
СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕ, 

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у 
издању на српскохрватском, односно 
хрватскосрпском, словеначком, маке-
донском, албанском и мађарском језику. 
- Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код 
Службе друштвеног књиговодства 

60802-603-21943 

Петак, 25. 

БЕОГРАД 

БРОЈ 78 ГОД. XLVII 

бр. I. Пешт. фах 226. - Телефони: Цен-
трала 650-155; Уредништво 651-885; 
Служба претплате 651-732; Телекс 11756; 

Телефакс 651-482 

800. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Са-
везног завода за стандардизацију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА ВИСОКО-

НАПОНСКЕ РАСКЛОПНЕ АПАРАТУРЕ 

Члан I. ^ 
Овим правилником прописују се југословенски стан-

дарди за расклопне апаратуре високу напона, који имају 
следеће називе и ознаке: 

1) Високонапонске расклопио апара-
туре. Заједничке одредбе за стандарде рас-
клопних апаратура високог напона JUS N.!СЗ.002 

2) Растављачи и земљоспојници за 
наизменичну струју JUS N.КЗ.301 

3) Оклопне апаратуре с металним 
плаштом за изменичну струју и називне 
напоне изнад I kV до укључиво 72,5 kV — JUS N.K3.503 

4) Оклопна апаратура с металним 
плаштом, изолирана плином, за називне 
напоне 72,5 kV и више JUS N.K3.550. 

дарди за централно грејање, који имају, следеће називе и 
ознаке: 

1) Постојења за централно грејање. 
Сигурноснотехничка опрема постројења 
са топлотним генераторима са температу-
ром воде до 120 0С. Затворени термостат-
ско осигурани уређаји за грејање водом, 
са статичком висином преко 15 m или ка-
зненом снагом преко 350 kV JUS М.Е6.204 

2) Централно грејање. Термостатски 
радијаторски вентил. Технички захтеви и 
испитивања JUS EN 215-1 

3) Централно грејање. Термостатски 
радијаторски вентил. Мере и детаљи при-
кључивања 

Члан 2. 
Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 

чине саставни део овог правилника, a објављују се у посеб-
ном издању Савезног завода за стандапдизацију. 

Члан 3. 
Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 

обавезни су у целини. 

JUS HD 1215-2 

Члан 2. 
Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 

чине саставни део овог правилника, a објављују се у посеб-
ном издању Савезног завода за стандардизацију. 

Члан 3. 
Осим југословенског стандарда JUS N.КЗ.550, чије 

примењивана није обавезно, југословенски стандарди из 
члана I. овог правилника обавезни су у целини. 

Члан 4. 
Овај правилник ступа на снагу по истеку два месеца 

од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 15/01-149/152 
20. септембра 1991. године 
Београд 

, Директор 
Савезног завода за 
стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

Члан 4. 
Овај правилник ступа на снагу по истеку два месеца 

од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 15/01-14^/153 
20. септембра 1991. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода за 
стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

802. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Са-
везног завода за стандаодизашш прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ЈУГОСЛОВЕНСКОМ СТАНДАРДУ ?А ЕЛЕКТРИЧ-

' " НЕ РЕЛЕЈЕ 

801. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Са-
везног завода за стандардизацију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА ЦЕН-

ТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ 

Члан I. 
Овим правилником прописују се југословенски сган-

Члан I. 
Овим правилником прописује се југословенски стан-

дард за електричне релеје, који има следећи назив и озна-
ку: 

Електрични релеји. Поступци испи-
тивања и мерења електромеханичких ре-
леја ненормиране побуде JUS N.K6.037 

Члан 2. 
Југословенски стандард из члана. I. овог правилника 

чини саставни део овог правилника, a објављује се у посеб-
ном издању Савезног завода за стандардизацију. 
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Члан 3. 
Југословенски стандард из члана I. овог правилника 

обавезан је у целини. 
Члан 4. 

Овај правилник ступа на снагу по истеку два месеца 
од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 
Бр. 15/01-149/154 
20. септембра 1991.. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода за 
стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

803. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

(„Службени ли et СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Са-
везног завода за стандардизацију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА КАУЧУК 

И ГУМУ 
Члан I. 

Овим правилником прописују се југословенски стан-
дарди за каучук и гуму, који имају следеће називе и озна-
ке: 

1) Каучук. Природни каучук (NR). 
Услови квалитета JUS G.e 1.030 

2) Каучук. Одређивање садржаја не-
чистоћа у природном каучуку (NR) JUS О.С 1.058 

3) Гума. Припремање стандардне 
смесе за испитивање чађи у природном ка-
учуку - — JUS G.C1.080 

4) Гума. Припремање стандардне 
смесе за испитивање чађи у старам - бута-
диен - каучуку — JUS G.C1.081 

Члан 2. 
Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 

чине саставни део овог правилника, a објављују се у посеб-
ном издању Савезног завода за сгандардизацију. 

Члан 3. 
Југословенски стандарди JUS G.C 1.080 и JUS 

G.Ci.081 из члана I. овог правилника обавезни су у цели-
ни, a прнмењиваће се на гуму и каучук који се произведу, 
односно увезу од дана ступања на снагу овог правилника. 

Примењивана ју ̂ словенских стандарда JUS 
G.Č 1.030 и JUS О.С 1.058 из члана I. овог правилника није 
обавезно. 

Члан 4. 
Овај правилник ступа на снагу по истеку два месеца 

од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 
Бр, 15/01-149/155 Директор 
l(f. сеп!тембра 1991. године Савезног завода за 
Београд стандардизације, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

804. 
На основу члана 80. Закона о стандарднацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Са-
везног завода за стандардизацију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ЈУГОСЛОВЕИСКОМ СТАНДАРДУ ЗА АЕРОСОЛ-

-АМБАЛАЖУ 
Члан I. 

Овим правилником прописује се југословенски стан-
дард за аеросол-амбалажу, који има следећи назив и озна-

ку: Аеросол-амбалажа. Вентил са тањиром за аеросол-бо-
це отвора 75,4 rum - — - JUS Z.M9.015 

Члан 2. 
Југословенски стандард из члана I. овог правилника 

чини саставни део овог правилника, a објављује се у посеб-
ном издању Савезног завода за стандардизацију. 

Члан 3. 
Примењивање југословенског стандарда из члана 1. 

овог правилника није обавезно. 

Члан 4. 
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да 

важи југословенски стандард који има следећи назив и оз-
наку: 

Аеросол-амбалажа. Вентил са тањи-
ром за аеросол-боце отвора 25,4 miti JUS Z.M9.015 
прописан Правилником о југословенским стандардима за 
аеросол-амбалажу и аеросол-паковања („Службени лист 
СФРЈ", бр. 59/78). 

Члан 5. . 
Овај правилник ступа на снагу по истеку два месеца 

од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 15/01-149/156 
20. септембра 1991. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода за 
стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

805. 
Fia основу члана 80. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Са-
везног завода за стандардизације прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА 

ПЕСТИЦИДЕ 

Члан I. 
Овим правилником прописују се југословенски стан-

дарди за пестициде, који имају следеће називе и ознаке: 
1) Естидици. Прашива. Технички ус-

лови JUS Н.Р 1.500 
2) Пестициди. Грануле и микрогра-

нуле. Технички услови JUS Н.Р!.501 
3) Пестициди. Прах за суспензију. 

Технички услови JUS Н.Р!.502 
4) Пестициди. Концентрати за емул-

зију. Технички услови JUS Н.Р1.503 
5) Пестициди. Концентрована сус-

пензија. Технички услови JUS Н.Р!.504 
6) Пестициди. Пестицидна ђубрива 

(гранулирана). Технички услови JUS Н.Р!.505 
l) Испитивање пестицида. Концен-

трована суспензија. Одређивање запре-
мине^ масе JUS Н.Р5.001 

8) Испитивање пестицида. Концен-
т р а т за емулзију. Одређивање стабилнос-
ти емулзије JUS RP5.002 

9) Испитивање пестицида. Прах за 
суспензију. Одређивање суспензибилности JUS Н.Р5.003 

10) Испитивање пестицида. Прах за 
суспензију. Одређивање остатка на ситу 
мокрим поступком JUS Н.Р5.004 

11) Испитивање пестицида. Прах за 
суспензију. Одређивање времена квашења JUS Н.Р5.005 

12) Испитивање пестицида. Прах за 
суспензију. Одређивање хигроскопности . .JUS Н.Р5.006 

13) Испитивање пестицида. Прах за 
суспензију. Одређивање губитка масе су-
шењем JUS Н.Р5.007 

s 
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14) Испитивање пестицида. Прах за 
, суспензију. Одређивање стабилности сус-

пензије (моћ лебдење) JUS Н.Р5.008 
15) Испитивање пестицида. Прах за 

суспензију. Одређивање остатка на ситу 
после убрзаног складиштења JUS Н.Р5.009 

16) Испитивање пестицида. Праши-
на. Одређивање проточних особина JUS Н.Р5г010 

17) Испитивање пестицида. Праши-
на, грануле, микрогрануле и прах за сус-
пензију. Одређивање запремина^ масе — JUS Н.Р5.011 

18) Испитивање пестицида. Одређи-
вање релативне густине и запреминске ма-
се помоћу пикнометра и ареометра JUS Н.Р5.012 

19) Испитивање пестицида. Одређи-
вање садржаја пепела у облику сулфата — JUS Н.Р5.013 

Члан 2. 
Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 

чине саставни део овог правилника, a објављују се у посеб-
ном издању Савезног завода за стан дар дизацију. 

Члан 3. 
Југословенски стандард JUS Н.Р5.001 из члана I. овог 

правилника обавезан је у целини, a примењиваће се на пес-
тициде који се произведу, односно увезу од дана ступања 
на снагу овог правилника. 

Осим тач. 4.2, 4.3 и 4.4 југословенског стандарда JUS 
M.PI.500 и тач. 4.2 и 4.3 југословенског стандарда JUS 
Н.Р!.501, чије је примењивање обавезно, примењивање 
ових југословенских стандарда из члана I. овог правилни-
ка није обавезно. 

Осим тачке 4.1 југословенског стандарда JUS 
H.PI.502, тачке 4.1 југословенског стандарда JUS Н.PI.503, 
тачке 4.1 југословенског стандарда JUS Н.PI.504 и тачке 
4.1 југословенског стандарда JUS Н.PI.505, чије примењи-
вана није обавезно, ови југословенеки стандарди из члана 
I. овог правилника обавезни су, a примењиваће се на пес- л 

тициде који се произведу, односно увезу од дана ступања 
на снагу овог правилника. 

Примењивање југословенских стан-
дарда JUS Н.Р5.002, 
JUS Н.Р5.003, JUS Н.Р5.004, JUS H.P5.005, JUS H.P5 0G6, 
JUS H.P5.007, JUS H.P5.008, JUS H.P5.009, JUS H.P5.010, 
JUS H.P5.011, JUS H.P5.012 и JUS H.P5.013 из члана 1. овог 
правилника није обавезно. 

Члан 4. 
Даном ступања на снагу овог правилника престају да 

важе југословенски стандарди који имају следеће називе и 
ознаке: 

1) Пестициди. Концентрати за сус-
пензију. Одређивање суспензибилности — JUS Н.В8.753 

2) Пестициди. Концентрати за сус-
пензију. Одређивање остатка на ситу мок-
рим поступком JUS Н.В8.754 

3) Пестициди. Концентрати за сус-
пензију. Одређивање времена квашења — JUS Н.В8.755 

4) Пестициди. Концентрати за сус-
пензију. Одређивање хигроскопности — JUS Н.В8.756 

5) Пестициди. Концентрати за сус-
пензију. Одређивање губитка масе суше-
њем - JUS Н.В8.757 

6) Пестициди. Концентрат за сус-
пензију. Одређивање стабилности суспен-
зије (моћ лебдења) JUS Н.В8.758 

l) Пестициди. Концентрати за сус-
пензију. Одређивање остатка на ситу по-
сле убрзаног складиштења JUS Н.В8.759 
прописани Правилником о југословенским стандардима 
за пестициде („Службени лист СФРЈ", бр. 1/82); 

8) Испитивање пестицида. Одређива-
ње специфичне масе и запреминске масе 
помоћу пикнометра и ареомегра JUS Н.В8.760 
прописан Правилником о југословенским стандардима за 
пестициде („Службени лист СФРЈ", бр. 19/82) 

9) Престициди. Прашива. Технички 
услови^ - - JVS H.B 5.200 

10) Пестициди, i рануле м микрогра-
нуле. Технички услови JUS И.В5.201 

11) Пестициди. Концентрати за сус-
пензију. Технички услови JUS Н.В5.202 

12) Пестициди. Пестицидна ђубрива 
(гранулирана). Технички услови — - JUS Н.В5.205-
прописани Правилником, о југословенским стандардима 
за пестициде („Службени лист СФРЈ", бр. 21/83); 

13) Пестициди. Концентрати за емул-
зију. Технички услови JUS Н.В5.203 

14) Пестициди. Концентроване сус-
пензије. Технички услови JUS Н.В5.204 
прописани Правилником о југословенским стандардима 
за пестициде („Службени лист СФРЈ", бр. 2/84). 

Члан 5. 
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да 

важи Правилник о југословенским стандардима за испити-
вање пестицида („Службени лист СФРЈ", бр. 69/82). 

Члан 6. 
Овај правилник ступа на снагу по истеку два месеца 

од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 15/01-149/157 Директор 
20. септембра 1991. године Савезног завода за 
Београд - стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

806. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Са-
везног завода за стандардизацију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА 

КОТРЉАЈНЕ ЛЕЖАЈЕ 
Члан I. 

Овим правилником прописују се југословенски стан-
дарди за котрљајне лежаје, који имају следеће називе и оз-
наке: 

1) Котрљајни лежаји. Бачвасти једно-
редни лежаји JUS М.СЗ.651 

2) Котрљајни лежаји. Бачвасти дво-
редни лежаји JUS М.СЗ.655 

3) Котрљајни лежаји. Коничноваљча-
ни једноредни лежаји JUS М.С3.735 

4) Котрљајни лежаји. Толеранције' 
радијалних лежаја — JUS М.С3.751 

Члан 2. 
Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 

чине саставни део овог правилника, a објављују се у посеб-
ном издању Савезног завода за стандардизацију. 

Члан 3. 
Примењивање југословенских стандарда из члана I. 

овог правилника није обавезно. 
Члан 4. 

Даном ступања на снагу овог правилника престају да 
важе југословенски стандарди који имају следеће називе и 
ознаке: 

1) Котрљали лежаји. Толеранције 
радијалних лежаја (изузев коничновљча-
них лежаја) С JUS М.СЗ.751 

2) Котрљајии лежаји. Толеранције 
коничних проврта радијалних лежаја JUS М.С3.752 
донесени Решењем о југословенским стандардима за кот-
рљају лежаје („Службени лист ФНРЈ", бр. 9/63); 
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3) Означавање и димензије котрљај-
них лежаја. Протеин бачвасти подешљиви 
једноредни лежаји SR, редова мера 02, ОЗ 
и 04 ^ JUS М.СЗ.651 

4) Означавање и димензије котрљај-
них лежаја. Г!р(л ени бачвасти подешљиви 
дворени лежаји SD, редова мера 22, 32, 30, 
40,31,41 и 23 . JUS М.С3.655 

5) Означавање и димензије котрљај-
них лежаја. Прсте ни бачвасти подешљиви 
дворедни лежаји SE, реда мера 13 JUS М.С3.657 

6) Означавање и димензије котрљај-
них лежаја. Прсте ни коничноваљчани 
лежаји КВ, редова мера 02,22, ОЗ и 23 — JUS М.С3.735 
донесени Решењем о југословенским стандардима за кот-
рљају лежаје („Службени лист СФРЈ", бр. 3/66); 

l) Толеранције класе О за прстене ко-
ничноваљчане лежаје са цилиндричним 
провртом JUS М.С3.756 

8) Толеранције класе 6 и 5 за прстене 
коничноваљчане лежаје са цилиндричним 
провртом JUS М.С3.757 
донесени Решењем о југословенским стандардима за кот-
рљање лежаје („Службени лист СФРЈ", бр. 5/70). 

Члан 5. 
Даном ступања ка снагу овог правилника престаје да 

важи Решење о југословенском стандарду за котрљајне 
лежаје („Службени лист СФРЈ", бр. 25/66). 

Члан 6. 
Овај правилник ступа на снагу по истеку три месеца 

од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 15/01-149/158 Директор 
20. септембра 1991. године Савезног завода за 
Београд стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

800. Правилник о југословенским стандардима за 
високпнапонске расклопио апаратуре 1281 

801. Правилник о југословенским стандардима за 
централно грејање 1281 

802. Правилник о Југоеловенском стандарду за 
електричне релеје 1281 

803. Правилник о ј^гословенским стандардима за 
каучук и гуму 1282 

804. Правилник о Југословенском стандарду за ае-
росол-амбалажу ' 1282 

805. Правилник о Југословенским стандардима за 
пестиuипе 1282 

806. Правилник о југословепским стандардима за 
котрљајне лежаје 1283 
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