАКАЈ 

1. За користење уреди и услуги на контролата 
за летање и водење на југословенски воздухоплови 
и странски воздухоплови во јавниот превоз во воз-
душниот сообраќај превозникот плаќа надомест за-
висно од тежината на воздухопловот и од должи-
ната на преминатиот воздушен пат. 

Височината на надоместот од став 1 на оваа точ-
ка се пресметува на тој начин, што преминатиот 
воздушен пат, изразен во единици по 100 km, се 
множи со 280, та добиената вредност ќе се помно-
ж и со вредноста која се добива со вадење квадра-
тен корен од односот на тежината на воздухопло-
вот изразена во тони, како броител и бројот 50 ка-
ко именител односно височината на 

798, 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ'', бр. 38/77), 
директорот на Сојузниот завод за стандардизација 
пропишува 

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

ЗАТВОРАНИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенс-

киот стандард за цевни затворачи, што го има след-
ниот назив и ознака: 

1) Цевки затворачи за општи 
цели. Ознаки на куќиште за рамни 
и аголни вентили NP = 6 и NP = 16 
bar — — — — — — — — — JUS М.С5.232 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-

вилник е составен дел на овој правилник, а се обја-
вува во посебно издание на Сојузниот завод за стан-
дардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-

вилник е задолжителен во целост, а ќе се применува 
врз цевните затворачи што ќе се произведат, од-
носно увезат од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник. 

Член 4 
Престанува да важи југословенскиот стандард: 
Ознаки на куќиште за рамни и 

аголни вентили, за NP = б и NP = 16 
kp/'cm2 — — — — — — — — JUS М.С5.232 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за цевки затворачи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
33/69). 

Член 5 
Југословенскиот стандард од член 4 на овој пра-

вилник престанува да важи со денот на влегувањето 
во сила на овој правилник. 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила триесеттиот ден 

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

Бр. 14-10446/1 
5 јуни 1978 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизаци ј а, 

Милан Крајновиќ, е. р. 
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799. 

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

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

ТА НА ЕЛЕ КТРОТЕХНИК АТ А 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенс-

ките стандарди од областа Hä електротехниката што 
ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Печатени кола. Мрежен систем 
за печатени плочи — — — — — JUS N.R7.G51 

2) Радиофреквенциски кабли за 
кабел ски дистрибуциони системи. Оп-
шти барања и испитувања — — — JUS N.C6.019 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1. на овој 

правилник се составен дел од 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 врз мрежниот систем за печатени плочи 
(печатени кола), односно врз радиофреквенциски 
кабли за кабелски дистрибуциони системи што ќе се 
произведат, односно увезат од денот на влегувањето 
во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила трисеттиот ден 

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

Бјз. 15-10444/1 
5 јуни 1978 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за' 
стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е. р. 

800. 

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

П Р А В И Л Н И К 
/ 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЛЕАР-
CKPI ПЕСОК 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за леарски песок, што ги имаат 
следните називи и ознаки: 

1) Кварцен леарски песок. Услови 
на квалитетот и методи на испиту-
в а л е — — — — — — — — — JUSB.B5.011 

2) Обложен леарски песок. Класи-
фикација и технички услови — — JUS Н.В5.012 

Член 2 
, Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник, се составен дел од овој правилник, а се 

објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод 
за .стандардизација. 

Член 3 
Освен точката 8.1 од југословенскиот стандард 

JUS В.В5.011 и точката 5.1 од југословенскиот стан-
дард JUS В.В5.012 чие применување не е задолжи-
телно, југословенските стандарди од член 1 на овој 
правилник се задолжителни, а ќе се применуваат 
врз леарскиот песок што ќе се произведе, односно 
увезе од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник. 

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

ник престанува да важи Решението за југословен-
ските стандарди за леачки песок (,.Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 45/56). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила деведесеттиот 

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

Бр. 11-10448/1 
5 јуни 1978 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

801. » 

В$з основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), директорот на Сојузниот завод за стандарди-
зација пропишува 

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

ПРИБОР 

Член 1 . 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за алат и прибор, што ги имаат 
следните називи и ознаки: 

1) Конусен метрички надворешен 
навој и соодветен цилиндричен вна-
трешен навој. Номинални мерки и 
толеранции — — — — — — — 

2) Глави на работното вретено со 
конус 7/24, за глодалки — — — — 

3) Повлекувачи за главите на ра-
ботното вретено со конус 7/24, за гло-
далки — • — — — — — — ' — 

4) Алат за обработка на дрво. Но-
жеви за рендиња за фина обработка 

5) Алат за обработка на дрво. Но-
жеви за рендиња за груба обработка 

6) Алат за обработка на дрво. Тес-
ни ножеви за рендиња — — — — 

7) Прави листови за пили за ме-
тал. Технички услови за изработка и 
испорака — — — — — — — 

8) Листови за машински пили за 
метал — — — — — — — 

9) Мерила за должини во индус-
тријата. Технички услови за изработ-
ка и испорака —- — —, — — — 

JUS М.В0.017 

JUS M.G4.110 

JUS M.G4.111 

JUS K.C2.700 

JUS K.C2.701 

JUS K.C2.710 

JUS K.D1.010 

JUS K.D1.030 

JUS K.T1.010 
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10) Гранични мерила за осовини. 
Еднострани чатали од лим од 5 до 
100 mm - — _ - - — — — JUS К.Т3.052 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој пра-

вилник се задолжителни во целост, а ќе се приме-
нуваат врз алатот и приборот што ќе се произведе, 
односно увезе од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник. 

Член 4 
Престануваат да важат југословенските стан-

дарди: 
Метрички навој со триаглест ИСО 

-профил. 
Коничен навој со конус 1/16. Називни 
Мерки — — — — — — — — JUS М.В0.017 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за навои („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/61). 

Глави на работно вретено со конус 
7/24,' за глодалки — — — — — JUS M.G4.110 

Повлекувани за глави на работ-
но вретено со конус 7/24, за гло-
д а л е — — — — — — — — JUS M.G4.111 
донесени со Решението за југословенските стандарди 
од областа на машиноградбата и металната индустри-
ја („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/69). 

Ножеви за рендиња за фина обра-
работка — — — — — — —л — JUS К.С2.700 

Ножеви за рендиња со влошка — JUS К.С2.701 
Тесни ножеви за рендиња — — JUS К.С2.710 

донесени со Решението за југословенските стандарди 
за алатите за обработка на дрво („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 17/65). 

Листови за машински пили за ме-
т а л — — — — — — — — — JUS К.В1030 
донесен со решението за југословенските стандарди 
за пили за метал („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/65). 

Прави листови за пили за метал, 
технички услови за изработка и ис-
порака — — , — — — — — — JUS K.D1.010 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за плочички од тврд метал („Службен лист на 
СФРЈ", бр. *9/66). 

Чатал лимен од 3 до 160 mm — JUS К.Т3.052 
Чатал лимен со закосување од 3 

до 160 mm — — — — — — — JUS К.Т3.053 
донесени со Решението за југословенските стандарди 
за гранични мерила за оски („Службен лист на 
ФНРЈ, бр. 14/60). 

Член 5 
Југословенските стандарди од член 4 на овбј пра-

вилник престануваат да важат со денот на влегува-
њето во сила на овој правилник. 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила триесеттиот ден 

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

Бр. 14-10449/1 
5 јуни 1978 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација 
Милан Крајновиќ, е. р. 

802. 

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

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

ТЕНЕРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за контенери, што ги имаат следни-
те називи и ознаки: 

1) Контенери. Надворешни мерки 
и најголеми бруто маси. — — — — JUS Z.M1.011 

2) Контенери на серијата 1. Агол-
ни плочки. Технички услови — — JUS Z.M8.115 

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 
стан д ардизаци ј а. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост,, а ќе се при-
менуваат врз контенерите што ќе се произведат, од-
носно увезат од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник. 

Член 4 
Престануваат да важат југословенските стан-

дарди: 
1) ИСО-контенери, Мерки и мак-

симални бруто-маси — — — — JUS M.Z2.351 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за железнички шински возила и контенери („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр: 55/71). 

2) Коцтенери. Науглици — — JUS MZ2.354 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за контенери („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/72). 

Член 5 
^ Југословенските стандарди од член 4 на овој 
правилник престануваат да важат со денот на вле-
гувањето во сила на овој правилник. 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила триесеттиот ден 

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

Бр. 14-10442/1 
5 јуни 1978 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 
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803. 

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

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

ТРОНСКА ОПРЕМА ЗА МЕРЕЊЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенс-

киот стандард за електронска опрема за мерење 
што го Ихма следниот назив и ознака: 

Искази за квалитетот на работата 
на електронска мерна опрема — — JUS L.G7.001 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-

вилник е составен дел на овој правилник, а се обја-
вува во посебно издание на Сојузниот завод за стан-
дардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-

вилник е задолжителен во целост, а ќе се применува 
врз електронската мерна опрема што ќе се произведе, 
односно увезе од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила триесеттиот ден 

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

Бр. 15-10440/1 
5 јуни 1978 година 

Белград 

Директор 
на СОЈУЗНИОТ завод за 

стан дардизациј а, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

804. 

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

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

ТИЧНИ МАСИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенс-

киот стандард за пластични маси, што го има след-
ниот назив и ознака: 

Пластични маси. Профили за из-
работка на ролетни. Услови на квали-
тетот и методи на испитување — — JUS G.E5.050 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-

вилник е составен дел на овој правилник, а се обја-

вува во посебно издание на Сојузниот завод за стан-
дардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-

вилник е задолжителен во целост, а ќе се приме-
нува врз пластичните маси — профили за изработка 
на ролетни што ќе се произведат, односно увезат од 
денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила триесеттиот ден 

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

Бр. 13-10441/1 
5 јуни 1978 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е. р. 

805. 

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

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

ТВА ЗА ЛИЧНА ЗАШТИТА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенс-

киот стандард за средства за лична заштита што го 
има следниот назив и ознака: 

Средства за лична заштита. Шле-
мови за заштита во индустријата — JUS Z.B1.031 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-

вилник е составен дел на овој правилник, а се обја-
вува во посебно издание на Сојузниот завод за стан-
дардизација. 

Член 3 '' 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-

вилник е задолжителен во целост, а ќе се применува 
врз шлемовите за заштита во индустријата што ќе 
се произведат, односно увезат од денот на влегува-
њето во сила на овој правилник^ 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила триесеттиот 

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

Бр. 17-10443/1 
5 јуни 1978 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 
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806. 

Брз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77), 
директорот на Сојузниот завод за стандардизација 
пропишува 

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

БИЛНИ САДОВИ ПОД ПРИТИСОК 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенс-

ките стандарди за стабилни садови под притисок, 
Што ги имаат следните називи и ознаки: 

| 1) Стабилни садови под притисок. 
Прво испитување со притисок — — JUS М.Е2.200 

2) Стабилни садови под притисок. 
Испитување со притисок на стабилни 
садови во експлоатација — — — JUS М.Е2.201 

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 врз стабилните садови под притисок што ќе 
се произведат односно увезат или се наоѓаат во екс-
плоатација од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила триесеттиот ден 

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

Бр. 14-10445/1 
5 јуни 1978 година 

Белград 
Директор 

на Сојз^зниот завод за 
стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е. р. 

807. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 

стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), директорот на Сојузниот завод за стандарди-
зација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТО-
ДИТЕ НА ИСПИТУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОМЕХА-
НИЧКИ СОСТАВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 

УРЕДИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за методите на испитување на е-
лектромехапички составни делови за електронски 
уреди, што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Електромеханички составни де-
дови за електронски уреди. Методи на 
испитување. Постапка 7а. Испитување 
со слободен пад — — — — — JUS N.R4.421 

— — — — JUS N.R4.447 

— — — — — JUS N.R4.1Ö4 

2) Електромеханички составни де-
лови за електронски уреди. Методи на 
испитување. Постапка 7b. Механичка 
издржливост при пад — — — — JUS N.R4.422 

3) Електромехаиички составни де-
лови за електронски уреди. Методи на 
испитување. Постапка 10а. Електрично 
преоптоварување (за прекинувачи) — JUS N.R4.430 

4) Електромеханички составни де-
лови за електронски уреди. Методи на 
испитување. Постапка Ик. Низок ат-
мосферски притисок — — — — JUS N.R4.442 

5) Електромеханички составни де-
лови за електронски уреди. Методи на 
испитување. Постапка 13с. Работна си-
ла (за прекинувачи) — — — — JUS N R4.446 

6) Електромеханички составни де-
лови за електронски уреди. Методи на 
испитување. Постапка 13d. Работен 
обртен момент — 

7) Електромеханички составни де-
лови за електронски уреди. Методи на 
испитување. Постапка 16f. Механичка 
издржливост 

8) Електромеханички составни де-
лови за електронски уреди. Методи на 
испитување. Постапка 17b. Отпор на 
зацврстувачот за растоварување на ка-
белот спрема зацврстувањето на ка-
белот — — — — — — — — JUS N.R4.467 

9) Електромеханички составни де-
лови за електронски уреди. Методи 
на испитување. Постапка 17с. Отпор 
на зацврстувачот за растоварување на 
кабелот спрема влечење на кабелот JUS N R4.4G8 

10) Електромеханички составни 
делови за електронски уреди. Методи 
на испитување. Постапка 17d. Отпор 
на зацврстувачот за растоварување на 
кабелот спрема усучување на кабелот JUS N.R4.469 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел од 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 врз методите на испитувањето на електро-
механички составни делови за електронски уреди. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила триесеттиот ден 

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

Бр. 15-10447/1 
5 јуни 1978 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизаци ј а, 
Милан Крајновиќ, е. Џ. 
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г 808. 

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

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

СТВЕНИ НАЗИВИ ЗА ПЕСТИЦИДИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенс-

ките стандарди за единствени називи за пестициди, 
што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Единствени називи за пести-
циди. Деветнаесетта листа — — — 

2) Единствени називи за пести-
циди. Дваесетта листа — — — — 

3) Единствени називи за пести-
циди. Дваесет и првд листа — — — 

4) Единствени називи за пести-
циди. Дваесет и втора листа — 

5) Единствени називи за пести-
циди. Дваесет и трета листа — — 

6) Единствени називи за пести-
циди. Дваесет и четврта листа — — 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат врз називите за пестициди што ќе се произ-
ведат, односно увезат од денот на влегувањето во 
сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила триесеттиот ден 

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

Бр. 13-10450/1 
5 јуни 1978 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизаци ј а, 

Милан Крајновиќ, е. р. 

809. 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЛИМЕН-
^ КИ ЗА КОНЗЕРВИРАЊЕ НА ХРАНА 

Член I 

1) Лименки за конзервирање на 
храна. Тркалезни лименки за општа 
употреба. Стандардни пречници — 

2) Лименки за конзервирање на 
храна. Тркалезни цилиндрични ли-
менки за производи од месо. Капа-
цитети на лименки со називен преч-
ник од 75 mm 

JUS М.22.027 

JUS Н.В5.119 

JUS Н.ВЗ.120 

JUS Н.В5.121 

— JUS H.B5.122 

JUS H.B5.123 

JUS H.B5.124 

— — — — — JUS M.Z2.028 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овоЈ 

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

н 
^ Член 3 

Југословенските стандарди од член 1 на овој 
правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат врз лименките за конзервирање на храна 
што ќе се произведат, односно увезат од денот на 
влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Престануваат да важат југословенските стан-

дарди: 
Амбалажа од бел лим. Тркалести 

лименки за месо, овошје и зеленчук. 
Стандардна серија на пречникот — JUS M.Z2.031 

Амбалажа од бел лим. Тркалести 
лименки за пакување на преработки 
од месо. Стандардна серија — — — JUS M.Z2.035 
донесени со Решението за југословенските стандарди 
за лименки за месо, овошје и зеленчук („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 44/58). 

Член 5 
Југословенските стандарди од член 4 на овој пра-

вилник престануваат да важат со денот на влегу-
вањето во сила на овој правилник. 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила триесеттиот ден 

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

Бр. 16-10634/1 
8 јуни 1978 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизациј а, 

Милан Крајновиќ, е. р. 

810. 

Со овој правилник се пропишуваат југословенс-
ките стандарди за лименки за конзервирање на хра^ 
на, што ги имаат следните називи и ознаки: 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), директорот на Сојузниот завод за стандарди-
зација пропишува ј 

П Р А В И Л Н И К * 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-

СТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО 

' Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди од областа на градежништвото, што 
ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Картонски цевки како оплата v 

во градежништвото. Испитување на 
модулот на еластичноста — — — JUS U.N2.301 

2) Картонски цевки како оплата 
во градежништвото. Испитување на 
цевките со теменен притисок — — JUS U.N2.302 
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3) Картонски цевки како оплата 
во градежништвото. Испитување, на 
цевките со свиткување — — — — JUS U.N2.303 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел од 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 врз испитувањето на картонските цевки 
што служат како оплата во градежништвото. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила триесеттиот ден 

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

Бр. 12-10630/1 
8 јуни 1978 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизаци ј а, 

Милан Крајновиќ, е. р. 

811. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-

дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77), 
директорот на Сојузниот завод за стандардизација 
Пропишува 

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

ТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенс-

ките стандарди од областа на градежништвото, што 
ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Испитување на природен камен. 
Испитување на постојаноста со упот-
реба на раствор од натриум-сулфат — JUS В.В8.002 

2) Испитување на природен и дро-
бен агрегат со машината „LOS AN-
GELES" — — — — — — — — JUS В.Б8.045 

Член 2 * 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел од 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 врз испитувањето на природен камен и 
природен и дробен агрегат. 

^ Член 4 
Овој правилник влегува во сина триссеттиот ден 

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

Бр. 12-10631/1 
& јуни 1978 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е. р. 

812. • 

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

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

ТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенс-

ките стандарди од областа на градежништвото, што 
ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Завршни работи во градеж-
ништвото. Технички услови за изве-
дување на фасадерски работи — — 

2) Завршни работи во градеж-
ништвото. Технички услови за изве-
дување на бојаџиски работи — — — 

3) Завршни работи во градеж-
ништвото. Технички услови за изве-
дување на молерски работи — — — 

4) Завршни работи во градеж-
ништвото. Технички услови за изве-
дување на тапетарски работи — — 

5) Завршни работи во градеж-
ништвото. Технички услови за изве-
дување на работи при полагање на 
подни облоги — — — — — — 

6) Завршни работи во градеж-
ништвото. Технички услови за изве-
дување на терацерски работи — — 

7) Терацо-плочи. Технички ус-
лови за изработка и полагање на те-
рацо-плочи — — — — — — — 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел од 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 врз завршните работи во градежништвото. 

Член 4 
Престануваат да важат југословенските стан-

дарди: 
Технички услови за облагање со 

кераца — — — — — — — — JUS U.F3.050 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на градежништвото („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 3/66). 

Терацо-плочи. Технички услови 
за изработка и положување терацо-
- плочи — — — — — — — — JUS U.F3.052 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на градежништвото („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 26/66). 

Член 5 
Југословенските стандарди од член 4 на овој 

правилник престануваат да важат со денот на в л ј 
гувањето во сила на овој правилник. 

JUS U.F2.010 

JUS U.F2.012 

JUS U.F2.013 

JUS U.F2.014 

JUS U.F2.017 

JUS U.F3.050 

JUS U.F3.052 



Петок, 29 септември 1978 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 52 — Страна 2189 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила триессттиот ден 

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

' Бр. 12-10632/1 
8 јуни 1978 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стан да рдизациј а, 

Милан Крајновиќ, е. р. 

813. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-

дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77), 
директорот на Сојузниот завод за стандардизација 
пропишува 

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

ТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат југословенс-
ките стандарди од областа на градежништвото, што 
ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Бетон. Испитување на водоне-
лрспустливоста на бетон — — — JUS U.Ml.015 

2) Бетон. Определување на цврс-
тината на бетонски тела изработени од 
свеж бетон при притисок — — — JUS U.M 1.020 

3) Бетон. Определување на цврс-
тината на бетонски тела изработени 
од стврднат бетон при притисок — JUS U.Ml.040 

4) Бетон. Испитување на конзи-
стенцијата на бетон со помош на 
слегнување со вибрирање — — — JUS U.МЗ.056 

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 врз испитувањето и определувањето на 
цврстината на бетон. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила триесеттиот 

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

Бр. 12-10633/1 
8 јуни 1978 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е. р. 
814. 

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

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

ЕЛЕМЕНТИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенс-

ките стандарди за слојни елементи, што ги имаат 
следните називи и ознаки: 

1) Завртки и навртки. Толеран-
ција на мери, облици и положби — JUS М.В1.029 

2) Завртки со впуштена глава. — JUS М.В1.130 
3) Завртки со впуштена глава со 

крстест впуст — — — — — — JUS М.В1.136 
4) Завртен со впуштена леќеста 

глава — — — — — — — — JUS М.В1.140 
5) Завртки со впуштена леќеста 

глава со крстест впуст — — — — JUS M.B 1.144 

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 па овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат врз спојните елементи што ќе се произве-
дат. односно увезат од денот на влегувањето во сила 
на овој правилник. 

Член 4 
Престануваат да важат југословенските стан-

дарди: 
Виј ци со впуштена глава, фина 

класа на изработка — — — — — JUS М.В1.130 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за навои и завртки („Службен лист на СФРЈ", бр. 
32/65); 

Виј ци со впуштена глава, фина 
класа на изработка, со навивка по це-
лата должина на стеблото — — — JUS М.В1.132 

Виј ни со впуштена глава од сред-
на класа на изработка — — — — JUS М.В1.134 

Виј ци со впуштена глава од сред-
на класа на изработка, со навивка по 
целата должина на стеблото — — JUS М.В1.135 

Виј ци со впуштена глава во фор-
ма на леќа, од фина класа на изра-
ботка, со навивка по целата доллшна 
на стеблото — — — — — — — JUS М.В1.142 
донесени со Решението за југословенски стандарди 
за виј ци и навртки („Службен лист на СФРЈ", бр. 
9/66); 

Завртки со впуштека гласа со крс-
тат врез, фина класа на изработка — JUS М.В1.136 

Завртки со впуштена леќеста глава 
со крстат врез, фина класа на изра-
ботка — — — — — — — — JUS М.В1.144 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за виј чани стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/69). 

Член 5 
Југословенските стандарди од член 4 на овој пра-

вилник престануваат да важат со денот на влегу-
вањето во сила на овој правилник. 

Член 6 
Овој правилник влегзтва во сила тггт^с:1 тлот ден 

од денот на објавувањето во Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 14-10636/1 
8 јуни 1978 година 

Белград 
Ли рек тг» D 

на Coiумниот завод за 
стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е. р. 
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815. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77), 
(Директорот на Сојузниот завод за стандардизација 
пропишува 

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

ТЕЈНЕРИ 

I; Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенс-

ките стандарди за контејнери, што ги имаат след-
ните називи и ознаки: 

1) Контејнери 
вање 

серија 1. Раку-
— — — — — — — — JUS Z.M1.031 

2) Контејнери серија 1. Контеј-
нери за општа употреба. Технички 
услови и испитувања — 

3) Контејнери серија 1. Контеј-
нери од типот на платформа, со отво-
рени страни и со целокупна надградба, 
Технички услови и испитување 

— — — JUS Z.M8.001 

— JUS Z.M8.063 

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 врз контејнерите што ќе се произведат, 
Односно увезат од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник. 

Член 4 
Престануваат да важат југословенските стан-

дарди: 
Контенери. Канали и зафатни 

жлебови за дигање — — — — — JUS M.Z2.355 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за железнички шински возила и контенери („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 55/71); 

ISO-контенери серија 1. Општи 
технички услови — — — — — JUS M.Z2.358 

Испитување на контенери — — JUS M.Z2.390 
донесени со Решението за југословенските стандарди 
за контенери („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/72). 

Член 5 
Југословенските стандарди од член 

1вилник престануваат да важат со 
гувањето во сила на овој правилник. 

4 на овој 

Член 6 
Овој прави пинк влегува во сила триесеттиот ден 

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

Бр. 14-10718/1 
9 јуни 1978 година i 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

станд ардизаци ј а, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

816. Ч 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕ-
НИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД 
ОБЛАСТА НА ГОЛЕМОХЕМИСКАТА ИНДУС-

ТРИЈА 

Член 1 
Решението за југословенските стандарди од об-

ласта на големохемиската индустрија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 20/67) престанува да важи. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 13-10717/1 
9 јуни 1978 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизаци ј а 
Милан Крајновиќ, е. р. 

817. 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГО-
СЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА 

ГРАДЕЖНИШТВОТО 

Член 1 
Престанува да важи југословенскиот стандард: 
Битуменска емулзија за коловози JUS U.МЗ.020 

донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на градежништвото („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 15/61). 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 12-10715/1 
9 јуни 1978 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизациј а 
Милан Крајновиќ, е. р. 
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818. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ'4, бр. 38/77), 
директорот на Сојузниот завод за стандардизација 
пропишува 

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

ТА IIA РЛДИОФРЕКВЕИЦИСКИТЕ ПРЕЧКИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенс-

киот стандард од областа на радиофреквенциските 
пречки, што го има следниот назив и ознака: 

Потиснување на радиофреквен-
циски пречки од електрични уреди, 
машини и постројки, Гранични вред-
ности и општи правила — — — — JUS N.N0.900 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник е составен дел од овој правилник, а се 
објавува во посебно издание на Сојузниот завод за 
стандардизаци ј а. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-

вилник е задолжителен во целост, а ќе се приме-
нува врз граничните вредности при потиснувањето 
на радиофреквенциски пречки од електрични уреди, 
машини и постројки, што ќе се произведат, односно 
увезат од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила триесеттиот 

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

Бр. 15-10635/1 
8 јуни 1978 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е. р. 

819. 
Врз основа на член 40 од Законот за мег чита 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13 78), директорот на Сојузниот завод за мери и ска-
поцени метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕТРОЛО-
ШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ИНДУКЦИСКИ ЕЃОН7А ЗА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, СО КЛАСА НА ТОЧ-

НОСТ 2,5 

Член 1 
Во Правилникот за метролошките услови за ин-

дукциски броила за електрична енергија, со класа 
на точност 2,5 (;,Службен лист на СФРЈ", бр. 29/77), 
во член 10 одредбата под 1 се менува и гласи: 

„1) броила за приклучок преку мерни трансфор-
матори — до 31 декември 1980 година;". 

Член 2 ч
 ; 

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

Бр. 0206-5360/1 
1 септември 1978 година 

Белград 
Вршител на должноста 

директор 
на Сојузниот завод за 

мери и скапоцени метали, 
д-р Драгутин Бошковиќ 

дипл. инж. е. р. 

820. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ДЕНИ ЗА СТАН-

ДАРДНИ СИЈАЛИЦИ ОД 25 ДО 150 W 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 30 март 1978 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за стандардни сијалици од 25 до 
150 W, со тоа што производител ските организации на 
здружен труд да можат своите затечени продажни 
цени, при постојните услови на продажбата, да ги 
зголемат до 9%. 

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 цени, со решение бр. 2462 од 14 септември 
1978 година. 

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

Претставници на производителите: ТЕЖ — За-
греб, „Тесла" — Панчево и „Искра" — Љуб-
љана. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 71 
купувач-потрошувач потписник на Спогодбата. 

821. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен л:г. т на 
СФРЈ'', бр. 25/72 и 35/72), претставниците n i про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

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

- ЧЕ Ii И ПРОИЗВОДИ Ј 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 26 јуни 1973 годи-
на склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за вијчени производи, со тоа што 
пропзводителските организации на здоужен труд да 
можат своите затечени продажни цени, при постој-
ните услови на продажбата, да ги зголемат до 7°/а.Ј 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по и^-т-те и под 
условите што се предвидени во спогодбата. 
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3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
Мавод за-цени, со решение бр. 3478 од 20 септември 
1978 година 

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

Претставници на производителите: РМК Зеница 
— Мркоњиќ Град, РМК Зеница „Петар Драп-
шин» _ Нови Сад, — РМК Зеница, „Твик" 
Книн, СЖ „Пламен" — Кропа, СЖ „Товарна 
вериг" — Лесце, СЖ „Товил" — Љубљана, „Гра-
дац" — Валево, МИН — Сврљиг, „Утензилија 
— Загреб, „Механотехника" — Изола, „Микрон" 

— Матули, „Унис-Тадив" — Коњиц, „Тане Ца-
л е в и " — Кичево, ЖТП — Сараево. ТИК— Ко-
барид, ВИС — Свилајнац, „Винекс" — Витина и 
РТБ, ФОМ — Прокупле. 
Претставници на купувачИте-потрошувачи 31 ку-
пувач-потрошувач потписник на Спогодбата. 

822. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

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

ТРОДИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
, ставниците на потрошувачите на 26 јуни 1978 година 
склучија ]л потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за електроди, со тоа што производител-
ските организации на здружен труд да можат свои-
ве затечени продажни цени, при постојните услови 
на продажбата, да ги зголемат до 7°/о. 

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 цени, со решение бр. 3475 од 20 септември 
1978 година. 

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

Претставници на производителите: С Ж Желе-
з а р а Јесенице — Јесенице, РМК Зеница, „Би-
јељина" — Бијелина и „Електрода" — Загреб. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 17 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

823. 
Врз основа на член 22 од Законот за општес-

твена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЕЛЕ-
КТРОЗ А ВАРЕНИ, ТРГОВСКИ АВТО И ТЕХНИЧ-

КИ СИНЏИРИ И НИВНА ОПРЕМА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 26 јуни 1978 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за електрозаварени, трговски, ав-
то и технички синџири и нивна опрема, со тоа што 

производителските организации на здружен труд 
да можат свите затечени продажни цени, при пос-
тојните услови на продажбата, да ги зголемат до 
7%. 

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 cor тесност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 3477 од 20 септември 
1978 година. 

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

Претставници на производителите: СЖ, Товар-
на вериг — Лесце, „Сила" — Стара Моравица 
и РМК Зеница — Зеница. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 15 
купува чи-потрошувачи и потписници на Спо-
годбата. 

824. 
Врз основа на член 22 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производители-
те и претставниците на потрошувачите склучуваат 

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

НИ ПРОИЗВОДИ 
1. Претставниците на производителите и прет-

ставниците на потрошувачите на 26 јуни 1978 годи-
на склучија и потпишаа Спогодба за промена на за-
течените цени за жични производи, со тоа што про-
изводите леќите организации на здружен труд да 
можат своите затечени продажни цени, при постој-
ните услови на продажбата, да ги зголемат до 7%. 

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 цени, со решение бр. 3476 од 20 септември 
1978 година. 

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

Претставници на производителите: РМК Зени-
ца, „Бихаќ" — Бихаќ РМК Зеница, „Петар 
Драпшин" — Нови Сад, РМК Зеница, „Цазин" 
— Цазин, Железарна „Јесенице" — Јесенице, 
„Милан Видак" — Футог, „Донит" — Содражи-
ца, Жична — Целје, ИТПП — Рибница, ЖЕ-ЧЕ 
— Карловац, „Леминд" — Лесковац и „Браќа 
Кошулчеви" — Титов Велес. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 19 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

825. 
Врз основа на член 22 од Законот за општес-

твена коЕггрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставникот на произ-
водителот и претставниците на , потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЗАШ-
ТИТНИ РЕЛЕИ И ЕЛЕМЕНТИ ЗА АВТОМАТИ-

ЗАЦИЈА 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 21 јули 1978 година 
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склучија и потпишаа Спогодба за промена на за-
течените цени чза заштитни релеи и елементи за 
автоматизација, со тоа што производителската ор-
ганизација на здружен труд да може да ги зголе-
ми своите затечени продажни цени, при постојните 
услови на продажбата, во просек до 8°/о, а според 
Ценовникот кој е составен дел на 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 
условите, што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 3648 од 21 септември 
1978 година. 

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

Претставник на производителот: „Искра" — 
— Индустрија за автоматика, ТОЗД „Тела" — 
— Љубљана. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Електротехна" — Љубљана, „Електроопскрба" 
— Загреб, „Електронабава" — Љубљана, „Ра-
диоелектро" — Белград, „Електротехна" — 
— Белград, „Електроисток" ООУР Изградња — 
— Белград, „Феро-електро" — Сараево, ТСН — 
— Марибор Филијала Белград и ИМП — Љу-
бљана. 

826. 1 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставникот на произ-
водителот и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГРА-
ДЕЖНИ МАШИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТРАН-
СПОРТ НА БЕТОН И ЗА ПРИКЛУЧНИ УРЕДИ И 

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТИЕ МАШИНИ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 17 мај 1978 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на за-
течените цени за градежни машини за производ-
ство и транспорт на бетон- и за приклучни уреди и 
резервни делови за тие машини, со тоа што про-
изводителската организација на здружен труд да 
може да ги зголеми своите затечени продажни це-
ни, при постојните услови на продажбата, за гра-
дежни машини за производство и транспорт на 
бетон и за приклучни уреди во просек до 79/о, 
според Ценовникот кој е составен дел на Спогодба-
та, а за резервни делови до 7%. 

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 цени, со решение бр. 2589 од 19 септември 
1978 година. 

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

Претставник на производителот: „Прогрес" — 
\ — Младеновац. 

1 Претставници на купувачите-потрошувачи: 28 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

У К А З И 
Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот не 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ПОРТУГАЛИЈА И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ-
РАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕ-

ПУБЛИКА ПОРТУГАЛИЈА 

I 

Се отповикува 
Мила н. Сто јаковиќ од должноста на извонреден 

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

II 

Се назначува 
Александар Манетовиќ, началник на управа во 

Сојузниот секретаријат за надворешни работи за из-
вонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија во Репуб-
лика Португалија. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 13 
5 септември 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

-Јосип Броз Тито, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Републикаа Југославија 
одлучува да се~ одликуваат: 

О д СР С р б и ј а 

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

Баковић Крсте Новица, Боројевић-Улчакар 
франца Ћирила, Бутулија Марка Зеко, Цмиљано-
вић Раде Здравко, Игњатовић Драгића Светомир, 
Катић-Мучалица Радивоја Љубица, Кубуровић Си-
ме Љубо, Маринковић Спасоја Марко, Милић Чедо-
мира Миодраг, Мусић-Јенчић Алије Смаила, Мушо-
вић Новице Драга, Перишић Милана Трифун, Р а д -
новић Милоја Драгутин, Ратковић Михаила Милош, 
Рогожарски Николе Јованка, Субашић Видоје Стан-
ко, Шћепановић-Шабан Николе Драгица, Шпањевић 
Јована Драгиша, Васовић-Мировић Драгутина Лепо-
сава, Велебит Марка Светозар, Вукић-Рајичевић 
Илије Бранка; 

— 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 

Чејовић Радована Ђорђе, Делетић Љубомира Ве-
лимир, Јанковић Недељка. Миодраг, Јањушевић Лека 
Милић. Јокић Чедомира Ђурађ, Китановски Ђорђа 
Петко, Љујић-Тадић Јована Боса, Наедор Армин 
Глид, Раданов Лазе Сава, Ратковић-Радић Нуфрије 
Ружа, Станарегић Илије Душан, Субашић Видоје 
Станко, Трмчић Богдана Чедо, Васић Милана Тодор, 
Васовић Петра Миливоје. Вученовић Јована Раде,, 
Вукасовић Јефте Стојан, Зејак Алексе Миладин; 

— за покажана лична храброст во борбата про-
тив непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Субашић Видоје Станко, Зирамов Радована 
Мој сило; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Ђурић Милена Радослав, Давидовић Милана 
Слободанка, Дебељак Живана Добривоје, Ђукано-
вић- Шгрукељ Николе др Зофија, Ђукић Велисава 
Слободан, Јовановић Веље Љубомир, Јововић Радула 
Спасоје, Костић Јована Војислав, Лончар Николе 
Милан, Лужњанин Љубодрага Милен, Максимовић 
Жарка Милосав, Максимовић Радивоја Велимир, 
Матић Владимира Станиша, Мијаиловић Дмитра 
Светозар, Милетић Миодрага Љубодраг, Миловано-
вић Војислава Танасије, Петровић Живана Жива-
дин, Пулетић Пулета Павле. Радисављевић Светозара 
Љубомир, Радулач Чедомира Јефтимије, Самарџић 
Симе Јово. Цепењор Петра Божидар, Стојковић Раде 
Предраг, Страиновић Милутина Милан. Томић Ду-
шана Светомир. Видосављевић Благоја Ђорђе; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Мајсторовић Пантелије Милић, Путица Вуко-
мана Рафаило, Шербеџија Ђуре Милица; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
ОД значење за социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Анђелковић Петра Тихомир, Антић Станоје Свето-
зар, Бацковић-Башић Милана Даринка, Бељин Ра-
дована Божана, Бонџић Боривоја Милосав, Брујић 
Миле Стоја, Чаркиловић Јеврема Радојка, Чпајак 
Ристе Александар, Дејановић Јована Милић, Думић 
Михаила Спири дан, Ђорђевић Боривоја Владимир, 
Ђаковић Слободана Душанка, Главчић Хранислава 
Богић, Хорват Мирка Мирослав, Игњатовић Влајка 
Властимир, Илић Петра Драгољуб. Јањушавић-Тома-
шевић Владисава Милана. Јевтић-Медунић Павла 
Радмила, Јовашевић Видосава Братислав, Колић Ми-
хаила Драгољуб. Марић Мурата Касим. Матић Тео-
дора Нинко, Милосављевић Борисава Милован. Па-
најатовић Љубомира Раде, Панчић Вељка Мирко, 
Поповић Владете Момир, Радсвановић Светислава 
Љубомир, Радованова Милана Славко, Русић* Сто-
јана Илија, Ружић Миладина Радисав. Симовић Не-
дељка Радоје, Станић Александра Ђура, Станковић 
Милорада Миланка, Станковић Витомира Радмило, 
Стиковић Милана Свето, Стојадинов-Дукић Илије 
Милка, Суша-Жутић Стевана Марта. Тинтор Лазе 
Душан, Тодић Јована Миле. Томашевић Владислава 
Михајило, Вранић Мише Цане; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Адамовић-Карлица Марка Радојка, Аџић Милоја 
Александар, Алексић Милосава Витомир, Алемпи-
јевић Радивоја Драгутин, Анастасијевић Николе Ми-
омир, Андрић Богољуба Милош, Арсовић-Каназпр 
Обрада Марта, Аврамовић Славка Зоран, Басуровић 
Здравка Обрен, Бекчић Добривоја Александар. Б је -
лица Јова Божо, Благојевић Хпанислава Томислав, 
Богдановић Радисава Томислав. Бојанић Душана Сте-
ван. Боровац Видојка Грујица, Буха Илије Недјељ-
ко, Цојић Драгутина Саво, Цветићанин Ђуре Бранко, 
Цветковић Николе Синиша, Чавдапевић Милорада-
Војислав, Чеоековић »Ђурђа Ранко, Ћирић Димитрије 
Јевстатије, Ћировић Драгослава Милинко. Ћировић 
Милинка Мирко, Дамјанор.ић-Симић Владимира Ра -
дојка, Данојлић-Хорват Марјана Марија, Дмитро-
вић Ђорђа Љубинка, Џелебџић-Атанасијевић Деси-
мира Даринка, Џелебџић Момира Милорад. Цугурдић 
Световида Борисав; 

Ђоковић Душана Миливоје, Ђоковић-Зубовић 
Ранка Зора, Ђорђевић Петра Божидар, Ђукановић 
Димитрија Никола, Ђуковић Видоја Радосав. Ђулић-
-Ковачевић Благоја Загорка, Ерић Милена Милош, 
Гајић Јанка Ђорђе, Гајић Божидара Миодраг, Гајић 
Тихомира Петар. Гашић Анђелка Љубодраг, Грубач 
Ђорђа Драгутин. Гутовић Милутина Светозар. Игња-
товић Миливоје Драгослав. Илић Драгослава Богдан, 
Иветић Петра Јован. Јакшић Илије Милан. Јанковић 
Светозара Димитрије. Јанковић Војислава Драгослав, 
Јанковић Милоша Ђорђе, Јанковић Пап ла Ми-
лоје. Јањић Ђуре Симо. Јасенски Милутина Гордана, 
Јефтовић Милорада Василије, Јевтић Милоја Љ у -
биша, Јевтић-Живковић Миодрага Мирка, Јоцић' 
Стојана Никола, Јосић Радивоја Милорад, Јовановић 
Миливоја Чедомир, Јовановић Бранислава Славо-
љуб. Јовић Вука Милован, Ка ра манчић-Радој ковић 
Милојка Бранислава, Караманчић Војислава Тихо-
мир, Каровић-Јовановић Павла Живка, Кесић Ду-
шана Перо, Кешељевић Косте Симо. Кијановић Во-
јина Бошко. Кљајић-Пешић Мирка Христина, Кне-
жевић Ивке Милан. Кнежевић Милисава Сава, Кр-
чевић-Радовић Млађена Мијојла; 

Кременовић Уроша Сретен. Лакић-Николић Све-
тозара Ружица, Лазаревић Лазара Михаило. Лазовић 
Николе Милен, Лекић Митра Миодраг, Лилић Ми-
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лана Томислав, Лубурић Вујадина Неђо, Малешевић-
-Милатовић Милоша Милојка, Маравић Гојка Ма-
нојло, Марковић Радоја Душан, Марковић Сретена 
Михајло, Марковић Драгослава Слободан, Маслар 
Новице Милорад, Мажибрада Николе Миодраг. Ми-
хајловић Илије Благоје, Михић Сава Данило, Мику-
ловић Косте Драгомир, Мила диковић Миливоја Ми-
лан, Миладиновић Љубе Милољуб, Милекић Ву-
•кашина Милош, Милетић Војислава Д о б р и в о ј Ми-
лисављевић Радича Синиша, Милојевић Димитрија 
Бориво ј , Милошевић Димитрија Александар, Миљ-
ковић Љубомира Живадинка, Мирковић Славка Ж и -
војин, Митровић Ивана МариЈа, Младеновић Јована 
Глигорије, Мурица Мехе Едхем, Нећак-Поповић Пав-

, ла Јана, Ненадовић Момира Мирољуб, Нешић Живо-
јина Љубисав, Нешић Вукадина Милан, Николић. 
Петронија Адам, Николић-Ивковић Драгољуба Олга, 
Новаковић Вука Милован, Обрадовић Ђурђа Драго-
слав, Обрадовић Добросава Душан, Пајић Светисла-
ва др Најдан, Перишић Обрада Милијан; 

Пешић Милутина Александар, Петковић Саве 
Радомир, Петровић Остоје Даница, Петровић Рада 
Миодраг, Петровић Миодрага Живојин, Поповић 
Свето.мпра Слободан, Перовић ЈГатифа Ферид, Пуача-
-Савић Милана Мира, Путниковић Здравка Алексан-
дар, Радмилац Радмила Томислав, Радојевић Живана 
Аранђел, Радујевић Вукашина Дара, Ракић Живади-
на Милорад, Ранчић Јосифа ЈБубомир, Ристић Ми-
лића Ђура, Ристић Итгије Миодраг, Ристивојевић 
Борислава Милован, Ружић Јована Живан, Савић 
Радомира Тихомир, Силађи-Комароми Шандора Ро-
залија, Симић Илије Никола, Сомборац Ђорђа Сока, 
Станковић-Димитријевић Живорада Анка, Станко-
вић Аранђела Стојан, Станојевић Петра Милојко, 
Станојевић Новака Видоје, Стејић Павла Божидар, 
Стевић Драгољуба Јездимир, Стоименов Петра Ване, 
Стојановић Богољуба Будимир, Стојић Млађена Мио-
драг, Стојковић Милисава Срећко, Свидерски Ивана 
Јарослав, Тојагић-М.унргжаба Томе Анка, Трновска 
Андрине Андрија, Васић Миодрага Божидар, Васић 
Живка Димитрије, Веселинов^ Николе Обрен, Ви-
ћић-.] ојић Обрада Јулијана, Вучковић Мирослава 
Милорад, Вујаклија Милоша Ђорђе, Вујановић Или-
је Верка, Вујашанин Миодрага Томислав, Вујисић 
Светислава Витомир, Вујовић Радомира Драгиша, 
Вукајловић Миливоја Василије, Вуковић Сретена 
Живојин, Жиравац-Смиљанић Витомира Сара, Ж и -
вановић Драгутина Србислав, Живковић Богољуба 
Миладин. Живковић Станка Милош, Живковић Сте-
вана Мирослав; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Комар Ристе Душан, Палуровић Станислава 
Ђорђе, Росић Николе Милисав, Стојковић Живана 
Миодраг, Тубаковић-Опачић Петра Милка; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Андраш Андреја Михајло, Андрејић-Живановић 
Ђорђа Даница, Арсић Драгутина Радослав, Бајић 
Љубивоја Предраг, Балабановић Јована Петар, Бан-
ду р Мије Ива, Ва иду р Лазе Љубо, Босанац Милана 
Милка, Божић Живана ВОЈИН, Дангубић Војислава 
Владимир, Димчић Милана Драгољуб, Димоска-На-
етеска Диме Ленка. Добричић Миодрага Драгољуб, 
Ђоша»ић Јосипа Стеван. Ђорђевић Живојина Мио-
драг, Ђукић-Катић Илије Милева, Ђукић Радиш« 
Живота, Филиповић Љубомира Зоран, Илић Мили-
воја Радојко, Илић-Васић Јанићија Загорка, Ивезић; 
Радована Томислав, Јањић-Хаџиалић Хусеина Сел-

ма, Јегдић Крста Љубиша, Јеремић Драгутина Мар-
ко, Јовановић Радојка Даница, Јовановић Момчила 
Ђорђе, Јовановић Радомира Милица, Јовановић Ду-
шана Милојко, Јовановић Божидара Сава, Јовано-
вић -Татомировић Ил ИЈ е Зорка, Коматина Радисава 
Вукашин; 

Максић Живомира Љубиша, Маслаковић Влада-
сава Мирослав, Матовић Новака Милан, Мићић-Ду-
кић Станка Анка, МиЈаиловић Живка Радомир, Ми-
ливојевић Ђуре Максим, Милошевић Светислава 
Милорад, Милутиновић-Свидерски Ивана Олга, Не-
дељковић Стане]а Братислав, Несторовић Михаила 
Миодраг, Николић Богољуба Миодраг. Паиић-КрстиК 
Владимира Благица, Пејчиновић Јована Стеван, Пе-
шић Богослава Михајло, Петровић-Цветкокић Драго-
мира Гордана, Петровић Радомира Новица, Погар-
чић-Марковић Миодрага Светлана, Поповић Саве 
Сава, Половић-Петковић Владимира Софија, При-« 
бановић Миодрага Петар, Радоњић Миодрага Љи-
љана. Рајачић Стевана Милан, Ристић Радослава 
Драгољуб, Ростан Фрање Људмила, Салихи Јакупа 
Абид, Савић Новака Бранислав, Савић Миломира 
Драгољуб, Савић Дане Јелена. Савић Стојана Миро-
слав, Сеновић Драгише Мирослав, Сердар Стевана 
Петар, Стефановић Јована Живорад, Стевановић-. 
-Милисављевић Ранка Лепосава, Стевановић Коста-
д и н Радивој, Стоиљковић-Ћурчић Стевана Босиљ-
ка, СтоЈадиноЕић Добрице Милисав, Стој а димовић 
Милоша Велибор, Стојановић Обрада Бранко, Шали-
нић Стаменка Ружица, Тошовић Богољуба Констан-
тин, Трнинић-Грујичић Радомира Олга, ВасилиЈевиК 
Обрада Милован, Величковић Војина Градимир, Ве-
личковић-Фил и повић Радомира Верига, Вешковац 
Станимира Милун, Врачаревић-Татић Петронија 
Радунка, Врачарић Драгољуба Миломир, Зима-Ђу-
рин Драгомира Добринка. 

Бр. 15 
7 февруари 197Ѕ година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јасни Броз Тито, с. р» 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија одлучува да се одликува: « 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на мирољубивата соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и Социјалистичка Република Романија ј 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА ј 

У1ГЈ*П Сагаси — извонреден и ополиомоштен ам-
басадор на Социјалистичка Република Романија во 
Соци ја листичка Федеративна Република Југославија 

Бр. 17 / 
21 февруари 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 



Страна 2196 — Број 52 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 29 септември 1973 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија и 
член 4 од Законот за одликувањата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се одликува 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на мирољубивата соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и Социјалистичка Народна Либиска Арап-
ска Џамахирија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Ibrahim М. Т. El Bishary, извонреден и оподно-
моштен амбасадор на Социјалистичка Народна Ли-
биска Арапска Џамахирија во Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија. 

Бр. 26 
16 март 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

793. Одлука за измена на Одлуката за фор-
мирање Комисија за следење на работата 
на југословенскиот дел од мешовитите 
комитети, комисии и одбори за соработка 
со други држави — — — — — — 2181 

794. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Corriere della 
sera4 — — — — — — — — — 2181 

795. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Neue Zürcher 
Zeitung" — — — — — — — — — 2181 

796. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието „Der Spiegel" 2181 

797. Наредба за височината на надоместот за 
користење уреди и услуги на контролата 
за летање и возење на воздухоплови во 
јавниот превоз во воздушниот сообраќај 2182 

798. Правилник за југословенскиот стандард 
за цевни затворачи — — — — — 2182 

799. Правилник за југословенските стандарди 
од областа на електротехинката — — 2183 

800. Правилник за југословенските стандарди 
за леарски песок — — — — — — 2183 

801. Правилник за југословенските стандарди 
за алат и прибор — — — — — — 2183 

Страна 
802. Правилник за југословенските стандарди 

за ко ите нери — — — — — — — — 2184 
803. Правилник за југословенскиот стандард 

за електронска опрема за мерење — — 2185 
804. Правилник за југословенскиот стандард 

за пластични маси — — — — — — 2185 
805. Правилник за југословенскиот стандард 

за средства за лична заштита — — — 2185 
806. Правилник за југословенските стандарди 

за стабилни садови под притисок — — 2186 
807. Правилник за југословенските стандарди 

за методите на испитување на електро-
механички составни делови за електрон-
ски уреди - - — — — — — — — 2186 

808. Правилник за југословенските стандарди 
за единствени називи за пестициди — — 2187 

809. Правилник за Југословенските стандарди 
за лименки за конзервирање на храна — 2187 

810. Правилник за југословенските стандарди 
од областа на градежништвото — — — 2187 

811. Правилник за југословенските стандарди 
од областа на градежништвото — — — 2188 

812. Правилник за југословенските стандарди 
од областа на градежништвото — — — 2188 

813. Правилник за југословенските стандарди 
од областа на градежништвото — — — 2189 

814. Правилник за југословенските стандарди 
за СПОЈ ни елементи — — — — — — 2189 

815. Правилник за југословенските стандарди 
за контејнери — — — — — — — 2190 

816. Правилник за престанување на важењето 
на Решението за југословенските стан-
дарди од областа на големохемиската 
индустрија — — — — — — — — 2190 

817. Правилник за престанување на важењето 
на југословенскиот стандард од областа 
на градежништвото — — — — — — 2190 

818. Правилник за југословенскиот стандард 
од областа на радиофреквенциските 
пречки — — — — — — — — — 2191 

819. Правилник за измена на Правилникот 
за метролошките услови за индукциски 
броила за електрична енергија, со класа 
на точност 2,5 — — — — — — — 2191 

820. Спогодба за промена на затечените цени 
за стандардни сијалици од 25 до 150 W — 2191 

821. Спогодба за промена на затечените цени 
за вијчени производи — — — —f 2191 

822. Спогодба за промена на затечените цени 
за електроди — — — — — — — 2192 

823. Спогодба за промена на затечените цени 
за електрозаварени, трговски, авто и тех-
нички синџири и нивна опрема — — — 2192 

824. Спогодба за промена на затечените цени 
за жични производи — — — — — 2192 

825. Спогодба за промена на затечените цени 
за заштитни релеи и елементи за автома-
тизација — — — — — — — — — 2192 

826. Спогодба за промена на затечените цени 
за градежни машини за производство и 
транспорт на бетон и за приклучни уреди 
и резервни делови за тие машини — — 2193 

Укази — — — — — — — — — — 2193 
Одликувања — — — — — — — — — 2193 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. Лош. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредиме 

Душан Машовиќ» Улица Јована Ристика бр. 1 — Печати Београдски издавачко-грифЈгах 
завод Белград» Булевар војводе Мишима бр. 17« 


