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Врз основа на членот 205, во врска со членот 
147 од Законот за воздушната пловидба („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 12/65) и членот 6 став 2 од За-
конот за техничките мерки („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 12/65), сојузниот секретар за стопан-
ство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ПОЛЕТНО-СЛЕТНИТЕ И 
ДРУГИ ПАТЕКИ НА ЦИВИЛНИТЕ АЕРОДРОМИ 

I. Општи одредби 

Член 1 
Одржувањето на полетно-слетни патеки, руд-

ни патеки, платформи и други патеки и површини 
предвидени за полетување и слетување, движење 
и престој на воздухоплови (во натамошниот текст: 
маневарски површини), како и уреди и објекти за 
одведување атмосферски води од маневарски по-
вршини (во натамошниот текст: одводни уреди), на 
цивилни аеродроми се врши според одредбите на 
овој правилник. 

Член 2 
Одржувањето на маневарски површини и од-

водни уреди опфаќа преглед на маневарски повр-
шини и одводни уреди, текушти поправки и отс-
транување недостатоци на нив и нивно чистење од 
туѓи предмети, снег и мраз, за да бидат способни 
за безбедно и несмеќавано користење во воздуш-
ниот сообраќај. 

Член 3 
Работите на одржување на маневарски повр-

шини и одводни уреди мораат да се вршат навре-
мено, така што да овозможуваат безбедно полету-
вање, слетување, движење и престој на воздухо-
плови на маневарски површини во време кога ае-
родромот е отворен за воздушен сообраќају и за 
да не дојде до застој во воздушниот сообраќај. 

Член 4 
Одржувањето на маневарски површини треба да 

се врши со современи средства и со опрема од со-
одветен капацитет така што работите на одржува-
њето да се изведуваат ефикасно и квалитетно во 
најкусо време. 

Чистењето на маневарски површини треба да 
се врши со механизирана опрема. Составот на таа 
опрема треба да се определи според видот на ра-
ботите што мораат да се вршат со оглед на метео-
ролошките услови што владеат во предлогот на 
локацијата на аеродромот и на техничките и дру-
ги услови на аеродромот. Капацитетот на таа оп-
рема треба да биде таков што потребните работи 
на чистење на полетно-слетни патеки да можат да 
се извршат во најкусо време. 

Член 5 
За временски период во кој се очекуваат сне-

жни врнежи и големи мразов** мораат навремено 

да се подготват и на аеродромот во текот на тој 
период да се држат залихи на струганици, песок 
и хемиски средства и препарати за ослободување од 
мраз, најмалку во количина потребна полетно-сле-
тната патека и рудната патека до пристанишната 
платформа да се ослободат од мраз. 

II. Преглед 

Член 6 
Преглед на маневарски површини се врши ре-

довно (редовни прегледи) и во вонредни случаи 
(вонредни прегледи). 

Член 7 
Редовни прегледи на маневарски површини мо-

раат да се вршат дење најмалку три пати, а ако е 
аеродромот отворен и за ноќно летање редовни пре-
гледи мораат да се вршат и ноќе најмалку три пати. 

Ако е аеродромот отворен само за дневно ле-
тање, првиот редовен преглед мора да се изврши 
на еден час пред полетувањето односно слетување-
то на првиот воздухоплов. 

Редовни прегледи, по правило, се вршат во ед-
накви временски растојанија. Ако во некој вре-
менски период зачестеноста на сообраќајот е по-
голема, во тој период маневарските површини тре-
ба да се прегледаат и повеќе од три пати. 

Член 8 
Вонредни прегледи мораат да се вршат по се-

која воздухопловна несреќа или друг вонреден на-
стан на маневарска површина, за време на снежни 
врнежи и во случај на замрзнување маневарски 
површини. 

III. Поправки и отстранување на недостатоци 

Член а 
На маневарока површина со бетонски коловоз-

ник мораат: 
1) веднаш да се премачкаат со битуменска маса 

од соодветна гранулација, или со друга соодветна 
маса за спречување лупење и за заштита од пропа-
ѓање, или на друг соодветен начин да се поправат 
делови на коловозникот на кои се појавило лу-
пење под влијание на мраз, поради употребата на 
сол при ослободувањето од мраз или од други при-
чини; 

2) да се поправат местата на спојниците на ко-
ловозникот на кои се појавиле оштетувања поради 
лупење или распаѓање на бетонот и да се залев со 
битуменска или друга соодветна маса за залевање 
местата на коловозникот на кои постојната биту-
менска или друга маса за залевање пропаднала или 
се одвоила од бетонот; 

3) да се залеат со битуменска или друга соод-
ветна маса за залевање пукнатините што се појави-
ле на маневарската површина, и тоа така што да 
се спречи навлегување на атмосферска вода во 
потпочвата; 

4) да се заменат деловите на коловозникот на 
кои настанала данијелваци ја или на кои се поја-
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виле нерамниии (испупчувања и вдлабнатини) по-
големи од 1,5 еш, мерени со рамнач од должина од 
4,8 ш, и тоа првенствено со бетон од ист квалитет, 
а ако тоа временски не е можно поради зачестеност 
на сообраќајот или од други причини во врска со 
воздушниот сообраќај на аеродромот, замена треба 
да се изврши со специјален бетон (со „лафарж" 
цемент) кој брзо се врзува. 

Член 10 
На маневарски површини со асфалтен колово-

зник не смеат да постојат пукнатини на коловоз-
никот, ниту распаѓање и деформирање на асфалт-
н и м слој на коловозшжот. 

Ако на асфалтни от коловозите се појави пук-
натина, треба да се залее или на друг погоден начин 
да се пополни со битуменска или друга соодветна 
маса, или треба асфалтниот слој во пределот на 
пукнатината да се замени со нов асфалтон слој. 

На делот на манев арска површина да кој ас-
фалтниот слој се распаѓа или се деформирал мора 
тој слој на колов оз пикот да се замени со нов ас* 
фалтен слој. 

Член 11 
На маневарски површини со стабилизира!! ко-

лсвозник мораат напречните и надолжните наклони 
да се зачуваат и да се одржат во односите предви-
дени со техничката документација на изградбата и 
мораат да се поправуваат настанатите нерамнини 
поголеми од 3 cm, мерени со рамнач од должина 
3 ш. 

Пукнатините на стабилизирање маневарски по-
вршини треба веднаш да се пополнат, или горниот 
слој на коловозникот во пределот на пукнатината 
да се замени со нов слој во потребна површина. 

Член 12 
Претполињата на полетно-слетна патека и за-

штитните појаси долж пол ети о- е л е ти ата и други 
патеки, со горниот слој од бетон или асфалт, се 
одржуваат на начинот предвиден за бетонските и 
асфалтните маневарски површини. 

Член 13 
Одржувањето на тревни маневарски површини 

опфаќа, особено, одржување на напречни и надол-
жни наклони во односите предвидени со техничката 
документација и порамнување на нерамнини пого-
леми од 5 еш, мерени со рамнач од должина 3 ш. 

На тревните маневарски површини тревата тре-
ба да се негува, да се коси повремено — да не ја 
надмине височината од 15 cm, а оголените места да 
се засејуваат. 

Член 14 
Ако на трев-ните маневарски површини се по-

јават кртови, тие мораат со содветни отровни сред-
ства да се уништуваат, а кртечините мораат да се 
порамнуваат и поранетите површини да се засе-
нат со трева. 

Член 15 
Одводните уреди мораат редовно да се прегле-

даат и постојано да се одржуваат во исправна сос-
тојба. 

IV. Чистење 

Член 16 
На маневарски површини не смеат да се наоѓаат 

остатоци од лупење или распаѓање на коловози*!-
кот, делови одвоени од авион, суво баз је или каков 
и да било друг предмет, отпадок или растение. 

Член 17 
Ако при прегледот се утврди дека на маневар-

ската површина се наоѓаат туѓи предмети, мора ве-
днаш да се преземе чистење односно отстранување 
на тие предмети. 

Бетонските и асфалтните маневарски површи* 
ни што се користат за полетување, слетување и 
движење на млазни авиони мораат да бидат исчис-
тени и од чакал, песок и прав. 

Член 18 
Местата на сној ници и пукнатини на бетонски и 

асфалтон коловозник од маневарски површини и на 
макадамски делови од маневарски површини, на 
кои не можела да се засее трева, мораат да се ис-
чистат од трева, плевел и други растенија, штом 
ќе се појават. 

Местата на спој ници и пукна тини исчистени од 
растенија треба да се залепат согласно со одредбите 
на чл. 9 и 10 од овој правилник. 

Член 19 
Платформи, стојански и други маневарски повр-

шини односно нивни делови ,што се изложени на 
загадување поради задржување на воздухоплови 
или од други причини, мораат да се чистат од мас-
ло, керозин и други н а ф т н и деривати, како и од 
секоја друга загаденост. 

.Чистење на загадените места се врши: 
1) на бетонски и асфалтни маневарски површи-

ни — со соодветни хемиски средства и препарати 
што не можат да ги оштетат или разорат коловоз-
ничките површини; 

2) на макадамски и тревни маневарски повр-
шини — со заменување односно отстранување на 
загадени делови на коловозникот или со чистења 
иа начинот предвиден во точката 1 на овој став. 

Член 20 
Снегот мора да се исчисти од маневарските по-

вршини штом ќе престане да врне, а, по потреба, 
мораат да се преземат и други мерки за да не дој-
де до создавање мраз на коловозникот. 

Ако во времето кога е аеродромот отворен за 
полетување и слетување на воздухоплови или не-
посредно пред отворањето на аеродромот за сообра-
ќа ј силно врне снег, или може да се очекува долго-
трајно врнење на снег, или настапила снежна ви-
улица, со чистење на маневарските површини мо-
ра да се започне уште за време на вриењето на сне-
гот, но најдоцна кога снежната покривка ќе дости-
гне дебелина: 

1) од 20 mm — на аеродроми предвидени за по-
летување односно слетување на млазни авиони; 

2) од 100 mm сув снег, а 60 mm воден снег од-
носно лапавица — на други аеродроми. 

Се додека врне снег во времето кога е аеродро-
мот отворен за сообраќај мораат да се чистат мане-
варските површини неопходни за одржување на во-
здушниот сообраќај, така што снежната покривка 
да не ја надмине дебелината од ставот 2 на овој 
член. 

Член 21 
Ако на маневарски површини се создаде пок-

ривка од мраз, замрзнатите површини треба да се 
посипаат со песок или дрвни струганици. 

Ако посипувањето со песок или дрвни струга-
ници не ги дава потребните резултати поради сил-
ниот мраз или од други причини, мора да се прис-
тапи кон ослободување од мразот со помош на хе-
миски средства и препарати. 

За ослободување од мраз дозволено е да се у-
потребат само хемиски средства и препарати што 
не го оштетуваат бетонскиот односно асфалтниот 
коловозник и не влијаат врз металните и други де-
лови на воздухопловите (неутрални средства). По 
исклучок е дозволено да се употреби сол само за 
ослободување од мраз и под услов по топењето на 
мразот солената вода веднаш да се исчисти од ма-
неварските површини, 
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Член 22 
Полетно-слетната патека мора да биде исчистена 

од онег, односно нејзините замрзнати површини мо-
раат да бидат посипани со песок или дрвни струга-
ници и ослободени од мраз во широчина од најмал-
ку 4/5 ш, односно на целата широчина на патеката 
ако е нејзината широчина помала од 45 ш. На ос-
танатиот дел на полетно-слетната патека и на зем-
јиштето од заштитниот појас иа полетно-слетната 
патека, не смее да има снег подебел од 10 cm, а од 
едната и другата страна на заштитниот појас, во ши-
рочина од 10 m не смее да има снег поделел од 
50 еш. 

;Член 23 
Светлата на светлосните знаци за ноќно летање 

мораат да бидат исчистени од снег, а околу нив во 
полупречник од најмалку 1 m не смее да има снег 
во деблина од 10 еш. 

Член 24 
Сливниците и другите одводни уреди мораат 

редовно да се чистат од талог, отпадоци и други ту-
ѓи предмети, за да бидат способни да ги прифаќаат 
и одведуваат со полн капацитет атмосферските води. 

Член 25 
Ако не можат истовремено да се чистат сите 

маневарски површини, тие површини како и свет-
лосните знаци треба да се чистат особено во случај 
на снег, соснежица, лапавица и мраз по следни-
от ред: прво полетно-слетната патека, потоа најку-
сата рулна патека до пристанишната платформа, 
потоа светлосните знаци и пристанишната платфор-
ма и најпосле другите патени и површини. 

V. Завршна одредба 
Член 26 

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

Бр. 4335 
28 декември 1967 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за стопанство, 
др Боривоје Јелиќ, е. р. 

41. 

Врз основа на точката 6 од Одлуката за про-
дажните цени на житото и на производите од жито 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 33/65, 7/67 и 30/67), 
сојузниот секретар за стопанство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА 

БРАШНОТО ВО КВАЛИТЕТНИ ГРУПИ 

1. Производителските стопански организации 
што произведуваат пченично брашно се должни 
да го распоредуваат брашното во квалитетни групи, 
на начинот пропишан со оваа наредба. 

2. Брашното се распоредува во квалитетни гру-
пи врз основа на квалитетниот број на брашното 
кој се добива со испитување на брашното со помош 
на фаринограф или по методата на бабрење на ле-
пило (волуметриски начин на испитување на браш-
ното според Berliner и Koopmann). 

3. Квалитетниот број на брашното кој се до-
бива со испитување на брашното со помош на ф а -
ринограф се утврдува на следниот начин: 

1) во месалка од ЗОО g загреана на температура 
од 30°С се тура ЗОО g хомогенизира но брашно. Бра-
шното се меша 2 минути, а потоа со помош на бире-
та се додава во едноличен млаз 55 до 60% вода 
загреана на температура од 30°С. Додавањето на за-
греаната вода трае 25 секунди. Истовремено, т. е. 
кога ќе започне додавањето на вода, се вклучува и 

фаринографот и се остава да работи додека кри-
вулката што тој ја регистрира на фаринограмот не 
го достигне максимумот. Ако отстапувањето на сре-
дината на кривулката во максимумот е поголемо од 
± 10 F j од конзистенцијата на тесто од 500 Fj, ис-
питувањето се прекинува <а додадената количина 
вода со помош на Тиборовата таблица се коригира 
врз база на отстапувањето од конзистенцијата на 
тестото од 500 Fj. Ако е постигната компетенција 
на тестото од 490 до 510 Fj, фаринографот по по-
стигањето на максимумот се остава да работи вкуп-
но 15 минути. Ако конзистентни јата на тестото е 
поголема од 510 F j или помала од 490 Fj, повторно 
ќе се замеси ЗОО g брашно со коригираната количина 
вода и натаму се постапува како при првото испи-
тување; 

2) на добиениот фаринограм се планиметрира 
површината на триаголникот, што го затвораат: 
линијата сред пишица која се вцртува во кривул-
ката почнувајќи од нејзиниот максимум па до за -
вршетокот на работата на фаринографот во петна-
есеттата минута, линијата на конзистенцијата по-
стигната во распон од 490 до 510 Fj и линијата што 
ја спојува линијата средишница и линијата на 
конзистенцијата. За утврдената површина на триа-
голникот изразена во cm2 се прочитува во таблицата 
по Hankoczy квалитетниот број на брашното. 

4. Квалитетниот број на брашното кој се добива 
со испитување на брашното по методата на бабре-
ње на лепило, се утврдува на следниот начин: 

1) во Берлинерови тиквички со волумен од 
100 ml се тура раствор од п/50 млечна киселина 
загрејан на температура од 27°С, а потоа тиквич-
ките се ставаат во термостат, кој има иста темпера-
тура, и во термостатот остануваат 1 час. По тоа 10 g 
брашно се замесуваат за време од 1 до 2 минути 
во порцулански три јал ник со 5 до 6 ml 2% -тен рас-
твор на кујнска сол во хомогено тесто, — па при 
тоа од ѕидовите на триј ал пикот се симнуваат дел-
чиња тесто така што на нив да не остане ниту мал-
ку тесто. По тоа на фајанс-плоча добиеното тесто 
се формира во вид на цилиндар, и се завива и раз-
вива 4 пати во рок од 2 минути. На тестото потоа 
му се дава форма на топка и истото веднаш се 
исплакнува со 2%-тен раствор на кујнска сол со 
температура од 18 до 20°С, кој во почетокот се 
пушта капка по капка, а подоцна во танок млаз. 
Растворот на кујнска сол што истекува се собира 
во тријалникот и се пропушта низ сито од кое се 
собираат евентуално откинатите парчиња лепило и 
се соединуваат со главната маса. Исплатувањето 
со раствор на кујнска сол се врши до целосното 
отстранување на скробот, односно додека водата не 
стане бистра односно додека реакцијата со помош 
на раствор на јод не стане негативна. Исплакнува-
њето се врши без посилно притискање на тестот© 
и треба да трае 15 до 20 минути. Како потребна ко-
личина на 2%-тен раствор на кујнска сол за едно 
исплакнување — се смета количината од околу 1 
литар. Исплаинувањето се довршува со обична вода. 
Потоа жгплакнатото лепило се суши во преса за ле-
пило на тој начин што се става на долната стаклена 
плоча а се притиска со горната стаклена плоча. По 
тоа лепилото се преместува на суво место на плоча 
и повторно се притиска, што се повторува 5 до 8 
пати, па по тоа плочите ќе се избришат со сува кр-
па. За да се исуши леталото потребно е притиска-* 
њето да се повтори 20 до 30 пати. Процесот на су-
шењето се смета завршен кога лепилото ќе почне 
да се лепи за плочите. Просушеното лепило потоа 
ќе се измери на техничка вага со точност од 0,01 g, 
а резултатот добиен со мерењето се изразува во 
проценти во однос на одмерената количина брашно; 

2) од добиеното лепило ќе се одмери 1 g лепи-
ло. Потоа од термостатот се вади тиквичка и од неа 
се тураат во порцеланка шолја 15 до 20 ml раствор 
на млечна киселина, а одмерената количина лепило 
се искинува на 29 до 31 приближно еднакви пар-
ченца, при што се води сметка лепилото само да се 
откинува, а не и да се формира во куглички. По 
тоа растворот на млечната киселина и лепилото се 
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тураат во тиквичката, со тоа што се води сметка 
парченцата лепило да не се залепат за грлашката 
на тиквичката. Тиквичката се затнува оо • гумена 
затка до ознаката „О", полека се проматкува и се 
остава во термостат да стои 140 минути. Во текот на 
првите 5 до 10 минути тиквичката неколку пати 
полека се пром&ггкува. По истекот на 140 минути 
тиквичката се извадува од термостатот, полека се 
свртува со затката надолу и се обесува во пулт за 
филтрирање, така што набабрените парченца ле-
пило се таложат на затката. По истекот на 10 ми-
нути се прочитува волуменот на лепилото, кој се 
означува како Qo и претставува „структурален број 
на бабрења"; 

3) содржината на влажно лепило и бројот на 
бабрењата на лепилото се утврдува по пат на две 
напоредни проби со по 10 g брашно. Отстапување-
то во резултатите добиени со тие проби не смее да 
изнесува повеќе од 1% во поглед содржината на 
влажно лепило, односно повеќе од 10% во поглед 
бројот на бабрењата на лепилото. Како важечки 
резултат се зема аритметичката средина на резул-
татите добиени со наспоредните проби; 

4) квалитетниот број на брашното според ме-
тодата на бабрење на лепило се утврдува со мно-
жење количината на влажно лепило со вредноста 
Qo и се изразува како цел број, со тоа што децима-
лот од 0,5 или над се заокружува нагоре, а деци-
мален под 0,5 надолу на цел број. 

5. Врз основа на утврдените квалитетни броеви 
на брашно, распоредувањето на брашното во квали-
тетни групи се врши на следниот начин: 

1) со помош на фаринограф: во квалитетната 
група „В" се распоредува пченично™ брашно од 
сите типови чиј квалитетен број изнесува 45,0 или 
повеќе, а во квалитетната група „С" — пченично!*) 
брашно чиј квалитетен број изнесува помалку од 
45,0; 

2) според методата на бабрење лепило: во ква-
литетната група „В" се распоредува пченичното 
брашно што има квалитетен број еднаков или по-
голем од: 310,0 — за брашно од типот 400, 350,0 
за брашно од типот 600, 300,0 за брашно од типот 
800 и 265,0 — за брашно од типот 1000, а во квали-
тетната група „С" — пченичното брашно што има 
квалитетен број помал од наведените. 

6. Производителските стопански организации 
се должни да водат евиденција за извршените ис-
питувања заради определување на квалитетните 
групи на брашно, која мора да ги содржи следните 
податоци: 

1) датум на испитувањето; 
2) методи на испитувањето; 
3) датум на производството на брашното; 
4) вид и тип На брашното; 
5) количина на брашното од која е земена ис-

питаната мостра; 
6) квалитетен број на брашното; 
7) квалитетна група на брашното; 
8) содржина на влажно лепило и број на баб-

рењата на лепилото (Qo^ ако квалитетниот број на 
брашното е утврден според методата на бзбрење 
на лепилото; 

9) моќ за впивање вода изразена во проценти 
и степен на смекнувањето изразен во Fj, ако ква-
литетниот број на брашното е утврден со помош 
на фаринограф. 

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба престанува да важи Наредбата за постап-
ката за распоредување на брашното во кавлитетни 
групи („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/66). 

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

Бр. 910/1 
24 јануари 1968 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за стопанство, 
др Боривое Јелиќ е. р. 

a t 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30^62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-
СТА НА МЕТОДИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ ХЕМИС-

КИОТ СОСТАВ НА ЛЕСНИ МЕТАЛИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следните југословен-
ски стандарди: 

Методи за испитување хемискиот состав на 
алуминиум и алуминиумон легури: 

— Фотометриско определување на 
силициум — — — — — — — JUS С.А1.256 

— Фотометриско определување на 
манган (содржина на манган 0,005 до 
l,5*/o) — — — — — — — — JUS С.А1.257 

Методи за испитување хемискиот состав на 
магнезиум и магнезиумски легури: 

— Фотометриско определување на 
манган. Перјодна метода (содржина 
на манган под 0,01°/о) — — — — JUS С.А1.304 

— Фотометриско определување 
на манган. Пер ј одна метода (со-
држина на манган 0,01 до 0,8°/©) — JUS С.А1.305 

— Поларографско определување 
на цинк — — — — — — — JUS С.А1.306 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јули 1968 година. 

Бр. 05-329/1 
22 јануари 1968 година 

Белград 

Директор 
На Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић е. р. 

43. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30'62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-

СТА НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ' 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следните југословен-
ски стандарди: 

Д окументациј а: 
— Уобличување на периодични 

публикации — — — — — — j u s Z.A4.020 
— Уобличување статии во перио-

дични публикации — — — — — JUS Z.A4.021 
— Реферати и синопсиси — — JUS Z.A4.022 
— Библиографски податоци, суш-

тествени елементи — г— — — — JUS Z.A4.023 
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Библиографска маншета — JUS Z.A4.024 
— Кратка содржина на перио-

дични публикации и други документи JUS Z.A4.025 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се применуваат од 1 април 1968 година. 

Бр. 06-477/1 
22 јануари 1968 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић е. р< 

44. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА САНИ-

ТЕТСКИ ВОЗИЛА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следните југосло~ 
венски стандарди: 

Санитетски возила: 
— Возило за итна медицинска 

помош (ВИМП). Технички услови — JUS M.N7.051 
— Возило за итна медицинска 

помош, теренско (ВИМП-т). Тех-
нички услови — — — — — — JUS M.N7.052 

— Возило за превоз на болни 
(ВПБ). Технички услови — — — JUS M.N7.053 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јули 1968 година. 

Бр. 14-331/1 
22 јануари 1968 година 

Белград 

45. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди (.,Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СПОЈ-

КИ И ПРИКЛУЧОЦИ ЗА ПНЕУМАТИЦИ 
ВОДОВИ 

[ Ј 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следните југословен-
ски стандарда: 

Пнеуматични водови: 
— Угодлив приклучок помеѓу два 

уреда (агрегати). Диспозиција — —- JUS М.В6.905 
— Подолг четирикрак чатал за 

спојки со затиначки конус. Форма и 
мери — — — — JUS М.В6.922 

— Специјален редукционен три-
крак чатал за спојки со затиначки 
конус. Форма и мери — — — — JUS М.В6.933 

— Цревен приклучок без навој за 
челни систем на цевните спојки. 
Форма и мери — — — — — — JUS М.В6.950 

— Чеп за цевни спојки од челни 
систем. Форма и мери — — — — JUS М.В6.970 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јули 1968 година. 

Бр. 14-330/1 
22 јануари 1968 године 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић е. р. 

46. 

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 
4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА« 

СТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следните југословен-
ски стандарди: 

Шупливи блокови од глина за 
меѓукатни конструкции — — — JUS В.D 1.030 

Методи за испитување на шуп-
ливи блокови од глина за меѓукатни 
конструкции — — — — — — JUS B.D8.030 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за * стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските- стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 март 1968 година. 

4. Престанува да важи југословенскиот стан-
дард: 

Шупливи блокови од глина за 
меѓукатен конструкции. Модуларни 
блокови — JUS B.D1.030 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за градежни материјали („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 9/65 и 16/66). 

5 Југословенскиот стандард од точката 4 на ова 
решение престанува да важи на 1 март 1968 година. 

Бр. 17-473/1 
22 јануари 1968 година 

Белград 
Директор 

»а Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић, е. р* 
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47. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛА-
СТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРЕРАБОТКАТА 

НА ТУТУН 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесува југословенскиот стан-
дард: 

Режан тутун — — — — — JUS Е.Р2.015 
2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 

решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е задолжителен и влегува во сила 
на 1 јули 1968 година. 

Бр. 07-340/1 
22 јануари 1968 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југоловенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 зули 1968 година. 

Бр. 05-337/1 
22 јануари 1968 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

48. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30^62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-
СТА НА МЕТОДИТЕ ЗА МЕХАНИЧКО ИСПИТУ-

ВАЊЕ НА ОБОЕНИ МЕТАЛИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следните југословен-
ски стандарди: 

Лееш! метали и нивни легури: 
— Испитување на лимови и ленти 

дебелина 0,2 до 7 mm со просто свит-
кување — — — — — — — — JUS С.А4.105 

— Испитување со сплескување 
цевки од алуминиум и алуминиухмски 
легури — — — — JUS С.А4.107 

— Испитување на цевки со про-
ширување на коничен втиснувач — JUS С.А4.110 

— Испитување со завивање (тор-
зија) на жица од алуминиум и алу-
миниумон легури — — — 

— Испитување со намотување 
жица од алуминиум и алупиниумски 
легури — — — — — — — — JUS С.А4.119 

— Испитуваше со затегаше жица 
од алуминиум и алуминиумон ле-
гури — — — — — — — 

49. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ТЕРМИ-
НОЛОГИЈА НА КОЧЕЊЕ НА ДРУМСКИ ВОЗИЛА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 

Моторни и приклучни возила. 
Терминологија на кочење — — — JUS M.N4.810 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е објавен во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со«" 
ставен дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение ќе се применува од 1 јули 1968 година* 

Бр. 14-332/1 
22 јануари 1968 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за ус-
ловите за признавање на земјоделски саден мате-
ријал, објавен р.о „Службен лист на СФРЈ", бр. 
51/67, се поткраднале долу наведените грешки, та 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПРИЗНА-
ВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ САДЕН МАТЕРИЈАЛ 

На крајот од текстот на образецот бр. 1, отпе-
чатен во првата колона, треба да се додаде про-
должението на текстот на ТОЈ образец, што по 
погрешка е отпечатено во втората колона по тек-
стот на образецот бр. 2 кој се завршува со зборо-
вите: „Овластено стручно лице," и кој почнува со 
зборовите: „Состојбата и општиот изглед на веге-
тативниот развој и- садниот материјал . . . " -а се 
завршува со зборови!е: „Производител," — „Овлас-

JUS С А4.116 тено стручно лице/ 

— JUS С А4 122 

Во образецот бр. 2 по зборовите: „со ова се по-
тврдува дека производството на горе означениот са-
ден материјал е" треба да се додаде по погрешка 
изоставениот збор: „вршена". 

Од Сојузниот секретаријат за стопанство, Бел-
град, 5 јануари 1968 година. 
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ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

„Службени лист Социјалистичко Републике 
Босне и Херцегових" во бројот 13 од 20 април 1967 
година објавува: 

Одлука за прогласување на Уставните аманд-
мани; 

Одлука за дополненија на Деловникот на Со-
бранието на Социјалистичка Република Босна и 
Херцеговина; 

Одлука за основање Комисија за подготовка на 
текстот на предлогот за промена на некои одредби 
од Уставот на СР БиХ; 

Одлука за измени на Одлуката за именување 
Републичка изборна комисија за избор на репу-
блички пратеници; 

Правилник за содржината и начинот на водење 
евиденција за работата на ветеринарните установи 
и ветеринарните служби на работните организации 
и за опсегот и начинот на доставување на изве-
штаите; 

Правилник за подеталните услови во поглед 
машките приплодни грла, стручниот кадар и опре-
мата за производство на семе за вештачко осеме-
нување добиток; 

Упатство за легитимацијата на ветеринарните 
инспектори: 

Упатство за начинот на користење на повласти-
в т е и за начинот на пресметување надоместоците 
на сообраќајните стопански организации за искори-
стените повластици за младината и децата во авто-
бускиот и железничкиот сообраќај; 

Исправка на Објавата на имињата на кандида-
тите избрани за Републичкиот собор на Собранието 
на СР БиХ. 

Во бројот 14 од 29 април 1967 година објавува: 
Закон за стручните називи што се стекнуваат во 

високошколските установи; 
Закон за Заводот за унапредување на социјал-

ниот труд на БиХ; 
Закон за Заводот за заштитата па женските 

деца и младината во Вишеград; 
Закон за Заводот за заштита на машките деца 

и младината во Приедор; 
Закон за Заводот за заштита на децата и мла-

дината во Пазариќ; 
Закон за Заводот за заштита на децата и мла-

дината во Дусина; 
Одлука за измени и дополненија на Одлуката 

за регулирање надоместоците на републичките пра-
теници и функционери што ги избира или ги име-
нува Собранието на СР БпХ; 

Одлука за престанок на мандатот на пратеник 
на Социјално-здравствениот собор во 16 изборна 
единица Србац; 

Одлука за распишување дополнителни избори 
за пратеник на СоциЈално-здравствениот собор на 
Собранието на СР БиХ во 16 изборна единица 
Србац; 

Одлука за потврда на определени одредби од 
Статутот на Вишата педагошка школа во Тузла; 

Одлука за потврда на определени одредби од 
Статутот на Вишата земјоделска школа во Мостар; 

Одлука за потврда на определени одредби од 
Статутот на Вишата педагошка школа во Сараево; 

Одлука за потврда на определени одредби од 
Статутот на Вишата земјоделска школа во Бања 
Лука; 

Одлука за потврда на определени одредби од 
Статутот на Вишата економско-комерцијална шко-
ла во Брчко; 

Одлука за потврда на определени одредби од 
Статутот на Вишата економско-комерци јална школа 
во Бања Лука; 

Одлука за потврда на определени одредби од 
Статутот на Вишата геодетска школа во Сараево; 

Одлука за потврда на определени одредби од 
Статутот на Вишата економско-комерцијална школа 
во Сараево; 

Одлука за потврда на определени одредби од 
Статутот на Вишата управна школа во Сараево; 

Одлука за потврда на определени одредби од 
Статутот на Вишата школа за социјални работници 
во Сараево; 

Одлука за потврда на определени одредби од 
Статутот на Вишата поштенско-телеграфско-теле-
фонска школа во Сараево; 

Одлука за потврда на определени одредби од 
Статутот на Високата стопанска школа во Сараево; 

Одлука за потврда на определени одредби од 
Статутот на Високата техничка школа од машин-
ска струка во Мостар; 

Одлука за потврда на определени одредби од 
Статутот на Економскиот факултет во Сараево; 

Одлука за потврда на определени одредби од 
Статутот на Музичката академија во Сараево; 

Одлука за потврда на определени одредби од 
Статутот на Факултетот за политички науки во 
Сараево; 

Одлука за. потврда на определени одредби од 
Статутот на Вишата педагошка школа во Бања 
Лука; 

Одлука за потврда на определени одредби од 
Статутот на Електротехничкиот факултет во Са-
раево; 

Одлука за потврда на определени одредби од 
Статутот на Вишата педагошка школа во Мостар: 

Одлука за потврда на определени одредби од 
Статутот на Градежниот факултет во Сараево; 

Одлука за потврда на определени одредби од 
Статутот на Филозофскиот факултет во Сараево; 

Одлука за потврда на определени одредби од 
Статутот на Машинскиот факултет во Сараево; 

Одлука за потврда на определени одредби од 
Статутот на Металуршкиот факултет во Зеница; 

Одлука за потврда на определени одредби од 
Статутот на Земјоделскиот факултет во Сараево; 

Одлука за потврда на определени одредби од 
Статутот на Правниот факултет во Сараево; 

Одлука за потврда на определени одредби од 
Статутот на Природно-математичкиот факултет во 
Сараево; 

Одлука за потврда на определени одредби од 
Статутот на Техничкиот факултет во Бања Лука; 

Одлука за потврда на определени одредби од 
Статутот на Ветеринарниот факултет во Сараево; 

Одлука за потврда на определени одредби од 
Статутот на Шумарскиот факултет во Сараево; 

Одлука за потврда на определени одредби од 
Статутот на Технолошкиот факултет во Тузла; 

Одлука за потврда на определени одредби од 
Статутот на Вишата школа за физички култура во 
Сараево; 

Одлука за потврда на определени одредби од 
Статутот на Рударскиот факултет во Тузла; 

Решение за согласност на одлуката на Советот 
ка работната заедница на Автосервисот на репу-
бличките органи, Сараево, за спојување со Тргов-
ското и ремонтно претпријатие „Механика", Сара-
ево; 

Правилник за финансиското и материјалното 
работење на сезонските одморалишта за деца и 
младина; 

Извештај за резултатот на изборите на прате-
ници за Стопанскиот собор на Собранието на СР 
БиХ одржани на 9 април 1967 година; 

Извештај за резултатот на изборите на прате-
ници за Просветно-културниот собор на Собранието 
на СР БиХ одржани на 9 април 1967 година; 
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Извештај за резултатот на изборите на прате-
ници за СоцијалНо-здравствениот % собор на Собра-
нието на СР БиХ одржани на 9 април 1967 година; 

Извештај за резултатот на изборите на прате-
ници за Организационо-политичкиот собор на Со-
бранието на СР БиХ одржани на 9 април 1967 го-
дина; 

Извештај за резултатот на изборите на прате-
ници за Републичкиот собор на Собранието на СР 
БиХ одржани на 9 и 23 април 1967 година; 

Извештај за дополнителните избори за Соци-
јално-здравствениот собор на Собранието на СР 
БиХ во изборните единици Дервента и Илиџа; 

Одлука од Уставниот суд на БиХ за укинување 
дел од одредбата на членот 28 став 1, како и делови 
од сите други одредби во одделни членови од Ста-
тутот на Основното училиште „Амалија Лебенич-
ник" во Тузла; 

Исправка на Законот за јавното правобрани-
телство. 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

„Службени гласник Социјалистичко Републике 
Србије" во бројот 21 од 13 мај 1967 година об-
јавува: 

Закон за средното образование; 
Одлука за распишување дополнителни избори 

за пратеник на Организационо-политичкиот собор 
на Собранието на СР Србија во изборната едини-
ца 54 — Сечањ; 

Одлука за одобрение на Програмата за работа 
на Републичкиот фонд за унапредување на кул-
турните дејности за 1967 година; 

Одлука за изградба на домови на Феријалниот 
сојуз на Србија во Крагуевац и Приштина и цен-
трален објект на Центарот за одмор на младината 
во Матарушка Бања; 

Одлука за потврда на статутите на факултети-* 
те,в<ишите и високите школи; 

Одлука за именување претставник на Собра-
нието на СР Србија заради учество во работата на 
основачкото собрание на Републичката заедница 
за образование; 

Одлука за давање согласност на одлуката на 
Советот на Специјалната ортопед ско-хируршка 
болница за деца и младина „Бањица" во Белград. 

Одлука за потврда на Статутот на Републич-
киот фонд за социјална заштита; 

Одлука за давање согласност на одлуката за 
дополнение на Статутот на Заводот за стручно 
усовршување на здравствените работници во Бел-
град за проширување дејноста на Заводот; 

Одлука за верификација на мандатот на пра-
тениците на Републичкиот собор на Собранието 
на СРС; 

Одлука за основање и делокругот на постоја-
ните одбори и комисии на Републичкиот собор на 
Собранието на СРС; 

Одлука за избор на претседател на Собрани-
ето на СРС; 

Одлука за избор на потпретседател на Собра-
нието на СРС; 

Одлука за избор на пратеник за Соборот на 
народите на Сојузната скупштина; 

Одлука за разрешување определени членови 
на комисиите на Собранието на СРС; 

Одлука за избор на претседател и членови на 
комисиите на Собранието на СРС; 

Одлука за избор на претседател и членови на 
Мандатно-иму^итетната комисија на Социјално-
- здравствениот собор на Собранието на СРС: 

Одлука за избор на претседател и потпретсе-< 
дател на Републичкиот собор; 

Одлука за именување секретар на Собранието 
на СРС; 

Одлука за разрешување од должноста претсе-
дател на Републичкиот извршен совет и за избор 
на претседател и членови на Републичкиот из-
вршен совет; 

Одлука за именување секретар на Републич-
киот собор; 

Одлука за разрешување и избор на претседа-
тел и членови на постојаните одбори и комисии 
на Републичкиот собор; 

Одлука за именување републички секретари; 
Одлука за именување секретар на Републич-

киот извршен совет; 
Одлука за именување републички секретари 

во Собранието; 
Одлука за избор на судии на Уставниот суд 

на Србија; 
Одлука за разрешување од должност на ре-

публичкиот јавен правобранител; 
Одлука за избор на судија на Вишиот стопан-

ски суд во Белград; 
Наредба за превентивните и други мерки за 

здравствена заштита на добитокот. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

40. Правилник за одржување на полетно-
-слетните и . други патеки на цивилните 
аеродроми — — — — — — — — ,65 

41. Наредба за постапката за распоредување 
на брашното во квалитетни групи — — 67 

42. Решение за југословенските стандарди 
од областа на методите за испитување 
хемискиот состав на лесни метали — — 68 

43. Решение за југословенските стандарди 
од областа на документацијата — — — 68 

44. Решение за југословенските стандарди 
за санитетски возила — — — — — 69 

45. Решение за југословенските стандарди 
за спојки и приклучоци за пнеуматични 
водови — — — — — — — — — 69 

46. Решение за југословенските стандарди 
од областа на градежништвото — — — 69 

47. Решение за југословенскиот стандард од 
областа на производството и преработ-
ката на тутун — — — — — — — 70 

48. Решение за југословенските стандарди 
од областа на методите за механичко 
испитување на обоени метали — — — 70 

49. Решение за југословенскиот стандард за 
терминологија на кочење на друмски во-
зила — — — — — — — — — 70 
Исправка на Правилникот за условите за 
признавање на земјоделски саден мате-
ријал — — — — — — — — — 70 
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