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1039. 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, на седница-

та од 29 септември 1989 година, ја разгледа проблематика-
та - инфлацијата, тенденциите на растежот и мерките за 
нејзино сузбивање, врз основа на материјалот на Сојузни-
от извршен совет „Остварување на економската политика 
во 1989 година и натамошни мерки од антнинфлационе-
нен карактер“, со сепаратите, материјалот на Народната 
банка на Југославија „Монетарната политика и инфлаци-
јата“ и материјалот на Службата на општественото книго-
водство на Југославија „Извештај за спроведувањето на 
Законот за финансиското работење и на Законот за смет-
ководството“. 

Врз основа на расправата на седниците на работните 
тела на Сојузниот собор и на седницата на Соборот и Ек-
спозето на претседателот на Сојузниот извршен совет, Со-
јузниот собор оценува: 

- дека презентираните материјали, како информатив-
но-аналитичка основа, даваат (кален и целосен увид во 
тековните стопански движења, со исклучок на увидот во 
регионалната компонента на тие движења. Слабоста на 
материјалот е во тоа што не содржи оцена за очекуваните 
ефекти од предложените антиинфлациони мерки и нивно-
то временско димензионирање; 

- дека инфлацијата, која во се прерасна во хиперин-
флација, во овој момент е наш централен проблем кој се 
заканува да го запре започнатиот курс на економската и 
општествената реформа и да ги зголеми драматично соци-
јалните и политичките напнатости. Досегашната економ-
ска политика не беше ефикасна во сузбивањето на инфла-
цијата, а се уште не се остварува Програмата на мерките 
на економската политика за 1989 година од јуни годинава. 
Некои мерки што се преземени, како што се либерализа-
цијата на цените, дерегулацијата и др. се проследени со 
негативни трендови и поради тоа што не е изграден во це-
лост4 стопански систем заснован врз принципите на пазар-
ната економија. Спроведувањето на антиинфлационите 
мерки, помеѓу другото, е отежнато и поради политичкото 
неединство во земјата и се поприсутните меѓусебни репуб-
личко-покраински, национални, регионални и други под-
елби и одделувања. Меѓутоа, некои позитивни резултати 
во стопанските движења, како што се растежот на произ-
водството и извозот, екстерната ликвидност и девизните 
резерви, создават поповолни претпоставки за заба вање на 
инфлацијата. 

Тргнувајќи од овие оцени и констатации, Собранието 
на СФРЈ, врз основа на член 137 од Деловникот на Сојуз-
ниот собор на Собранието на СФРЈ, на седницата на Со-
јузниот собор од 19 октомври 1989 година, ги донесе след-
ниве 

З А К Л У Ч О Ц И 
1. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ обврзува 

да се интензивира работата на Сојузниот извршен совет и 
на сојузните органи на управата и во Собранието на 
СФРЈ, најдоцна до крајот на првиот квартал од 1990 годи-
на, да се подготват и да се донесат сите закони што се 
предвидени во рамките на реформата на стопанскиот сис-
тем, за да се совладуваат побрзо, врз основите на целосни-
от и конзистентен стопански систем, тешкотиите во оп-
штествено-економскиот развој и да се обезбеди успешно 
функционирање на стопанството во пазарни услови. 

Сојузниот собор го обврзува Сојузниот извршен со-
вет до крајот на ноември годинава да му достави на Со-
бранието на СФРЈ извештај за спроведувањето на систем-

ските закони, а посебно на Законот за сметководството и 
на Законот за претпријатијата, за да се отстранат сите сла-
бости забележани во нивната примена. 

2. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ги прифа-
ти мерките што Сојузниот извршен совет ги предложи за 
запирање и намалување на инфлацијата. Меѓутоа, Сојуз-
ниот собор смета дека тие мерки не се доволни, па бара од 
Сојузниот извршен совет итно да преземе дополнителни 
мерки за запирање на инфлацијата и, најдоцна до утврду-
вањето на економската политика за 1990 година, да донесе 
завршна програма на макроекономски мерки за соборува-
ње на инфлацијата со сите потребни кванитативни и ква-
литативни показатели и со проекција на очекуваните ре-
зултати. 

Сојузниот собор смета дека за донесувањето и особе-
но за реализацијата на таа програма е неопходно да се по-
стигне најширок општествен консензус. 

3. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ смета де-
ка во создавањето претпоставки за радикално соборување 
на инфлацијата е неопходно да се утврдат реално тековни-
те и ку мули раните дубиози и дефицити во стопанството, 
банките, самоуправните интересни заедници, општестве-
ните дејности и во општесгвено-политичките заедници и 
до крајот на годинава да се предложат решенија за нивно 
покривање од реални извори. Притоа, посебно се укажува 
на ургентноста на решението на проблемот на дефицити-
те и дубиозите во стопански недоволно развиените репуб-
лики и во Социјалистичка Автономна Покраина Косово. 

Едновремено, Сојузниот собор ги задолжува Сојузни-
от извршен совет и Народната банка на Југославија да 
предложат во ист рок решенија за сите дефицити и дубио-
зи создадени на ниво на федерацијата и во Народната бан-
ка на Југославија. 

4. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ истакнува 
дека за намалување на инфлацијата е неопходно на ниво 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и 
на социјалистичките републики и социјалистичките авто-
номни покраини да се формулира и реализира научната 
технолошка политика и да се утврдат приоритетите на 
развојот што би влијаело врз интензивирањето на пре-
структурирањето на стпанството и зголемувањето на про-
изводството. 

5. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ укажува 
на потребата кредино-менетарната политика и нејзиниот 
инструментариум, како и политиката на економските од-
носи со странство, повеќе отколку досега, да бидат во фун-
кција на соборувањето на инфлацијата. 

6. Општата и заедничката потрошувачка сѓ уште не 
се усогласени со реалните можности на стопанството и с^ 
уште се исклучително силен генератор на инфлацијата. 
Поради тоа, на сите нивоа треба решително да се приста-
пи кон рационализација на таа потрошувачка заради ре-
ално намалување на издвојувањата за општите општес-
твени и заедничките потреби. 

Во структурата на изворите на финансирање на оп-
штите општествени и заедничките потреби треба да се 
обезбеди да се намалува учеството на стопанството. 

7. Спроведувањето на антцинфлационите и на вкуп-
ните реформски мерки уште повеќе ќе ги заостри постој-
ните социјални напнатости во сите делови на земјата. По-
ради тоа е неопходно Сојузниот извршен совет, во сора-
ботка со социјалистичките републики и со социјалистич-
ките автономни покраини, веднаш да инцира изработка на 

| Интервентни социјални програми. Основа на тие програ-
ми треба да биде заштитата на животниот стандард на ег-
зистенцијално најзагрозениот дел од неселението, како и 
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социјалната сигурност на работниците во условите на 
спроведување на стопанската реформа и на структурно 
приспособување на стопанството. 

Се задолжува Сојузниот извршен совет, во соработка 
со надлежните органи во социјалистичките републики и 
во социјалистичките автономни покраини, да изработи 
програма и да му ја достави на Собранието на СФРЈ до 
крајот на 1989 година. 

8. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ го за-
должува Сојузниот извршен совет при реализацијата на 
мерките што се донесени и нивното спроведување и при-
способување, како и при предлагањето на нови мерки, да 
ги има предвид мислењата, предлозите и сугестиите изне-
сени во расправата во работниве тела на Соборот и во 
расправата на седницата на Сојузниот собор. 

9. Ова заклучоци ќе се објават во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Собрание на СФРЈ 

Број: 30-16/89 
19 октомври 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевнќ, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот с^бор, 

Богдана Глумац-Леваков, с. р. 

1040. 
Врз основа на член 5 став 2 и член 8 од Законот за ра-

тификација на Меморандумот за согласноста помеѓу Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија и Репуб-
лика Италија, потпишан на 29 јануари 1988 година, со из-
мените и дополненијата на Меморандумот постигнати со 
размена на писма од 23 јуни 1988 година („Службен лист 
на СФРЈ“ - Меѓународни договори, бр. 7/88), Сојузниот 
извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА УС-
ЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ, НАЧИНОТ И ПОСТАП-
КАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ И ВРАЌАЊЕ НА СРЕДСТВА-
ТА ОД СТОКОВНИТЕ КРЕДИТИ ПО БЕНИФИЦИРА-
НИ УСЛОВИ, ШТО СЕ ОДОБРЕНИ СО МЕМОРАНДУ-
МОТ ЗА СОГЛАСНОСТА ПОМЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И 
РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА, ПОТПИШАН НА 29 ЈАНУА-

РИ 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Во Уредбата за условите, критериумите, начинот и 

постапката за користење и враќање на средствата од сто-
ковните кредити по бенифицирани услови, што се одобре-
ни со Меморандумот за согласноста помеѓу Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија и Република 
Италија, потпишан на 29 јануари 1988 година („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 57/88) член 11 се брише. 

Член 2 
Во член 12 став 2 по зборовите: „обрт на средства“ се 

додаваат запирка и зборовите: „а за избор и рангирање на 
инвестиционите проекти се применуваат критериумите од 
Заедничката методологија за оцена на општествената и 
економската оправданост на инвестициите и ефикасноста 
на инвестициите во СФРЈ." 

Член 3 
Во член 13 зборовите: „најголем износ на кредитот“ 

се бришат. 

Член 4 
Во член 17 став 1 точка 4 зборовите: „или ако износот 

на кредитот преминува 1,500.000 САД долари (чл. 10 и 
11)" се бришат. 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 680 
19 октомври 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Александар Митровиќ, с. р. 

1041. 
Врз основа на член 185 став 2, а во врска со чл. 58 и 

414 од Законот за основите на системот на државната уп-
рава и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 
18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Сојузниот извршен совет до-
несува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ 
ЗА ПАТНИ И ДРУГИ ТРОШОЦИ ШТО НА СОЈУЗНИ-
ТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ 

ТРОШОЦИ 

Член 1 
Во Уредбата за издатоците за патни и други трошоци 

што на сојузните органи на управата и на сојузните орга-
низации им се признаваат во материјални трошоци 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр 20/79, 48/79, 66/79, 58/80, 
40/81, 71/81, 11/83, 22/84, 32/84, 66/84, 14/85, 27/85, 
43/85, 57/85, 62/85, 14/86, 59/86, 29/87, 41/87, 66/87, 9/88, 
33/88, 57/88, 68/88, 69/88, 6/89, 26/89, 32/89, 36/89 и 
45/89), во член 15а по став 1 се додава став 2, кој тласи: 

„Надоместот од став 1 на овој член - до четири пату-
вања месечно, со правдање на трошоците на превозот, му 
припаѓа и на функционерот и на раководниот раобтник 
што го назначува Сојузниот извршен совет, ако функцио-
нерот односно раководниот работник прима надомесг по-
ради одвоен живот од семејството.". 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 678 
10 октомври 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. в. 

1042, 
Врз основа на член 2 став 3 од Законот за сметање на 

времето („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/82), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ПРЕМИНУВАЊЕ НА 
ЛЕТНО СМЕТАЊЕ НА ВРЕМЕТО И ДЕНОТ И МО-
МЕНТОТ НА ПОМЕСТУВАЊЕ НА СРЕДНОЕВРОП-

СКОТО ЗОНСКО ВРЕМЕ ВО 1990 ГОДИНА 
1. Летното сметање на времето во 1990 година почну-

ва на 25 март во 2 h 00 min 00 ѕ, така што со поместување 
за еден час нанапред времето во 2 h 00 min 00 ѕ се смета ка-
ко 3 h 00 min 00 ѕ. 

2. Летното сметање на времето во 1990 година се за-
вршува на 30 септември во 3 п 00 min 00 ѕ, така што со по-
местување за еден час наназад времето во 3 h 00 min 00 ѕ се 
смета како 2 h 00 min 00 ѕ. 

3. Часот што на 30 септември 1990 година поради по-
местување за еден час наназад се појавува двапати помеѓу 
2 h 00 min 00 ѕ и 3 h 00 min 00 ѕ, се означува - првиот пат 
како час 2А, а вториот пат како час 2Б. 
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4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Еп. бр. 688 
19 октомври 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

1043. 
Врз основа на член 217 ст. 2 и 3 од Законот за основи-

те на системот на државната управа и за Сојузниот из-
вршен совет и сојузните органи на управата („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 
40/89), во врска со точка 9 од Одлуката за формирање на 
стручни совети во сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/86 и 21/87), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТИТЕ ЗА 
УЧЕСТВО НА СЕДНИЦИ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА 
СТРУЧНИТЕ СОВЕТИ И НА ДРУГИ ИСТАКНАТИ НА-
УЧНИ И СТРУЧНИ РАБОТНИЦИ ШТО УЧЕСТВУВА-

АТ ВО РАБОТАТА НА СТРУЧНИТЕ СОВЕТИ 
1. Во Одлуката за надоместите за учество на седници 

на членовите на стручните совети и на други истакнати 
научни и стручни работници што учествуваат во работата 
на стручните совети („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/87) 
во точка 1 став 1 зборовите: „5.000 динари“ се заменуваат 
со зборовите: „15% од просечниот личен доход на работ-
ниците остварен во стопанството на СФРЈ во претходните 
три месеци“, а во став 2 зборовите: „3.000 динари“ се заме-
нуваат со зборовите: „10% од просечниот личен доход на 
работниците остварен во стопанството на СФРЈ во пре-
тходните три месеци“. 

2. Во точка 2 зборовите: „член 10" се заменуваат со 
зборовите: „точка 19", а по зборовите: „бр. 58/76" се дода-
ваат зборовите: „и 65/87". 

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

Сп. бр. 661 
25 септември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

1044. 
Врз основа на член 49 став 4 од Законот за основните 

права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите 
борци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 68/81,41/83, 75/85 и 
44/89), сојузниот секретар за труд, здравство, боречки пра-
шања и социјална политика издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ ПАРИЧНИ ИЗНО-
СИ НА ЛИЧНАТА ИНВАЛИДНИНА, НА СЕМЕЈНАТА 
ИНВАЛИДНИНА И НА ЗГОЛЕМЕНАТА СЕМЕЈНА 
ИНВАЛИДНИНА, НА ДОДАТОКОТ ЗА НЕГА И ПО-
МОШ ОД СТРАНА НА ДРУГО ЛИЦЕ И НА ОРТОПЕД-

СКИОТ ДОДАТОК ВО 1989 ГОДИНА 
I. Месечните парични износи на личната инвалидни-

на, на семејната инвалиднина и на зголемената семејна 
инвалиднина, на додатокот за нега и помош од страна на 
друго лице и на ортопедскиот додаток, утврдени со На-
редбата за конечно утврдување на месечните парични из-
носи на личната инвалиднина, на семејната инвалиднина 
и на зголемената семејна инвалиднина, додатокот за нега 
и помош од страна на друго лице и на ортопедскиот дода-
ток за 1988 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/89), се 

зголемуваат според порастот на просечниот месечен ли-
чен доход во Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославја за првите осум месеци на 1989 година во однос на 
1988 година за 499,8% и од 1 јануари 1989 година изнесува-
ат: 

1) лична инвалиднина 
Група , Динари 
I 4,309.800 
I I 3,123.300 
II I 2,363.000 
I V 1,745.100 
V 1,242.500 
V I 770.100 
VI I 521.000 
VII I 251.300 
I X 187.500 
X 126.700 
2) семејна инвалиднина и зголемена семејна инвалид-

нина: 
- за еден корисник на семејна инвалид-

нина (член 36 став 2 од Законот за ос-
новните права на воените инвалиди и 
на семејствата на поднатите борци) 280.600 

- за еден корисник на семејна инвалид-
нина што тоа право го остварува како 
член на семјеството на паднат борец 
(член 36 став 3 од Законот за основни-
те права на воените инвалиди и на се-
мејствата на паднатите борци) 561.100 

- зголемена семејна инвалиднина (член 
39 од Законот за основните права на 
воените инвалиди и на семејствата на 
паднатите борци) 1,496.400 

3) додаток за нега и помош од страна на друго лице: 
- за прв степен 3,694.800 
- за втор стпен 2,842.300 
- за трет степен 1,989.800 
4) ортопедски додаток: 
- за прв степен 1,246.800 
- завторстпен 951.600 
- за трет степен 612.900 
- за четврти степен 296.500 
2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 2515 
24 октомври 1989 година Сојузен секретар за труд, 
Белград здравство, боречки прашања 

и социјална политика, 
Радиша Ганиќ, с. р. 

1045. 
Врз основа на член 18 став 6 од Законот за основните 

права на лицата одликувани со Орден на народен херој 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85), сојузниот секретар за труд, здрав-
ство, боречки прашања и социјална политика издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ПОСТОЈА-

НОТО МЕСЕЧНО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ВО 1989 
ГОДИНА 

1. Височината на постојаното месечно парично при-
мање по Законот за осноните права на лицата одликувани 
со Орден на народен херој утврдена со Наредбата за ко-
нечно утврдување на височината на постојаното месечно 
парично примање за 1988 година („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 16/89) се зголемува според порастот на просеч-
ниот месечен личен доход во Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија за првите осум месеци на 1989 
година во однос на 1988 година за 499,8% и од 1 јануари 
1989 година изнесува 3,005.400 динари. 

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен пис^ на СФРЈ“. 

Бр. 2566/89 
24 октомври 1989 година 
Белград 

Сојузен секреар за труд, 
здравство, боречки прашања 

и социјална политика, 
Радиша Гачѕж, с. р. 
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1046. 
Врз основа на член 24 став 6 од Законот за основните 

права на носителите на „Партизанска споменица 1941" 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85) и член 25 став 6 од Законот за основ-
ните права на борците од Шпанската националноослобо-
дителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85), сојузниот секретар за труд, здрав-
ство, боречки прашања и социјална политика издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ОСНОВОТ 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНОТО МЕСЕЧНО 

ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ВО 1939 ГОДИНА 
1. Височината на основот за определување на посто-

јаното месечно парично примање по Законот за основните 
права на носителите на „Партизанска споменица 1941" и 
по Законот за основните права на борците од Шпанската 
националноослободителна и револуционерна војна од 
1936 до 1939 го дика, утврдена со Наредбата за конечно ут-
врдување на височината на основот за определување на 
постојаното месечно парично примање за 1988 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/89), се зголемува според 
порастот на просечниот месечен личен доход во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија за првите 
осум месеци на 1989 година во однос на 1988 година за 
499,8% и од 1 јануари 1989 година изнесува 3,005.400 дина-
ри. 

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

Бр. 2567/89 
24 октомври 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар за труд, 
здравство, боречки прашања 

и социјална политика, 
Радиша Гачиќ, с. р. 

1047. 
Врз основа на член За став 4 од Законот за боречкиот 

додаток („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72,33/76, 32/81, 
68/81 и 75/85), сојузниот секретар за труд, здравство, бо-
речки прашања и социјална политика издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВА. 

ЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ВО 1989 година 
1. Височината на основот за определување на бореч-

киот додаток, утврдена со Наредбата за конечно утврдува-
ње на основот за определување на боречкиот додаток за 
1988 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/89, се зголе-
мува според порастот на просечниот месечен личен доход 
во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за 
првите осум месеци на 1989 година во однос на 1988 годи-
на за 499,8% и од 1 јануари 1989 година изнесува 3,005.400 
динари. 

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

Бр.2568/89 
24 октомври 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар за труд, 
здравство, боречки прашања 

и социјална политика, 
Радиша Гачиќ, с. р. 

1048. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“ бр. 37/88), директорот на Со-
јузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО АТЕСТИРАЊЕ НА ЗАШТИТНИ 
РЕМЕНИ И ЗА УСЛОВИТЕ ШТО МОРААТ ДА ГИ ИС-
ПОЛНУВААТ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
.ОВЛАСТЕНИ ЗА АТЕСТИРАЊЕ НА ТИЕ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува постапката за за-

должително атестирање на заштитни ремени на кои се од-
несува југословенскиот стандард JUS Z.B1. 050 - Средства 
за лична заштита. Заштитен ремен - и се определуваат ус-
ловите што мораат да ги исполнуваат организациите на 
здружен труд овластени за атестирање на тие производи. 

Член 2 
Заштитните ремени се атестираат на следниот начин: 
а) за производите од домашно производство се атес-

тира типот на производот, со контрола на сообразноста 
на производот од производството со атестираниот тип; 

б) за производите cfa увоз се атестира типот на произ-
водот, со контрола на сообразноста на производот од се-
која партија на испорака со истиот тип производ. 

Типот на производот, во смисла на овој правилник, е 
определен се југословенскиот' стандард од член 1 на овој 
правилник. 

Член 3 
На испитување заради задолжително атестирање 

подлежат следните карактеристики на квалитетот на за-
. штитните ремени: 

1) отпорност спрема статичко оптоварување; 
2) отпорност спрема динамичко оптоварување; 
3) отпорност на карабинката спрема статичко опто-

варување; 
4) отпорност на дополнителното јаже спрема статич-

ко оптоварување; 
5) отпорност на дополнителното јаже спрема дина-

мичко оптоварување. 

Член 4 
Вредностите на карактеристиките на квалитетот на 

заштитните ремени што подлежат на испитување заради 
задолжително атестирање се утврдени во југословенскиот 
стандард од член 1 на овој правилник. 

Член 5 
Карактеристиките на квалитетот на заштитниот ре-

мен од член 3 на овој правилник се испитуваат во постап-
ката за атестирање на типот на производот на начинот и 
на методите утврдени во југословенскиот стандард од 
член 1 на овој правилник. 

Во постапката за контрола на сообразноста на за-
штитниот ремен со атестираниот тип што се спроведува 
еднаш годишно се испитуваат сите карактеристики од 
член 3 на овој правилник. 

Член 6 
Големината на мострите за испитување и барањата 

во врска со земањето на мостри се утврдени во југословен-
скиот стандард од член 1 на овој правилник. 

Мострите за атестирање односно за контролирање на 
сообразноста ги зема организацијата овластена за атести-
рање. 

Член 7 
Извештајот за испитување на заштитните ремени ги 

содржи резултатите од испитувањето на карактеристики-
те на квалитетот од член 3 на овој правилник. 

Член 8 
Атест се издава за секој тип заштитен ремен. 
Заштитниот ремен за кој е издаден атест, производи-

телот односно увозникот го означува со атестен знак. 
Означувањето со атестен знак се врши со втиснување, 

со етикета или со приврска, при што големината В од точ-
ка 4 на Наредбата за изгледот и употребата на атестниот 
знак („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/79 и 31/81) изнесува 
15 до 30 mm. 
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Под атестниот знак се запишуваат буквените и број-
ните ознаки. Буквената ознака се однесува на групата и 
подгрупата на југословенскиот стандард на кои им припа-
ѓаат заштитните ремени (Z.B), а бројната ознака ја пре-
тставува шифрата на организацијата на здружен труд што 
е овластена за атестирање. 

Член 9 
За атестирање на заштитни ремени може да се овлас-

ти организација на здружен труд која во поглед на технич-
ката опременост и стручните квалификации на кадрите ги 
исполнува следните услови: 

а) да располага со наведената опрема: 
1) со уред за испитување со затегање и притисок; 
2) со прибор за динамички испитувања (соодветна 

машина); 
3) со друг прибор; 
б) за работите на атестирање да има работници што 

ги имаат следните стручни квалификации: 
1) ако е во прашање работник што раководи со испи-

тувањето на заштитни ремени - висока стручна подготов-
ка со соодветна струка, со најмалку пет години работно 
искуство на работите за испитување на заштитни ремени; 

2) ако се во прашање работници што ги вршат тех-
ничките работи - средна стручна подготовка од соодветна 
струка, со најмалку пет години работно искуство врз рабо-
тите за испитување на заштитни ремени. 

Член 10 
Организацијата на здружен труд овластена за атести-

рање ја спроведува постапката за атестирање на заштитни 
ремени во рок од петнаесет дена од денот на земањето 
мостри од заштитните ремени. 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 30 дена 

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

Бр. 07-93/140 
18 јули 1989 година 
Белград Заменик на директорот на 

Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вера Аврамови^ с. р. 

1049. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО АТЕСТИРАЊЕ НА КАЧУВАЛКИ 
ЗА ДРВЕНИ СТОЛБОВИ ЗА ВОДОВИ И ЗА УСЛОВИ-
ТЕ ШТО МОРААТ ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ОРГАНИ-
ЗАДНИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОВЛАСТЕНИ ЗА АТЕС-

ТИРАЊЕ НА ТИЕ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува постапка за за-

должително атетстирање на качувалки за дрвени столбови 
за водови на кои се однесува југословенскиот стандард 
JUS.Z.B 1.055 - Средства за лична заштита. Качувалки за 
дрвени столбови за водови, и се определуваат условите 
што мораат да ги исполнуваат организациите на здружен 
труд овластени за атестирање на тие производи. 

Член 2 
Качувалките за дрвени столбови за водови (во ната-

мошниот текст: качувалки) се атестираат на следниот на-
чин: 

а) за производи од домашно производство се атести-
ра типот на производот, со контрола на сообразноста на 
производот од производството со атестираниот тип; 

б) за производи од увоз се атестира типот на произво-
дот, со контрола на сообразноста на производот од секоја 
партија на испорака од ист тип и потекло. 

Типот на производот, во смисла на овој правилник, е 
определен во југословенскиот стандард од член 1 на овој 
правилник. 

Член 3 
На испитување заради задолжително атестирање 

подлежат следните карактеритики на квалитетот на качу-
вал ките: 

1) отпорноста спрема свиткување; 
2) отпорноста спрема статичко оптоварување; 
3) отпорноста на забите спрема удар; 
4) тврдоста на забите; 
5) затегнувањето на алките; 
6) затегнувањето на ремените. 

Член 4 
Вредностите на карактеристиките на квалитетот на 

качувалките што подлежат на испитување заради за-
должително атестирање се утврдени во југословенскиот 
стандард од член 1 на овој правилник. 

Член 5 
Карактеристиките на квалитетот на качувалките од 

член 3 на овој правилник се испитуваат во постапката за 
атестирање на типот на производот, на начинот и по ме-
тодите утврдени во југословенскиот стандард од член 1 на 
овој правилник и според југословенскиот стандард JUS-
.G.S2.028 - Кожа. Методи за испитување на готова кожа. 
Определување на затезната цврстина и издолжување. 

Во постапката за контрола на сообразноста на качу-
валките со атестираниот тип што се спроведува еднаш го-
дишно се испитуваат сите карактеристики од член 3 на 
овој правилник. 

Член 6 
Големината на мострите за испитување и барањата 

во врска со земањето мостри се утврдени во југословен-
скиот стандард од член 1 на овој правилник. 

Мострите за атестирање односно за контрола на со-
образноста ги зема организацијата овластена за атестира-
ње. 

Член 7 
Извештајот за испитување на качувалките ги содржи 

резултатите од испитувањето на карактеристиките на ква-
литетот од член 3 на овој правилник. 

Член 8 
Атест се издава за секој тип качувалки. 
Качувалката за која е издаден атест, производителот 

односно увозникот ја означува со атестен знак. 
Означувањето со атестен знак се врши со втиснување, 

со етикета или со приврска, при што големината Б од точ-
ка 4 на Наредбата за изгледот и употребата на атестниот 
знак („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/79 и 31/81) изнесува 
од 15 до 30 mm. 

Под атестниот знак се запишуваат буквените и број-
чените ознаки. Буквената ознака се однесува на групата и 
подгрупата на југословенског стандард на кој му припаѓа-
ат качувалките, а бројчената ознака ја претставува шифра-
та на организацијата на здружен труд што е овластена за 
атестирање. 

Член 9 
За атестирање на качувалки може да се овласти орга-

низација на здружен труд која во поглед на техничката оп-
ременост и стручните квалификации на кадрите ги испол-
нува следните услови: 

а) да располага со наведената опрема: 
1) со универзален уред (соодветна машина) за испиту-

вање со свиткување или со затегнување; 
2) со модел на дрвен столб за наместување на качу-

вал ка за испитување; 
3) со друг прибор. 
б) за работите на атестирање да има работници што 

ги исполнуваат следните стручни квалификации: 
1) ако е во прашање работник кој раководи со испиту-

вањето на качувалки - висока стручна подготовка од соод-
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ветна струка, со најмалку пет години работно искуство на 
работи за испитување на качувала; 

2) ако се во прашање работници кои вршат технички 
работи - средна стручна подготовка од соодветна струка, 
со најмалку пет години работно искуство на работи за ис-
питување на качувалки. 

Член 10 
Организацијата на здружен труд овластена за атести-

рање ја спроведува постапката за атестирање на качувал-
ки во рок од петнаесет дена од денот на земањето мостри 
од качувала. 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила по истекот на трие-

сет дена од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/139 
18 јули 1989 година \ 
Белград 

Заменик на директорот 
на Сојузниот заводза 

стандардизација, 
Вера Аврамови^, с. р. 

1050. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

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

ИАПОНСКИ ИСПИТУВАЊА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за високонапонски испитувања кои ги имаат 
следните називи и ознаки: 

1) Високонапонски испитувања. Оп-
шти термини и дефиниции и барања за ис-
питување JUS N.A5.541 

2) Високонапонски испитувања. Ме-
тоди на испитувањето JUS N.A5.542 

3) Високонапонски испитувања. Уре-
ди за мерење JUS N.A5.543 

4) Високонапонски испитувања. На-
чин на употреба на мерните уреди JUS N.A5.544 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целина, а ќе се применуваат на ви-
соконапонските испитувања од денот на влегувањето во 
сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

1) Високонапонски испитувања. Ис-
питување со ударен напон JUS N.A5.502 

2) Високонапонски испитувања. Мер-
но делило на напонот JUS N.A5.508 
донесени со Решението за југословенските стандарди од 
областа на високонапонските испитувања („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 26/63). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на шест 

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

Бр. 07-93/166 
19 септември 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот 
на Сојузниот завод за 

стандардизација 
Вера Аврамовнќ, с. р. 

1051. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува v 

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

ЛЕАНО ЖЕЛЕЗО 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за легирано леано железо што го има следниот 
назив и ознака: 

1) Легирано леано железо отпорно 
спрема абење. Технички услови JUS С.Ј2.025 

Член 2 
Југословенскиот стандад од член 1 на овој правилник 

претставува составен дел на овој правилник, а се објавува 
во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизаци-
ја. 

Член 3 
Југословенскот стандард од член 1 на овој правилник 

е задолжителен во целост, а ќе се применува на легирано 
леано железо што ќе се произведе односно увезе од денот 
на влегувањето во сила на овој правилник. 

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

сеца од денот на објавувањето во Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 07-93/167 
19 септември 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот на 
Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вера Аврамови^ с. р. 

1052. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

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

ВО ЗГРАДАРСТВОТО 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за акустика во зградарството кој го има следни-
от назив и ознака: 

Акустика во зградарството. Технич-
ки услови за проектирање и градење на 
згради JUSU.J6.201 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел. на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 
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Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целина, а ќе се применува на акус-
тиката во зградарството од денот на влегувањето во сила 
на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето' во сила на овој правилник 

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

Акустика во градежништвото. Тех-
нички услови за проектирање и градење 
на згради JUS U.J6.201 
донесен со Правилникот за југословенските стандарди од 
областа на акустиката во градежништвото („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 14/82). 

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

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

Бр. 07-93/168 
19 септември 1989 година 
Белград Заменик на директорот 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вера Аврамови!?, с. р. 

1053. 
Врз основа на член 80 од, Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

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

ЦИНК ЗА ЛЕЕЊЕ 
f 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за легури од цинк за леење кој го има следниот 
назив и ознака: 

Легури од цинк за леење. Одливки 
леани под притисок. Технички услови - JUS С.Ј6.040 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од член 

1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

Цинкови легури - Одливки на прити-
сочниот лив. Технички услови за изработ-
ка и испорака JUS С.Ј6.040 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на обоените метали (^Службен лист на СФРЈ“, бр. 
42/63). 

Член 5 ; 

Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-
сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/169 
19 септември 1989 година 
Белград Заменик на директорот 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вера Аврамовиќ, с. р. 

1054. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

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

ТРИСКИ И ЛАБОРАТОРИСКИ СИТА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за индустриски и лабораториски сита кои ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Индустриски жичени и плочест 
сита. Номинални мерки на отворите JUS M.D4.00I 

2) Индустриски жичени сита. П ре-
чници на металната жица JUS M.D4.002 

3) Индустриски жичени сита. Комби-
нации на големината на отворите и пре-
чниците на жиците JUS М-^4-003 

4) Индустриски жичени сита. Комби-
нации на големината на отворите и про-
ч и т а т е на жиците за ткаење на мрежа од 
жица JUS M.D4.004 

5) Индустриски жичени сита. Комби-
нации на големината на отворите и пре-
чниците на жиците за претходно облику-
вани и под притисок заварени жичени си-
та JUS M.D4.005 

6) Индустриски плочест сита. Дебе-
лина 3mm и над JUS M.D4.006 

7) Индустриски плочест сита. Коди-
рани издупени плочи JUS M.D4.007 

8) Лабораториски сита. Ткаена 
мрежа од жица, издупчена плоча и по 
електричен пат формирани листови. По-
минал ни мерки на отворите JUS LJ9.010 

9) Лабораториски сита. Метална тка-
ена мрежа. Технички услови и испитување JUS LJ9.011 

10) Лабораториски сита. Издупчена 
метална плоча. Технички услови и испи-
тување JUS L.J9.012 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правила 

ник се задолжителни во целина, а ќе се применуваат на ин-
дустриски и лабораториски сита што ќе се произведат од-
носно увезат од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

Лабораториски сита. Номиналнн 
lyiepKH на отворите JUS LJ9.010 
донесен со Решението за југословенските стандарди за ла-
бораториски сита („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/76). 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за југословенските стан-
дарди за лабораториски сита („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 61/77). 

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

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

Бр. 07-93/170 Заменик на директорот на 
19 септември 1989 година Сојузниот завод за 
Белград стандардизација, 

Вера Аврамови^, с. р. 
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JUS B.D6.202 

1055. 
/ 

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-
та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

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

ПОРНИ МАТЕРИЈАЛИ 

Член 1 “ 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за огноотпорни материјали, што го има следни-
от назив и ознака: 

Огноотпорни материјали. Приготве-
ни ^обликувани огноотпорни материја-
ли (густи и изолациони). Дефиниција, кла-
сификација и означување 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на огно-
отпорни материјали кои ќе се произведуваат односно уве-
зуваат од денот на влегувањето на овој правилник во си-
ла. 

Член 4 
Со денот на влегувањето на овој правилник во сила 

престанува да важи југословенскиот стнадард што го има 
следниот назив'и ознака: 

Огноотпорни материјали. Класифи-
кација на приготвени необликувани мате-
ријали - -- JUS B.D6.202 
донесен со Решението за југословенските стандарди за ог-
ноотпорни материјали („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
53/73). 

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

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

Бр. 07-93/172 
19 септември 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот на 
Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вера Аврамови^, с. р. 

1056. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

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

ХЕМИСКИ ИСПИТУВАЊА НА ЖЕЛЕЗНИ РУДИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за методи на хемиски испитувања на железни ру-
ди што го има следниот назив и ознака: 

Методи на хемиски испитувања на 
железни руди. Определување на 
содржината на алуминиум. Метод на 
атомска апсорпција JUSB.G8.107 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на мето-
ди на хемиски испитувања на железни руди од денот на 
влегувањето на овој правилник во сила. 

Член 4 
Со денот на влегувањето на овој правилник во сила 

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

Метода на хемиски испитувања на 
железни руди. Определување на алумини-
умоксид JUS B.G8J07 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на методите на хемиски испитувња на железни руди 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/62). 

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

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

Бр. 07-93/173 
19 септември 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот на 
Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вера Аврамови^, с. р. 

1057. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

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

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

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

1) Стакло. Вискозност и карактерис-
тични точки на вискозноста. Општи прин- ' 
ципи за определување на вискозноста и на 
карактеристичните точки на вискозноста JUS В.Е8.300 

2) Стакло. Вискозност и карактерис-
тични точки на вискозноста. Определува-
ње (дилатометриско) на температурата на 
трансформацијата JUS В.Е.8.308 

3) Стакло. Определување на коефи-
циентот на средното линеарно топлотно 
ширење JUS В.Е.8.310 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник претставуваат составен дел на овој правилник, а се об-
јавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стан-
дардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенските стандарди од 

член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 v 

Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-
сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/174 
19 септември 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот на 
Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вера Аврамови^,. р. 
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1058. 
Врз основа на член .80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

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

МУНИКАЦИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за радиокомуникации што ги имаат следните 
називи и ознаки: 

1) Радиокомуникации. Антени. Мето-
ди на мерење за антени што се користат 
во мобилни служби. Референтна антена 
(еталон на добивка) JUS N.N.6.453 

2) Радиокомуникации. Антени. Мето-
ди на мерење за антени што се користат 
во мобилни служби. Термини, дефиниции 
и услови на мерење JUS N.N.6.541 

3) Радиокомуникации. Антени. Мето-
ди на мерење за антени што се користат 
во мобилни служби. Испитен полигон - JUS N.N6.542 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник претставуваат составен дел на овој правилник, а се об-
јавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стан-
дардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на ра-
диокомуникации од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник. 

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

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

Бр. 07-93/175 
19 септември 1989 година 
Белград Заменик на директорот на 

Сојузниот завод за 
стандардизација 

Вера Аврамовиќ, с. р. 

Член 4 
Со денот на влегувањето на овој правилник во сила 

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

Испитување на природен камен. Ис-
питување на постојаноста со употреба на 
раствор од натриумсулбат JUS В.В8.002 
донесен со Правилникот за југословенските стандарди од 
областа на градежништвото („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
52/78). 

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

сеца од денот на објавувањето ,во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/176 
19 септември 1989 година 
Белград 

1059. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

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

КАМЕН 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за природен камен што го има следниот назив и 
ознака: 

Природен камен. Испитување на по-
стојаноста на мраз. Индиректен метод со 
раствор на натриумсулфат JUS В.В8.002 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

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

Заменик на директорот на 
Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вера Аврамовнќ, с. р. 

1060. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПРОФИТИ-
РАШ! ЕЛЕМЕНТИ ПРОИЗВЕДЕНИ СО КРШЕЊЕ НА 

КАМЕН 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за профилирани елементи произведени со крше-
ње на камен кој го има следниот назив и ознака: 

Профилирани елементи произведени 
со кршење на камен. Технички 
услови JUS В.В3.010 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е здолжителен во целина, а ќе се применува на профи-
лирани елементи произведени со кршење на камен од де-
нот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

Камен за калдрма. Форма и 
димензии : JUS В.В3.010 
донесен со Решението'за југословенските стандарди за фи-
зикалнн и технички мерења за камен и негови методи на 
испитување, за бетон и за употреба на ложишна згура 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/57 и 54/57). 

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

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

Бр. 07-93/177 
19 септември 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вера Аврамовнќ, с. р. 
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1061. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

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

ЗА ХЕМИСКИ ИСПИТУВАЊА f U РУДИТЕ НА 
АЛУМИНИУМ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за методите за хемиски испитувања на рудите 
на алуминиум што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Методи за хемиски испитувања на 
рудите на алуминиум. Подготвување на 
претходно сушени мостри JUS B.G8.502 

2) Методи за хемиски испитувања на 
рудите на алуминиум. Определување на 
содржината на титан. Спектрофотомет-
риска метода со 4,4'-диантипирил метан JUS B.G8.515 

3) Методи за хемиски испитувања на 
рудите на алуминиум. Определување на 
содржината на фосфор. Спектрофотомет-
риска метода со молибден-син JUS B.G8.516 

4) Методи за хемиски испитувања на 
рудите на алуминиум. Определување на 
хнгроскопната влага во аналитички мос-
три. Гравиметриска метода — JUS B.G8.517 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на ме-
тодите за хемиски испитувања на рудите на алуминиум од 
денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

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

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

JUS N.R7.025/1 

Бр. 07-93/178 
19 септември 1989 година 
Белград Заменик на директорот на 

Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вера Аврамови^ с. р. 

JUS N.R7.032/1 

бакарна фолија, за општа намена. Посеб-
ни технички услови. Измени 

3) Печатени кола. Епоксидно-стакле-
на ткаена ламинирана плоча обложена со 
бакарна фолија, со дефинирана запалност. 
Вертикално испитување на запалноста. 
Посебни технички услови. Измени JUS N.R7.026/1 

4) Печатени кола. Ламинирана плоча 
од епоксидно-целулозно-хартиено јадро и 
површина од епоксидно-стаклена ткаени-
на, обложена со бакарна фолија, со дефи-
нирана запалност Вериткално испитува-
ње на запалноста. Посебни технички усло-
ви. Измени JUS N.R7.030/1 

5) Печатени кола. Ламинирана плоча 
од епоксидно-неткаено стаклено јадро и 
површина од епоксидно-стаклена ткаени-
на, обложена со бакарна фолија, со дефи-
нирана запалност. Посебни технички ус-
лови. Измени 

6) Печатени кола. Тенка стакло-епок-
сидна ламинирана плоча обложена со ба-
карна фолија, за onuifa намена, за употре-
ба во изработката на повеќеслојни плочи. 
Посебни технички услови. Измени JUS N.R7.033/1 

7) Печатени кола. Тенка стакло-епок-
сидна ламинирана плоча обложена со ба-
карна фолија, со дефинирана запалност, 
за употреба во изработката на повеќеслој-
ни печатени плочи. Посебни технички ус-
лови. Измени JUS N.R7.034/1 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

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

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

Бр. 07-93/179 
19 септември 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот на 
Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вера Аврамови^, с. р. 

1062. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

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

КОЛА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за печатени кола што ги имаат следните називи 
и ознаки: 

1) Печатени кола. Епоксидно-целу-
лозно-хартиена ламинирана плоча об-
ложена со бакарна фолија, со дефинирана 
за п ал ност. Вертикално испитување на за-
пад носта. Посебни технички услови. Из-
мени JUS N.R7.024/1 

2) Печатени кола. Епоксидно-стакле-
на ткаена ламинирана плоча обложена со 

1063. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/88), директорот на Со-
јузниот завод за стандардизација пропишува 

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

РАБОТИ ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за завршни работи во градежништвото што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Завршни работи во градежништво-
то. Вградување на подни елементи од 
дрво. Технички услови JUS U.F2.016 

2) Завршни работи во градежништво-
то. Полагање на плочи од агломерат на 
плута за обложување на подови. Технички 
услови ; JUS U.F2.026 
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Член 2 
' Југословенските стандарди ,од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на за-
вршни работи во градежништвото од денот на влегување-
то на овој правилник во сила. 

Чле^ 4 
Со денот на влегувањето на овој правилник во сила 

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

Завршни работи во градежништвото. 
Технички услови за изведување на парке-
тарски работи JUSU.F2.016 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на градежништвото („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
34/77). 

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

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

Бр. 07-93/180 
19 септември 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот на 
Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вера Аврамовнќ, с. р. 

1064. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

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

СКА ЛЕНТА ЗА ЗАВАРУВАЊЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за битуменска лента за заварување што го има 
следниот назив и ознака: 

Битуменска лента за заварување. 
Состав и услови за квалитет JUS U.M3.300 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на биту-
менска лента за заварување што ќе се произведе односно 
увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

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

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

Бр. 07-93/181 
19 септември 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот на 
Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вера Аврамовиќ, с. р. 

1065. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

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

ПРОЕКТИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ КОНСТРУКЦИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за основи за проектирање на градежни конструк-
ции што го има следниот назив и ознака: 

Основи за проектирање на градежни 
конструкции. Сигурност. Термини и дефи-
ници i JUS U.C7.001 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од член 

1 на овој правилник не е задолжително. 

Член ч 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца 'од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/182 
19 септември 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот на 
Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вера Адамовиќ, с. р. 

1066. 
Врз основа на член 80,од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

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

КОНЦЕНТРАТ!! 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

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

Руди и концентрат^ Руди на хром. 
Одредување на содржината на вкупното 
железо. Волуметриска метода JUS B.G8.306 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на рудите 
и концентратите од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-
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сена од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/183 
19 септември 1989 година 
Белград 

t 
Заменик на директорот 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вера Аврамови^, с. р. 

1067. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

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

НА ИНФОРМАЦИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за обработка на информации, што го има след-
ниот назив и ознака: 

Обработка на информации. Претста-
вување на SI и на другите мерни единици 
во системите со ограничени збирови на 
знаци JUS I.B3.001 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на обра-
ботката на информации од денот на влегувањето на овој 
правилник во сила. 

Член 4 
Со денот на влегувањето на овој правилник во сила 

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

Обработка на податоци. Ознаки на 
мерните единици на Меѓународниот сис-
тем на мерни единици (SI) и другите мер-
ни единици во системот со ограничен 
збир на знаци JUS LB3.001 
донесен со Правилникот за југословенските стандарди за 
обработка на податоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
37/83). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на шест 

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

Бр. 07-93/184 
0 септември 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот на 
Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вера Адамовиќ, с. р. 

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

ОД КОРОЗИЈА . 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за заштита од корозија што ги имаат следните 
називи и ознаки: 

1) Метални превлаки. Испитување на 
корозија со тиоацетамид (ТАА тест) JUS С.А5.024 

2) Метални превлаки на метални 
подлоги. Електролитички и хемиски пре-
влака Преглед на метод за испитување на 
прилепување (адхезија) JUS С.А6.011 

3) Неспроводливи превлаки на не-
магнетски метали. Определување на дебе-
лината на превлаката. Метод на 
вртложни струи JUS С.А6.035 

4) Електролитички превлаки на ка-
лај. Барања и методи на испитување 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник претставуваат составен дел на овој правилник, а се об-
јавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стан-
дардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенските стандарди од 

член 1 на овој правилник не е задолжително. 

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

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

JUS С.Т7.116 

Бр. 07-93/185 
19 септември 1989 година 
Белград Заменик на директорот на 

Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вера Аврамовнќ, с. р. 

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-
та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

1069. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

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

АЛАТ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за рачен алат што ги имаат следните називи и 
ознаки: 

1) Плоскати сенани JUS К.С2.200 
2) Кревети сенани JUS К.С2.201 
3) Сенани за жлебови JUS К.С2.210 
4) Гребачи за метал JUS К.С2.500 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник претставуваат составен дел на овој правилник, а се об-
јавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стан-
дардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенските стандарди од 

член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат југословенските стандарди што ги 
имаат следните називи и ознаки: 
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1) Сенани плоскати JUS К.С2.200 
2) Сенани крстести JUS K.C2.2G1 
3) Сенани за жлебови, прави JUS КХ2.210 
4) Сенани за жлебови, свиткани JUS К.С2.211 
5) Сенани полуокругли JUS К.С2.220 
6) Гребачи за метал - Тип А, В и С - JUS К.С2.500 
7) Гребани за метал JUS 5С.С2.501 

донесени со Решението за југословенските стандарди за 
сенани, гребачи и длето („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
25/57). 

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

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/186 
19 септември 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот на 
Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вера Аврамови^, с. р. 

1070. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службени лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

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

ВОЗИЛА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за друмски возила што ги имаат следните нази-
ви и ознаки: 

1) Друмски возила. Идентификацио-
нен број на возилата (VIN). Содржина и 
структура JUS M.N2.210 

2) Друмски возила. Идентификацио-
нен број на возилата (VIN). Место и на-
чин на поставување JUS M.N2.211 

3) Друмски возила. Меѓународна 
идентификациона шифра на производите-
лите на возилата (WMI). Содржина и 
структура JUS M.N2.212 

4) Друмски возила. Меѓународна 
идентификациона шифра на производите-
лите на делови (WMP1). Содржина и 
структура JUS M.N2.213 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник претставуваат составен дел на овој правилник, а се об-
јавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стан-
дардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

1) Друмски возила. Идентификацио-
на ознака на возилата (VIN) JUS M.N2.210 

2) Друмски возила. Идентификацио-
на ознака на возилата (VIN). Означување, 
место и начин на постапување JUS M.N2.211 

3) Друмски возила. Меѓународна оз-
нака за идентификување на производите-
лите на возилата (WMI) ; JUS M.N2.212 
донесени со Правилникот за југословенските стандарди за 
друмски возила („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/82). 

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

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

Бр. 07-93/187 
19 септември 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот на 
Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вера Аврамова^, с. р. 
1071. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

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

. ХЕМИКАЛИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за чисти хемикалии што го има следниот назив и 
ознака: 

Чисти хемикалии. Табеларен преглед 
на волуменските маси и концентрација за 
водени раствори на сулфурна киселина - JUS H.G0.003 

1 Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник претставува составен дел на овој правилник, а се обја-
вува во посебно издание на Сојузниот завод за стандарди-
зација. 

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од член 

1 на овој правилник не е задолжително. 

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

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

Бр. 07-93/188 
19 септември 1989 година 
Белград Заменик на директорот на 

Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вера Аврамови^, с. р. 

1072. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

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

ПНЕВМАТИЦИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за пневматици што ги имаат следните називи и 
ознаки: 

1) Пневматици. Супербалон-пневма-
тици за патнички и лесни товарни автомо-
били и нивни приколки. Дијагонална кон-
струкција. Измени и дополненија JUS G.E3.101/1 

2) Пневматици. Балон-пневматици за 
патнички и лесни товарни автомобили. 
Дијагонална конструкција. Измени и до-
полненија JUS G.E3.102/1 

3) Пневматици. Пневматици за то-
варни автомобили, автобуси и нивни при-
колки. Дијагонална конструкција. Измени 
и дополненија -r JUS G.E3.201/1 
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4) Пневматици за лесни камиони, ав-
тобуси и нивни приколики, радијални. Из-
мени и дополненија - JUS G.E3.202/1 

5) Пневматици за камиони, автобуси 
влекачи и нивни приколки за наплатки со 
коси рамена (50), радијални. Измени и до-
полненија JUS G.E3.203/1 

6) Пневматици за товарни вознл^, 
влечни автомобили, автобуси и нивни 
приколки за монтажа за наплатки со 
стрми рамена (150). Радијална конструк-
ција, тјублес (tubeless). Измени и дополне-
нија JUS G.E3.204/1 

7) Надворешни гуми за возила на 
внатрешниот транспорт. Измени и допол-
ненија. JUS G.E3.207/1 

8) Пневматици за мотоцикли и нивни 
приколки за брзина до 150 km/h. Измени 
и дополненија JUS G.E3.301/1 

9) Пневматици за скутери и лесни 
' приколки на патнички автомобили. Дија-
гонална конструкција. Измени и дополне-
нија - - JUS G.E3.401/1 

10) Пневматици за мопеди и мото-
цикли и нивни приколки за брзини 50 и 
100 km/h. Измени и дополнеЛија JUS G.E3.451/1 

11) Пневматици со жичени обрачи за 
велосипеди и нивни приколки. Измени и 
дополненија JUS G.E3.501/1 

12) Пневматици. Пневматици за 
предни - управувачки тркала на тракто-
ри. Дијагонална конструкција. Измени и 
дополненија JUS G.E3.601/1 

13) Пневматици. Пневматици на по-
гонски тркала за трактори и земјоделски 
машини. Дијагонална конструкција. Из-
мени и дополненија JUS G.E3.602/1 

14) Пневматици. Пневматици за гра-
динарски трактори и мотокултиватори. 
Дијагонална конструкција. Измени и до-
полненија JUS G.E3.603/1 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник претставуваат составен дел на овој правилник, а се об-
јавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стан-
дардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задожителни во целост, а ќе се применуваат на 
пневматиците што ќе се произведат односно увезат од де-
нот на влегувањето во сила на овој правилник. 

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

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист нк 
СФРЈ“. 

-Бр. 07-93/193 
21 септември 1989 година 
Белград Заменик на директорот на 

Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вера Аврамови^, с. р. 

1073. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

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

РИ ОД СЕРИЈАТА 1 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат југословенските 
стандарди за контенери од серијата 1 што ги имаат след-
,ните називи и ознаки: 

- JUS Z.M 1.007 

JUS Z.M8.008 

1) Контенери од серијата 1. Моду-
ларни контенери за воздушен сообраќај 
Технички услови и испитување 

2) Контенери од серијата 1. Контене-
ри за општа употреба за сите видови сооб-
раќај (ИНТЕРМОДАЛНИ). Технички ус-
лови и испитувања 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник претставуваат составен дел на овој правилник, а се об-
јавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стан-
дардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
контенери од серијата 1 што ќе се произведат односно уве-
зат од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

1) Контејнери од серијата 1. Контеј-
нери за водушен транспорт. Технички ус-
лови и испитување JUS Z.M8.007 
донесен со Правилникот за југословенските стандарди за 
контејнери за транспорт на стоки („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 66/78). 

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

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

Бр. 07-93/195 
21 септември 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот на 
Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вера Адамовиќ, с. р. 

1074. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ХАРТИЈА, 

КАРТОН, ЛЕПЕНКА И ЦЕЛУЛОЗА 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за хартија, картон, лепенка и целулоза што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Хартија за обработка на податоци. 
Непремачкана континуална хартија со 
граматура 40-90 g/m2. Услови за квалитет JUS H.N6.200 

2) Испитување на хартија и картон. 
Определување на рН - вредност на по-
вршината JUS H.N8.119 

3) Целулоза во разблажени раствори. 
Определување на граничниот вискозите-
тен број. Метода со раствор на бакар (II) 
- етилендиамин (CED) 

4) Целулоза во разблажени раствори. 
Определување на граничниот вискозите-
тен број. Метода со раствор на комплесно 
железо (Ш) - натриум-тартарат (EWNN 
mod NaCI) JUS H.N8.168 

5) Целолоза. Определување на мате-
рии растворливи во дихлорметан 

6) Испитување на хартија и картон. 
Определување на хигроекспанзивност. 
Хигроекспанзивност до максимална рела,-
тивна влажност 68% JUS H.N8.190 

- JUS H.N8.167 

JUS H.N8.182 
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7) Испитување на хартија, картон и 
лепенка. Определување на својствата при 
затегање. Отпорност спрема кинење во 
„Z" правец JUSH.N8.216 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Применувањето на југословенските стандарди од 

член 1 на овој правилник не е задолжително. 

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

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

Заменик на директорот на 
Сојузниот завод за 

стандардизација 
Вера Аврамови^, с. р. 

1075. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕН-
СКИОТ СТАНДАРД ЗА ПРОТИВПОЖАРНА ОПРЕМА 

Член 1 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи југословенскиот стандард кој има сле-
ден назив и ознака: 

Цсвни спојки за пожарникарството. 
Слепа спојка тип D, DN - 25 mm JUS М.В6.684 
донесен со Решението за југословенските стандарди за 
противпожарна опрема („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
12/69). 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 07-93/197 
29 септември 1989 година 
Белград Заменик на директорот на 

Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вера Аврамовиќ, с. р. 

1076. 
Врз основа на член 57 од Законот за мерните единици 

и-мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84, 59/86 и 
20/89), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоце-
ни метали издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА. 
ЊЕ НА РАБОТНИ ЕТАЛОНИ И МЕРИЛА ЧИЈ ПРЕ-
ГЛЕД МОЖЕ ДА ИМ СЕ ДОВЕРИ НА ОРГАНИЗАЦИ-
ИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И НА ДРУГИ САМОУПРАВ-

НИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ 
1. Во Наредбата за определување на работни еталони 

и герила чиј преглед може да им се довери на организаци-
ите на здружен труд и на други самоуправни организации 
и заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/84 и 33/88), 
во точка 1 одредба под 1 по шестата алинеја се додава сед-
ма алинеја, кој^ гласи: 

со дебелина на танките слоеви“ 
Во точка 2 одредба под 1, одредба под А по деветтата 

алинеја се додава десетта алинеја, која гласи: 
,,-мерила со дебелина на танките слоеви." 
2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 02-2883 
11 октомври 1989 година 
БелЈЈ?ад 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали 
м-р Милан Межек, с. р. 

1077. 
Врз основа на член 10 став 3 точка 5, член 15 став 1 

точка 2 и член 80 став 1 точка 9 од Законот за Народната 
банка на Југославија и за единственото монетарно работе-
ње на народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
34/89), во согласност со одредбите на Одлуката за целите 
и задачите на заедничката монетарна политика и на заед-
ничките основи на кредитната политика во 1989 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 77/88,40/89 и 60/89), Сове-
тот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ НА 
ДАВАЊЕ РЕЕСКОНТНИ КРЕДИТИ НА БАНКИТЕ ВО 

1989 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за условите на давање реесконтни кре-

дити на банките во 1989 година („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 40/89,41/89,45/89, 55/89 и 63/89), во точка 6 по ставот 
3 се додава нов став 4, кој гласи: 

„Реесконтни кредити од став 1 на одредбата под 10, 
11 и 12 од оваа одлука, банките можат да користат и врз 
основа на состојбата на кредитите дадени непосредно на 
индивидуални земјоделски производители." 

Досегашниот став 4 станува став 5. 
2. По точка 16 се додава нова точка 16а која гласи: 
„16а. Основица за користење на реесконтните креди-

ти од точка 6 став 4 на оваа одлука претставува и книго-
водствената состојба на кредитите што банките им ги да-
ле непосредно на индивидуални земјоделски производите-
ли за намените и во роковите од точ. 14, 15 и 16 на оваа 
одлука. 

Под индивидуален земјоделски производител во 
смисла на оваа одлука се подразбира физичко лице кое во 
смисла на Законот за измени и дополненија на Законот за 
оданочување на производи и услуги во прометот 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/89), е утврдено како ин-
дивидуален земјоделски производител. 

Кредитите од став 1 на оваа точка банките им ги да-
ваат на индивидуални земјоделски производители врз ос-
нова на поседовен лист и договор за закуп на земјоделско 
земјиште, ако покрај сопствено земјиште обработува и 
земјиште во закуп, заверен од надлежниот орган на оп-
штината и друга документација со која се докажува кре-
дитната способност на корисникот на кредитот. 

Заради обезбедување контрола на користењето на ре-
есконтни кредити од точка !6а на оваа одлука банките се 
должни најдоцна во рок до 30 дена од денот на отплатата 
на кредитот, да обезбедат од индивидуалните земјоделски 
производители како доказ фактура, потврда или друг до-
кумент дека земјоделско-прехранбените производи, за чие 
производство е користен кредитот се предадени во откуп 
или пренесени во залихи заради натамошно сопствено 
производство." 

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

О. бр. 111 
26 октомври 1989 година 
Белград -

-г “ Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер на Народната 
банка на Југославија, 

Душан Златковиќ, с. р. 

Бр. 07-93/196 
21 септември 1989 година 
Белград 
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1078. 
Врз основа на член 6 од Општествениот договор за 

измени и дополненија на Општествениот договор за заед-
ничките основи и мерила за самоуправно уредување на од-
носите во стекнувањето и распределбата на доходот во 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/89), Координациониот 
одбор за следење на спроведувањето на Општествениот 
договор за заедничките основи и мерила за самоуправно 
уредување на односите во стекнувањето и распределбата 
на доходот во Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, објавува 

П О К А З А Т Е Л И 
ЗА ПРОСЕЧНИОТ МЕСЕЧЕН ЧИСТ ЛИЧЕН ДОХОД 
ПО РАБОТНИК ВО СТОПАНСТВОТО НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА, НА РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПО-

КРАИНИ ЗА ПЕРИОДОТ ЈУНИ-АВГУСТ 1989 
ГОДИНА 

Просечниот личен доход по работник во стопанство-
то на Социјалистичка Федеративна Република Југослави-\ 
ја, на републиките и на автономните покраини, за перио-
дот јуни-август 1989 година изнесува: 

Динари 
Социјалистичка Федеративна Република ^ 
Југославија 4,698.496 
СР Босна и Херцеговина 4,130.118 
СР Македонија 3,076.993 
СР Словенија 7,217.431 
СР Србија \ 4,222.119 
САП Војводина... : 4,665.751 
С АЛ Косово 2,768.880 
СР Хрватска 5,027.541 
СР Црна Гора 3,621.431 

Бр. 2375/1 
30 октомври 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Координациониот одбор, 

д-р Марјан Рожич, с. р. 

1079. 
Воз основа на член 84 точ. 1 до 3 и точ. 5 до 7 и точка 

9 од Законот за сметководството („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 12/89 и 35/89), Сојузниот завод за статистика 
утврдува 

К О Е Ф И Ц И Е Н Т И 
НА РАСТЕЖОТ НА ЦЕНИТЕ И КОЕФИЦИЕНТ НА 

РАСТЕЖОТ НА ЖИВОТНИТЕ ТРОШОЦИ ВО СФРЈ 
1. Месечниот коефициент на растежот на цените на 

производителите на индустриски производи во октомври 
во однос на септември 1989 година е 0,368. 

2. Коефициентот на растежот на цените на проиводи-
телите на индустриски производи од почетокот на година-
та до крајот на октомври е 10,179. 

3. Коефициентот на просечниот месечен растеж на це-
ните на производителите на иднустриски производи од 
почетокот на годината до крајот на октомври е 0,273. 

4. Месечниот коефициент на растежот на цените на 
мало во октомври во однос на септември 1989 година е 
0,456. 

5. Коефициентот на растежот на цените на мало од 
почетокот на годината до крајот на октомври е 11,221. 

6. Коефициентот на просечниот месечен растеж на це-
ните на мало од почетокот на годината до крајот на ок-
томври е 0,284. 

7. Коефициентот на растежот на просекот на живот-
ните трошоци во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во периодот од почетокот на годината до кра-
јот на октомври 1989 година во однос на просекот на 

животните трошоци во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во 1988 година е 6,849. 

Бр. 001-4142/1 
3 ноември 1989 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

статистика, 
д-р Драгутин Групковиќ, с. р. 

1080. 
Врз основа на член 244 од Уставот на Социјалистич-

ка Федеративна Република Југославија, Извршниот совет 
на Собранието на СР Босна и Херцеговина, Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија, Извршниот совет 
на Собранието на СР Србија, Извршниот совет на Сабо-
рот на СР Хрватска, Извршниот совет на Собранието на 
СР Црна Гора и Извршниот совет на САП Војводина 
склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ДОГОВОРОТ ЗА 
ПРАВОТО НА ПОВЛАСТЕН ПРЕВОЗ ВО ПАТНИЧКИ-
ОТ СООБРАЌАЈ НА СЛЕПИ ЛИЦА И НА НИВНИТЕ 

ПРИДРУЖНИЦИ 

Член 1 
Во Договорот за правото на повластен превоз во пат-

ничкиот сообраќај на слепи лица и на нивните придружни-
ци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/79 и 67/86) во член 1 
став 1 по зборовите: „на лица заболени од дистрофија и 
сродни мускулни и невромускулни болести“ се додаваат 
запирка и зборовите: „како и на лица заболени од мултип-
лекс склероза“. 

Во став 3 по зборовите: „на лице заболено од дистро-
фија и сродни мускулни и невромускулни болести“ се до-
даваат зборовите: „и мултиплекс склероза“. 

Член 2 
Во член 3 по зборовите: „на лица заболени од дистро-

фија и сродни мускулни и невромускулни болести“ се до-
даваат запирка и зборовите: „како и на лица заболени од 
мултиплекс склероза“, а по зборовите: „лица заболени од 
дистрофија и сродни мускулни и невромускулни болести“ 
се додаваат запирка и зборовите: „како и на лица заболе-
ни од мултиплекс склероза“. 

Член 3 
Во член 4 по зборовите: „лицата заболени од дистро-

фија и сродни мускулни и невромускулни болести“ се до-
даваат запирка и зборовите: „како и на лица заболени од 
мултиплекс склероза“, по зборовите: „лица заболени од 
дистрофија и сродни мускулни и невромускулни болести“ 
се додаваат запирка и зборовите: „како и на лица заболе-
ни од мултиплекс склероза“, а по зборовите: „односно Со-
јузот на днстрофичарите на Југославија“ се додаваат збо-
ровите: „и Сојузот на друштвата на мултиплекс склероза 
на Југославија.". 

ч Член 4 
Овој договор се применува од 1 декември 1989 годи-

на. 

Член 5 
Овој договор е питпишан во седум идентични приме-

роци кои се сметаат како автентични текстови. 

х Член 6 
Овој договор влегува во сила кога ќе го потврдат со-

бранијата на републиките и собранијата на автономните 
покраини. 
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Член 7 
Овој договор ќе се објави во „Службен лист на 

СФРЈ“. 

За Извршниот совет на Собранието на 
СР Босна и Херцеговина 

д-р Момир Мацановиќ, с. р. 
член да Советот и претседател на Ре-
публичкиот комитет за здравство и со-

цијална политика 

За Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија 

д-р Тито Беличанец, с. р. 
потпретседател на Советот 

За Извршниот совет на Собранието на 
СР Србија 

д-р Драгиша Филимоновиќ, с. р. 
член на Советот и претседател на Ре-
публичкиот комитет за здравје и соци-

јална политика 

За Извршниот совет на Соборот на СР 
Хрватска ИСд-р Младен Радмиловнќ, 

с. р. 
член на Советот и претседател на Ре-
публичкиот комитет за здравствена и 

социјална заштита 

За извршниот совет на Собранието на 
СР Црна Гора 

д-р Илија Павловиќ, с. р. 
заменик на претседателот на Репуб-
личкиот комитет за труд, здравство, 
боречко-инвалидска и социјлна 

заштита 

За Извршниот совет на Собранието на 
САП Војводина 

Живорад Лалиќ, с. р. 
член на Советот и претседател на По-
краинскиот комитет за боречки и инва-

лидски прашања 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за определување на 
највисоките цени на нафтата и дериватите на нафта 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/89) се поткрала долу на-
ведената грешка, па се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСО-

КИТЕ ЦЕНИ НА НАФТАТА И ДЕРИВАТИТЕ НА 
НАФТА 

Во точка 2 под бројот 7.170,063 треба да стои по 
грешка испуштената ознака „Дин/kg". 

Од Секретаријатот за законодавството на Сојузниот 
извршен совет, Белград, 1 октомври 1989 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е у г-
врдено дека во текстот на Одлуката за начиниот на фор-
мирањето на цените на деривати на нафта во прометот, 
објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/89, се потера-
ла долнувадената грешка, па се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕТО 

НА ЦЕНИТЕ НА ДЕРИВАТИ НА НАФТА ВО 
ПРОМЕТОТ 

Во точка 1 одредба под 6) битумен за патишта (БИТ-
-200) наместо зборовите: „до 4,60%" треба да стојат зборо-
вите: „до 6,60%". 

Од Секретаријатот за законодавство на Сојузниот из-
вшрен совет, Белград, 30 октомври 1989 година. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ИНДУСТРИЈА 
. За потсекретар во Сојузниот секретаријат за енерге-

тика и индустрија се назначува Јелена Јовиќ, порано по-
мошник на претседателот на Сојузниот комитет за наука, 
технологија и информатика. 

С. п. п. бр. 2487 
4 октомври 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 л 40/89), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ИНДУСТРИЈА 
За помошник на сојузниот секретар за енергетика и 

индустрија се назначува д-р Сретен Спасиќ, досегашен по-
мошник на сојузниот секретар за стопанство. 

С. п. п. бр. 2488 
4 октомври 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ 
За потсекретар во Сојузниот секретаријат за сообра-

ќај и врски се назначува Јанош Мајор, досегашен член на 
Извршниот совет на Собранието на САП Војводина и по-
краински секретар за сообраќај и врски. 

С. п. п. бр. 2489 
4 октомври 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 
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Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата (,,Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 
За помошник на сојузниот секретар за земјоделство 

се назначува д-р Душан Јаковлевиќ, порано помошник на 
претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство. 

С. п. п. бр. 2490 
4 октомври 1989 година 
Белград 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 
\ ' 

За помошник на сојузниот секретар за земјоделство 
се назначува Лука Радоичиќ, порано помошник на претсе-
дателот на Сојузниот комитет за земјоделство. 

С. п. п. бр. 2491 
4 октомври 1989 година 
Белград 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Со-
јузниот извршен совет донесува „ 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 
За помошник на сојузниот секретар за земјоделство 

се назначува Милан Простран, порано помошник на пре-
тседателот на Сојузниот комитет за земјоделство. 

С. п. п. бр. 2492 
4 октомври 1989 година 
Белград 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ 
За помошник на директорот на Сојузната управа за 

царини се назначува м-р Момир Јовановиќ, досегашен по-
мошник на директорот на таа управа. 

С. п. п. бр. 2493 
4 октомври 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

Врз основа на член 236 од Законот за основите на сис-
темот на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 23/78,21/82, 18/85,37/88, 18/89 и 40/89), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНОТО БИ-

РО ЗА РАБОТИ НА ВРАБОТУВАЊЕТО 
За директор на Сојузното биро за работи на вработу-

вањето се назначува Ѓура Мајсторовиќ, досегашен шеф на 
Конзулатот на СФРЈ во Манхајм. 

С. п. п. бр. 2494 
4 октомври 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен ли^т на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ 
За советник на сојузниот секретар за сообраќај и вр-

ски се назначува м-р Синиша Антониевиќ, досегашен са-
мостоен извршител за сообраќајна политика во Сојузниот 
секретаријат за сообраќај и врски. 

С. п. п. бр. 2495 
4 октомври 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 
За советник на сојузниот секретар за земјоделство се 

назначува д-р Вукашин Илиќ, порано советник на претсе-
дателот на Сојузниот комитет за земјоделство. 

С. п. п. бр. 2496 
4 октомври 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 
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Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на ситемот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/82, 37/88, 18/89 и 40/89), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НАЧАЛНИК НА 
СЛУЖБАТА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА 

ОДБРАНБЕНИ ПОДГОТОВКИ 
Се назначува Благомир Мариќ, полковник во ЈНА, за 

помошник началник на Службата на Сојузниот извршен 
совет за одбранбени подготовки, досегашен раководител 
на Група во таа служба. 

С. п. п. бр. 2498 
4 октомври 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
За помошник на директорот на Сојузниот завод за 

статистика се назначува Бошко Вукадин, досегашен са-
мостоен советник за системот на општествени сметки и 
стопански биланси во тој завод. 
С. п. п. бр. 2499 
4 октомври 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

Врз основа на член 236 од Законот за основите на сис-
темот на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЛАВЕН СОЈУЗЕН ВОЗДУХОП-

ЛОВЕН ИНСПЕКТОР 
За главен сојузен воздухопловен инспектор се назна-

чува Душан Мургашки, досегашен главен сојузен возду-
хопловен инспектор. 

С. п. п. бр. 2509 
12 октомври 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
Се разрешува м-р Љубан Степановиќ, од должноста 

помошник на директорот на Сојузниот завод за статисти-
ка 

С. п. п. бр. 2510 
4 октомври 1989 година 
Белград 

Сојузен извршев совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Со-
јузниот извршен совет донесува 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

1039. Заклучоци на Сојузниот собор на Собранието 
на СФРЈ за проблематиката на инфлацијата 1665 

1040. Уредба за измени и дополненија на Уредбата 
за условите, критериумите, начинот и постап-
ката за користење и враќање на средствата од 
стоковните кредити по верифицирани услови 
што се одобрени со Меморандумот за соглас-
носта помеѓу Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и Република Италија, 
потпишан на 29 јануари 1988 година 1666 

1041. Уредба за дополнение на Уредбата за издато-
ците за патни и други трошоци што на сојуз-
ните органи на управата и на сојузните орга-
низации им се признаваат во материјални 
трошоци 1666 

1042. Одлуука за денот и моментот на преминува-
ње на летно сметање на времето и денот и мо-
ментот на поместување на средноевропското 
зонско време во 1990 година 1666 

1043. Одлука за измени на Одлуката за надомести-
те за учество на седници на членовите на 
стручните совети и на други истакнати науч-
ни и стручни работници што учествуваат во 
работата на стручните совети 1667 

1044. Наредба за утврдување на месечните парични 
износи на личната инвалиднина, смејната ин-
валиднина и на зголемената семејна инвалид-
нина, на додатокот за нега и помош од страна 
на друго лице и на ортопедскиот додаток во 
1989 година 1667 

1045. Наредба за утврдување на височината на по-
стојаното месечно парично примање во 1989 
година 1667 

1046. Наредба за утврдување на височината на ос-
новот за определување на постојаното месеч-
но парично примање во 1989 година 1668 

1047. Наредба за утврдување на основот за опреде-
лување на боречкиот додаток во 1989 година 1668 

1048. Правилник за задолжително атестирање на 
заштитни ремени и за условите што мораат 
да ги исполнуваат организациите на здружен 
труд овластени за атестирање на тие произво-
ди 1668 

1049. Правилник за задолжително атестирање на 
качувалки за дрвени столбови за водови и за 
условите што мораат да ги исполнуваат орга-
низациите на здружен труд овластени за атес-
тирање на тие производи 1669 

1050. Правилник за југословенските стандарди за 
високонапонскн испитувања 1670 

1051. Правилник за југословенскиот стандард за до-
тирано леано железо 1670 

1052. Правилник за југословенскиот стандард за 
акустика во зградарството 1670 

1053. Правилник за југословенскиот стандард за ле-
гури на цинк за леење 1671 

1054. Правилник за југословенските стандарди за 
индустриски лабораториски сита - 1671 
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Страна 

1055. Правилник за југословенскиот стандард за ог-
ноотпорни материјали 1672 

1056. Правилник за југословенскиот стандард за 
методи на хемиски испитувања на железни 
руди 1672 

1057. Правилник за југословенските стандарди за 
стакло 1672 

1058. Правилник за југословенските стандарди за -
раднокомуннкации 1673 

1059. Правилник за југословенскиот стандард за 
природен камен 1673 

1060. Правилник за југословенскиот стандард за 
профилнрани елементи произведени со крше-
ње на камен ц 1673 

1061. Правилник за југословенските стандарди за 
методи за хемиски испитувања на рудите на 
алуминиум 1674 

1062. Правилник за југословенските стандарди за 
печатени кола 1674 

1063. Правилник за југословенските стандарди за 
завршни работи во градежништвото - 1674 

1064. Правилник за југословенскиот стандард за 
битуменска лента за заварување 1675 

1065. Правилник за југословенскиот стандард за ос-
нови на проектирање на градежни конструк-
ции 1675 

1066. Правилник за југословенскиот стандард за 
руди и концентрат^ 1675 

1067. Правилник за југословенскиот стандард за 
обработка на информации 1676 

1068. Правилник за југословенскиот стандард за за-
штита од корозија 1676 

1069. Правилник за југословенските стандарди за 
рачен алат 1676 

1070. Правилник за југословенскиот стандард за 
друмски возила 1677 

Страна 

1071. Правилник за југословенскиот стандард за 
чисти хемикалии 1677 

1072. Правилник за југословенските стандарди за 
. пневматици 1677 

1073. Правилник за југословенските стандарди за 
контенери од серијата 1 1678 

1074. Правилник за југословенските стандарди за 
хартија, картон, лепенка и целулоза 1678 

1075. Правилник за престанок на важењето на југо-
словенскиот стандард за противпожарна оп-
рема 1679 

1076. Наредба за дополнение на Наредбата за опре-
делување на работни еталони и мерила чиј 
преглед може да им се довери на организаци-
ите на здружен труд и на други самоуправни 
организации и заедници 1679 

1077. Одлука за дополнение на Одлуката за услови-
те за давање на реесконтни кредити на банки-
те во 1989 година : 1679 

1078. Показатели за просечниот месечен чист личен 
доход по работник во стопанството на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, на републиките и автономните покраини 
за периодот јуни-август 1989 година 1680 

1079. Коефициенти на растежот на цените и коефи-
циент на растежот на животните трошоци во 
СФРЈ 1680 

1080. Договор за измени и дополненија на Догово-
рот за правото на повластен превоз во пат-
ничкиот сообраќај на слепи лица и на нивните 
придружници 1680 

Исправка на Одлуката за начинот на формирањето 
на цените на деривати на нафта во прометот - 1681 

Исправка на Одлуката за определување на највисо-
ките цени на нафтата и дериватите на нафта - 1681 

Назначувања и резрешувања 1681 
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