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828. 
Врз основа на член 4 став 1 точка 1 од Законот за мер-

ките за ограничување на пазарот и на слободниот промет 
на стоки и услуги од интерес за целата земја („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 28/75) врз основа на усогласените ста-
вови со надлежните републички и покраински органи, Со-
јузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЗАБРАНА НА ПРОМЕТОТ НА ТЕЛЕШКО И 

ПРАСЕШКО МЕСО 

Член 1 
На организациите на здружен труд, на лицата кои 

вршат стопанска дејност со самостоен личен труд со сред-
ства на трудот во сопственост на граѓаните, на земјодел-
ците и на други граѓани им се забранува да пуштаат во 
промет телешко и прасешко месо. 

Член 2 
По исклучок од одредбата на член 1- од оваа уредба 

организациите на здружен труд, лицата кои вршат стопан-
ска дејност со средства на трудот во сопственост на граѓа-
ните, земјоделците и други граѓани, можат да пуштаат во 
промет телешко и прасешко месо ако тој добиток е за-
клан, поради опасност од пцовисување, како последица од 
повреда или задушување, поради заболување чие лекува-
ње е ^економично и поради долготрајна болест или поја-
ва на заразна болест. 

Потврда дека добитокот е заклан поради причините 
наведени во став 1 од овој член издава надлежниот орган. 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 417 
9 октомври 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосав левиќ, е. р. 

829. 
Врз основа на член 131 од Законот за прометот на 

стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
66/85 и 38/86), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА 
УСЛОВИТЕ ЗА ОБЕДИНЕТ УВОЗ НА ОПРЕДЕЛЕНИ 

СТОКИ 
1. Во Одлуката за определување на условите за обе-

динет увоз на определени стоки („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 34/86), во Списокот на стоките за кои е потребно да се 
обезбеди обединет увоз, под реден број 18, текстот во ко-
лоните 1 до 3 се брише. 

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

Е.п. бр. 419 
3 октомври 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

830. 
Врз основа на член 4 став 3 а во врска со член 42 став 

.1 од Општествениот договор за заедничките основи и ме-
рила за самоуправно уредување на односите во стекнува-
њето и распределбата на доходот во Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 2/85), Координациониот одбор за следење на 
спроведувањето на Договорот, на XV седница од 13 ок-
томври 1986 година донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА АКУМУЛАЦИЈАТА И НА ПРО-
СЕЧНО КОРИСТЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОРГАНИЗА-

ЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
1. Со оваа одлука се утврдува содржината на акуму-

лацијата и на просечно користените средства за пресмету-
вање на стапката на акумулативноста и показателите за 
согледување на резулатите од трудот на работниците и 
работењето во основната организација на здружен труд и 
нивното споредување со резултатите од трудот во други 
исти односно сродни организации на здружен труд, како и 
за воспоставување на зависни односи меѓу акумулацијата 
и потрошувачката при распоредувањето на доходот и чис-
тиот доход. 

2. ^Акумулација на основната организација на 
здружен труд претставуваат вредностите од билансните 
позиции од образецот „Деловен резултат во текот на годи-
ната - Биланс на успехот" од периодичната пресметка, од-
носно завршната сметка, и тоа: 

1) делот од чистиот доход за деловниот фонд - за 
проширување на материјалната основа на трудот; 

2) делот од чистиот доход за унапредување на мате-
ријалната основа на трудот; 

3) делот од чистиот доход за покритие на загубите на 
другите организации на здружен труд; 

4) делот од чистиот доход за резервен фонд; 
5) делот од чистиот доход за други потреби; 
6) делот од чистиот доход за останатите фондови; 
7) наплатените износи по основ на враќање на даноч-

ните и други давачки остварени во врска со извозот на 
производи, стоки и услуги во 1986 година, внесени во де-
ловниот фонд или во незадолжителниот дел на резервни-
от фонд во смисла на член 112е од Законот за утврдување 
и распоредување на вкупниот приход и на доходот и за ут-
врдување и распоредување на приходот („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 56/84,39/85,70/85,34/86 и 43/86), - во ната-
мошниот текст: Законот за вкупниот приход. 

Организацијата на здружен труд може во структура-
та на акумулацијата од претходниот став да го вклучи де-
лот од доходот што км припаѓа на странски лица по ос-
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нов на надомест за стопанисување со вложените средства, 
каматите на кредитите за обртни средства (освен износите 
на тие камати со кои го намалила ефектот на ревалориза-
цијата односно износот на тие камати што ги пресметала 
на товар на обртните средства по основ на залихите на не-
довршеното производство во смисла на ст. 1 и 2 од член 
112г од Законот за вкупниот приход) и каматите на креди-

тите за основни средства, освен каматите на кредитите за 
основни средства во подготовка (инвестиции во тек) и ос-
новните средства надвор од употреба (трајно неупотреб-
ливите основни средства и запрените инвестиции). 

Ако организацијата на здружен труд во акумулација-
та од став 1 на оваа точка ги пресметува каматите на кре-
дитите за основни и обртни средства во смисла на став 2 
од оваа точка при пресметувањето ќе ја користи својата 
стапка на акумулативноста утврдена врз основа на акуму-
лацијата од ст. 1 и 2 на оваа точка, но најмногу до височи-
ната на просечната стапка на акумулативноста што во 
стопанството на републиката односно на автономната по-
краина, односно во иста или сродна дејност - подгрупа во 
Југославија ќе ја остварат организациите на здружен труд 
кои во акумулацијата не ги пресметуваат каматите на кре-
дитите за основни и обртни средства. 

Организацијата на здружен труд може да ја утврдува 
стапката на акумулативноста без вклучување на каматите 
на кредитите за основни и обртни средства на начинот од 
ст. Ј и ! на оваа точка и, во ТОЈ случај, да ја користи за спо-
редување стапката на акумулативноста што во стопан-
ството на републиката односно на автономната покраина, 
односно во иста или сродна дејност - подгрупа во Југосла-
вија ќе ја остварат организациите на здружен труд врз ос-
нова на акумулацијата од став 1 на оваа точка. 

3. Одредбите од точка 2 на оваа одлука не се однесу-
ваат на организацијата на здружен труд која во завршната 
сметка за 1985 односно во завршната сметка за 1986 годи-
на искажала непокриена загуба односно која ќе искаже за-
губа по периодичната пресметка во 1986 односно во 1987 
година. 

4. Делот од распоредениот чист доход што е оства-
рен во исклучителни погодности (природни, пазарни и 
сл.) и искажан на билансните позиции во образецот „Би-
ланс на успехот"; делот од чистиот доход што е резултат 
од исклучителни погодности - за деловниот фонд, делот 
од чистиот доход што е резултат од исклучителни погод-
ности - за развој на материјалната основа на здружениот 
труд во општествено-политичката заедница и делот од 
чистиот доход што е резултат од исклучителни погоднос-
ти - за резервниот фонд, не се смета за акумулација што е 
резултат од трудот на работниците. 

Износите на акумулацијата од став 1 на оваа точка 
можат да се користат само за интерно временско спореду-
вање во организацијата на здружен труд. 

5. Стапката на акумулативноста во подгрупата деј-
ност на стопанството на СФРЈ според Одлуката за един-
ствената класификација на дејностите („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/76, 62/77,72/80, 77/82, 71/83, 68/84, 76/85 и 
28/86) ја утврдува Службата на општественото книговод-
ство на Југославија врз основа на податоците од послед-
ните периодични пресметки и завршната сметка што орга-
низациите на здружен труд и ги доставиле на Службата на 
општественото книговодство, во рок од 60 дена од денот 
на истекот на рокот пропишан за доставување на перио-
дична пресметка односно завршна сметка и се објавува во 
„Службен лист на СФРЈ". 

6. Износот на состојбата на користените деловни 
средства за стекнување на доходот се утврдува со собира-
ње на следните вредности од книговодството: 

- основните средства во употреба - контата од група-
та 00 (освен: шума / конто 001), основните средства што, 
според член 9 од Законот за амортизација на општестве-
ните средства („Службен лист на СФРЈ", бр. 70/84, 7/85 и 
75/85), се изземени од обврската за пресметување на амор-
тизацијата на основните средства за кои, според член 11 
став 2 и член 12 ст. 1 и 3 од наведениот закон, не втасува 
обврска за пресметување на амортизацијата во тековната 
година, туку од 1 јануари наредната година и основните 
средства за кои организацијата на здружен труд го запре-
ла пресметувањето на амортизацијата во согласност со 
член 14 став 2 од истиот закон, за време додека трае тоа 
запирање, намалени за исправката на вредноста на основ-

ните средства (контата од групата 02) и пресметаната 
амортизација во текот на пресметковниот период за кој се 
утврдува вкупниот приход, односно доходот (контото 
029); 

- шуми (конто 001) - во вредноста утврдена според 
став 2 член 18 од Законот за амортизација на општестве-
ните средства; 

- издвоените парични средства за инвестиции (конто 
010); 

- побарувањата за здружените и вложени средства 
(конта на групата 03); 

- побарувањата по останатите долгорочни пласмани 
(конта на групата 04), освен: побарувањата по долгороч-
ните кредити за санација (конто 044), Заемот на Фондот на 
федерацијата за кредитирање на побрзиот развој (конто 
046), Заемот по прописите на ОПЗ (конто 047) и Долгороч-
ните пласмани во хартии од вредност (обврзници, други 
хартии од вредност и ел. - конто 048); 

- паричните средства (контата на групата 10), освен 
средствата примени во вид на аванс и акредитиви за врше-
ње на работите за сметка на други корисници на општес-
твени средства (набавка на производи, односно стоки од 
увоз и ел.) и другите парични средства (конто 108); 

- разликата во меѓукредитниот однос меѓу хартиите 
од вредност - инструментите на плаќање (контата на гру-
пата 11) и обврските по инструментите на плаќање (конта-
та на групата 21) доколку состојбата на контата на група-
та 11 е поголема од состојбата на контата на групата 21; 

- разликата во меѓукредитниот однос меѓу обврските 
од деловните односи (контата на групата 22) и побарува-
њата по основ на продажба (контата на групата 12); 

- разликата во меѓукредитниот однос меѓу обврските 
од деловните односи (контата на групата 23) и другите по-
барувања од деловните односи (конта на групата 13); 

- разликата во меѓукредитниот однос меѓу обврските 
од заедничкиот приход и заедничкиот доход (конта на гру-
пата 24) и побарувањата од заедничкиот приход и заед-
ничкиот доход (конта на групата 14); 

- побарувањата по краткорочните пласмани (конта 
на групата 15); 

- разликата во меѓукредитниот однос меѓу обврските 
во рамките на РО (конта на групата 26) и побарувањата во 
рамките на РО (конта на групата 16); 

- разликата во меѓукредитниот однос меѓу обврските 
спрема претпријатијата и работните, односно на деловни-
те единици во странство (конта на групата 27) и побарува-
њата од претпријатија и работни односно деловни едини-
ци во странство (конта на групата 17); 

- суровините и материјалот (конта на групата 31); 
- ситниот инвентар и амбалажата на залихи (конта 

на групата 35); 
- ситниот инвентар и амбалажата во употреба (конта 

на групата 36); 
- производството (конта на групата 60); 
- готовите производи (конта на групата 63); 
- стоките (конта на групата бб). 
Разликите во меѓукредитните односи меѓу обврските 

и побарувањата од алинеите 8 до 10 и алинеите 12 и 13 
став 1 на оваа точка организацијата на здружен труд ги 
вклучува во просечно користените средства само во случа-
ите кога има поголеми состојби на ненамирените обврски 
од состојбите на ненаплатените побарувања. 

Просечно користените деловни средства во опреде-
лен пресметковен период се утврдуваат така што се соби-
раат износите на состојбите на деловните средства од став 
1 на оваа точка на почетокот од годината (1 јануари) и на 
крајот од секој месец во пресметковниот период и добие-
ниот збир се дели со бројот на земените состојби. 

Просечно користените основни средства се утврдува-
ат со собирање на износите на состојбите од алинеите 1, 2 
и 3 став 1 на оваа точка на почетокот од годината (1 јануа-
ри) и на крајот од секој месец во пресметковниот период и 
добиениот збир се дели со бројот на земените состојби. 

Ако организацијата на здружен труд не ги користела 
определените обртни односно основни средства за сето 
време во текот на пресметковниот период, тие средства 
може да ги искажува во состојбите на деловните односно 
на основните средства на крајот од секој месец во пре-
сметковниот период во сразмерен износ спрема реалниот 
број на деновите за кои ги користела во пресметковниот 
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период, ако за тоа постојат пресметковно-технички 
можности и на тој начин да ги утврди просечно користе-
ните средства според ст. 3 и 4 на оваа точка. 

7. По исклучок од одредбите на точка 2 ст. 2, 3 и 4 и 
точка 6 на оваа одлука, ако со општествените договори за 
стекнување и распоредување на доходот во одделни ре-
публики односно автономни покраини е утврден поинаку 
начинот на пресметување на стапката на акумулативнос-
та, организациите на здружен труд ќе ги применуваат ре-
шенијата утврдени со тие договори односно со при-
дружните акти донесени во согласност со тие договори. 

8. Со влегувањето на оваа одлука во сила престанува 
да важи Одлуката за утврдување на акумулацијата и на 
просечно користените средства на организациите на 
здружен труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/86 и 
38/86). 

9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе се при-
менува на периодичната пресметка на организациите на 
здружен труд за периодот јануари-септември 1986 година. 
0306 бр. 2464/1 
13 октомври 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Координациониот одбор 

за следење на 
спроведувањето на 

Договорот, 
Марија Тодоровић, е. р. 

831. 
Врз ренова на член 36 став 1 точка 2 од Законот за 

здравствената исправност на животните намирници и на 
предметите за општа употреба („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 55/78 и 58/85), во согласност со Сојузниот секретари-
јат за пазар и општи стопански работи и Сојузниот коми-
тет за земјоделство, Сојузниот комитет за труд, здравство 
и социјална заштита пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА УСЛОВИТЕ ВО ПОГЛЕД НА ЗДРАВСТВЕНАТА ИС-
ПРАВНОСТ НА ПРЕДМЕТИТЕ ЗА ОПШТА УПОТРЕ-

БА ШТО МОЖАТ ДА СЕ ПУШТААТ ВО ПРОМЕТ 

Член 1 
Во Правилникот за условите во поглед на здравстве-

ната исправност на предметите за општа употреба што 
можат да се пуштаат во промет („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 26/83,61/84) во член 2 точка 4 зборовите: „во домаќин-
ството" се бришат, а на крајот од точка 5 се додаваат збо-
ровите: „и прибор за пушење". 

Член 2 
Во член 56 став 2 бројот: „95,5" се заменува со бројот: 

„99,5". 

Член 3 

Член 107 се менува и гласи: 

„Член 107 
Суровините и активните супстанции што се употре-

буваат за производство на средства за одржување на лич-
ната хигиена за нега и разубавување на лицето и телото, 
растворувачите на масти и масла, емулгаторите, восоци-
те, талкот и другите суровини неопходни во технолошки-
от процес на производството, односно како состав на од-
делни средства, под услов да не се штетни за здравјето и 
неповолно да не влијаат врз хигиенската исправност на 
суровините, мораат во поглед на чистотата да ги исполну-
ваат условите пропишани со Југословенската фармакопе-
ја, односно со другите прописи или стандарди. 

Член 4 
Во член 112 став 2 реченицата: „Од 1 kg боило смее 

да се раствори најмногу до 500 mg, ако за одделно боило, 
или средство во Листата III не е поинаку определено.", се 
заменува со реченицата: „Од 1 kg боило што се бариумови 
лакови, соли или пигменти, а се наведени во Листата III, 
не смее да се истопат повеќе од 350 mg/kg бариум.". 

Член 5 
Во називот на глава VI, во член 116 во уводната рече-

ница и во точка 5, во член 118 став 1, во чл. 120 и 121, во 
член 122 став 1, во член 123 став 1, во чл. 124, 125 и 137, во 
член 138 став 1, во член 139 став 1 и во член 143 став 1 збо-
ровите: „во домаќинството" се бришат, а во член 116 точ-
ка 3, во член 133 став 1 и во член 135 зборовите: „за домаќ-
инството" се бришат. 

Член 6 

Член 134 се менува и гласи: 

„Член 134 
Средствата за миење и чистење на садови и прибор за 

јадење што се употребуваат во машини за миење на садо-
ви, смеат да содржат до 5% слободни алкалии, сметајќи 
врз база на NaOH. 

Средствата од став 1 на овој член на поединечното 
пакување мораат да имаат предупредување: „Дозволено 
исклучително за употреба во машини за миење на садо-
ви", како и дополнително предупредување: „Не смее да 
им биде пристапно на деца". 

Член 7 
Во член 151 став 3 зборовите: „диетилен-гликол" се 

бришат. 

Член 8 
Член 158 се брише. 

Член 9 
Во Листата I - Конзерванси, по редниот број 12 се додава нов реден број, кој гласи: 

13 Диазолидинил-уреа 78491-02-8 И-(хидроксиметил) А 0,1% 
-{1,3-дихидроксиметил-
—2,5-диоксо-4-имидазоли-
динил) В 0,3% 
->Г(хидроксиметил) уреа 

Член 10 
Во Листата III - Бои за козметички средства, Боја: сина, во рубриката 77510 77520 CI Pigment Blue 27, во коло-

ната 3 се внесуваат зборовите: „цијаниди растворливи во вода до 10 mg/kg (како CN)". 

Член 11 
Во Листата III - Бои за козметички средства, Боја: костенлива, виолетова и црна по бојата 76085 (4-аминоди-

фениламин) се додаваат две нови бои, и тоа: 
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1 -метил-2-хидрокси-4-/2-хидроксиетил/амино бен-
зен _ _ _ _ _ 0 Најмногу до 2% 

1/2-хидроксиетилокси/2,4-диамино бензен, дихидро 
хлорид 0 Најмногу до 2% 

Член 12 
Во Листата IV - Активни супстанции за козметика, под редниот број 67 во колоната 6 бројот: „0,2" се замену-

ва со бројот: „0,6". 

Член 13 
Во Листата IV - Активни супстанции за козметика под редниот број 81 во колона 7, зборовите: „Не се однесу-

ва на фластери за волчешки очи" се бришат. 

Член 14 
Во Листата IV - Активни супстанции за козметика, по редниот број 108 се додаваат два нови редни броја, кои 

гласат: 

109 Пироктон-оламин 68890-64-4 1-хидрокси-4-метил- В 
-6-/2,4,4-триметил-пентил-
/ - 2 / Н / 
-пиридон, етаноламин сол С 

0,2% 

1,0% 

110 Хлорхексидин-диацетат 1,6-бис/1Ч-р-хлорфенил- А 
дигванидо/-хексан-диацетат В 

0,1% 
2% 

Член 15 
Во Листата VI <- Дезинфикциенси, по редниот број 32 се додаваат два нови редни броја, кои гласат: 

22 Ноноксинол-јодид 11096-42-7 Нонил-феноксиполи/етиле- 4 
Нокси/етанол јод комплекс 

/0,8% 
акт. јод 

34 Хлорхексидин-диацетат 1,6-бис/М-р-хлорфенил-
-дигванидо/-хексан-диаце-
тат 5 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

07 бр. 1907 
26 септември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална 

заштита, 
д-р Јанко Обочки, е. p. 

832. 
Врз основа на член 44 став 4 точка 4 од Законот за 

обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на оп-
штествени средства („Службен лист на СФРЈ", бр. 60/75, 
13/76, 22/78, 31/83, 70/83, 15/84, 70/84, 24/86 и 34/86), со-
јузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА 
ДАВАЊЕ ОВЛАСТУВАЊЕ НА ИНТЕРНАТА БАНКА 
ДА ГИ АВАЛИРА МЕНИЦИТЕ ВО ИМЕ И ЗА СМЕТКА 
НА ОСНОВНАТА ОДНОСНО ЗДРУЖЕНАТА БАНКА 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на давање овластување 

на интерната банка да ги авалира мениците во име и за 

сметка на основната односно здружената банка („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 48/86) во член 5 зборовите: „за износот 
на платените обврски по основ на авалите на мениците" се 
бришат. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1*10339/1 
25 септември 1986 година 
Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Светозар Риканоаиќ, е. р. 
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833. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

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

КОЛА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за печатени кола, кој го има следниот назив и оз-
нака: 

Печатени кола. Основни материјали 
обложени со метална фолија. Методи на 
испитување JUSN.R7.021. 

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 печа-
тени кола 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 

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

Печатени кола. Основни материјали 
обложени со метална фолија. Испитувања - JUS N.R7.021 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на електрониката и телекомуникациите („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 27/72). 

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

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

Бр. 07-3437/1 
13 август 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

834. 
• 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-
зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

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

СПРОВОДНИЦИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ ДЕТОНАТОРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за изолирани спроводници за електрични дето-
натор^ кој го има следниот назив и ознака: 

Изолирани спроводници за електрич-
ни детонатори JUSN.C3.600. 

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 изоли-
рани спроводници за електрични детонатори што ќе се 
произведат односно увезат од денот на влегувањето во си-
ла 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. 07-3428/1 
13 август 1986 година 
Белград 

Директор 
на СОЈУЗНИОТ завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

835. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ИНЈЕКЦИО-
НИ МЕШАНИЦИ ЗА ИНЈЕКТИРАЊЕ НА КАБЛИ ЗА 

ПРЕДНАПРЕГАЊЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за инјекциони мешаници за инјектирање на каб-
ли за преднапрегање, кој го има следниот назив и ознака: 

Инјекциони мешаници за инјектира-
ње на кабли за преднапрегање. Технички 
услови JUS U.E3.015. 

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 инјек-
циони мешаници за инјектирање на кабли за преднапрега-
ње што ќе се произведат односно увезат од денот на влегу-
вањето 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. 07-3427/1 
13 август 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 
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836. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

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

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за гасови, кои ги имаат следните називи и озна-
ки: 

1) Гасови. Кислород, гасовит. Тех-
нички услови р JUS H.F1.010 

2) Гасови. Кислород, течен. Технич-
ки услови JUS H.F1.011 

3) Гасови. Азот, гасовит. Технички 
услови JUS H.F1.012 

4) Гасови. Азот, течен. Технички ус-
лови JUS H.F1.013 

5) Гасови. Аргон, гасовит. Технички 
услови JUS H.F1.014 

6) Гасови. Аргон, технички. Технич-
ки услови JUS H.F1.015 

7) Гасови. Јаглендиоксид, гасовит. 
Технички услови JUSH.F1.016 

8) Гасови. Водород, гасовит. Тех-
нички УСЛОВИ JUS H.F1.018 

9) Гасови. Ацетилен. Технички усло-
ви JUS H.F1.020 

10) Гасови. Кислород. Определување 
на содржината на кислород. Апсорпциона 
метода JUS H.F8.121 

И) Гасови. Определување на 
содржината на кислород. Метода за гасна 
хроматографија JUSH.F8.122 

12) Гасови. Определување на 
содржината на кислород во гасови и во 
нивни мешаници. Електрохемиска метода 
со цврст електролит JUS H.F8.123 

13) Гасови. Определување на 
.содржината на кислород во гасови и во 
нивни мешаници. Електрохемиска метода 
со електролит во форма на течност или 
гел JUS H.F8.124 

14) Гасови. Определување на 
содржината на кислород. Колориметрис-
ка метода JUS H.F8.125 

15) Гасови. Азот. Определување на 
содржината на азот. Индиректна метода JUS H.F8.131 

16) Гасови. Определување на 
содржината на азот. Метода на гасна хро-
матографија JUS H.F8.132 

17) Гасови. Аргон. Определување на 
содржината на аргон. Индиректна метода JUS H.F8.141 

18) Гасови. Јаглендиоксид. Определу-
вање на содржината на јаглендиоксид. Ап-
сорпциона метода JUSH.F8.151 

19) Гасови. Јаглендиоксид. Определу-
вање на содржината на јаглендиоксид и 
негови нечистотен. Метода на гасна хро-
матографија JUS H.F8.152 

20) Гасови. Определување на 
содржината на јаглендиоксид. Метода на 
инфрацрвен спектрофотометрија JUS H.F8.153 

21) Гасови. Водород. Определување 
на содржината на водород. Индиректна 
метода JUSH.F8.161 

22) Гасови. Ацетилен. Определување 
на содржината на ацетилен. Метода на ап-
сорпција на ацетилен во вода JUSH.F8.171 

23) Гасови. Јаглендиоксид. Определу-
вање на содржината на јагленмоноксид. 
Апсорпциона метода JUSH.F8.191 

24) Гасови. Определување на 
содржината на влага. Гравиметриска ме-
тода JUS H.F8.201 

25) Гасови. Определување на 

содржината на влага. Метода на мерење 
на точката на роса JUS H.F8.202 

26) Гасови. Ацетилен. Определување 
на содржината на водородсулфид. Волу-
метриска метода JUSH.F8.211 

27) Гасови. Ацетилен. Определување 
на содржината на фосфорводород. Волу-
метриска метода JUSH.F8.221 

28) Гасови. Кислород. Определување 
на содржината на јаглеводород. Метода 
на гасна хроматографија JUSH.F8.231 

29) Гасови. Кислород. Определување 
на содржината на јаглеводород. Метода 
на инфрацрвен спектрофотометрија JUS H.F8.232. 

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 
Освен југословенските стандарди JUS H.F8.121, JUS 

H.F8.122, JUS H.F8.123, JUS H.F8.124, JUS H.F8.125, JUS 
H.F8.131, JUS H.F8.132, JUS H.F8.141, JUS H.F8.151, JUS 
H.F8.152, JUS H.F8.153, JUS H.F8.161, JUS H.F8.191, JUS 
H.F8.201, JUS H.F8.202, JUS H.F8.231 и JUS H.F8.232, југо-
словенските стандарди од член 1 на овој правилник се за-
должителни во целост, а ќе се применуваат на гасови што 
ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето 
на ОВОЈ правилник во сила. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

1) Ацетилен СгЊ (Ацетилен раство-
рен во ацетон - дисугас) JUS H.F3.011 
донесен со Решението за донесување на југословенски 
стандарди за впуштачи, ацетилен и бариумсулфид 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр.48/53); 

2) Азот компримиран JUSH.F1.015 
донесен со Решението за југословенските стандарди за 
компримирани и течни гасови („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 14/67); 

3) Инертни гасови. Аргон комприми-
ран JUS H.F1.018 

4) Испитување на инертни гасови. 
Определување на содржината на азот — JUS H.F8.050 

5) Испитување на инертни гасови. 
Определување на содржината на кисло-
род JUS H.F8.051 

6) Испитување на инертни гасови. 
Определување на содржината на јаглево-
дород JUS H.F8.052 

7) Испитување на инертни гасови. 
Определување на содржината на јагленди-
оксид (метода на електрична спроводли-
вост) JUS H.F8.054 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
компримирани гасови и методи за испитување („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 13/68). 

Член 5 
' Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат Решението за југословенскиот 
стандард од областа на производството на компримирани 
гасови („Службен лист на СФРЈ", бр. 35/63) и Решението 
за југословенскиот стандард за компримирани гасови 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 34/67). 

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

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 
Бр. 07-3435/1 
13 август 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 
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837. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

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

КИ ПРОИЗВОДИ 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат југословенските 
стандарди за керамички производи, кои ги имаат следните 
називи и ознаки: 

1) Керамички канализациони цевки, 
фазонски парчиња, приклучоци и плочи. 
Дефиниција и видови * JUS B.D 1.200 

2) Керамички канализациони цевки, 
фазонски парчиња, приклучоци и плочи. 
Прави цевки. Облик и мери JUS B.D 1.220 

3) Керамички канализациони цевки, 
фазонски парчиња, приклучоци и плочи. 
Прости лакови. Облик и мери. JUS B.D 1.225 

4) Керамички канализациони цевки, 
фазонски парчиња, приклучоци и плочи. 
Етажни лакови. Облик и мери JUS B.D 1.226 

5) Керамички канализациони цевки, 
фазонски парчиња, приклучоци и плочи. 
Редукции. Облик и мери JUSB.D1.230 

6) Керамички канализациони цевки, 
фазонски парчиња, приклучоци и плочи. 
Прави чатали. Облик и мери JUS B.D 1.240 

7) Керамички канализациони цевки, 
фазонски парчиња, приклучоци и плочи. 
Лачни чатали. Облик и мери JUS B.D1.241 

8) Керамички канализациони цевки, 
фазонски парчиња, приклучоци и плочи. 
Коси чатали. Облик и мери — JUS B.D 1.245 

9) Керамички канализациони цевки, 
фазонски парчиња, приклучоци и плочи. 
Коруби. Облик и мери JUSB.D1.250 

10) Керамички канализациони цевки, 
фазонски парчиња, приклучоци и плочи. 
Рамни плочи. Облик и мери JUS B.D 1.255 

11) Керамички канализациони цевки, 
фазонски парчиња, приклучоци и плочи. 
Ревизиони прави цевки. Облик и мери — JUS B.D 1.270 

12) Керамички плочки. Глазирани и 
неглазирани мозаик-плочки. Технички ус-
лови и испитувања JUS B.D 1.331 

13) Керамички плочки. Глазирани и 
неглазирани мозаик-плочки. Облик, мери 
и класификација JUSB.D1.332 

14) Керамички канализациони цевки, 
фазонски парчиња, приклучоци и плочки. 
Методи на испитување JUSB.D8.400 

15) Керамички производи. Испитува-
ње на отпорноста на глазурите спрема ки-
селини и алкали JUS B.D8.460. 

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 ке-
рамички производи што ќе се произведуваат односно уве-
зуваат од денот на влегувањето во сила на овој правил-
ник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

1) Керамички канализациони цевки, 
фазонски парчиња, плочи и клинкер-тули: 
Дефиниции и видови JUS B.D 1.200 

2) Керамички канализациони цевки, 
фазонски парчиња, плочки и клинкер-ту-
ли: Рамни плочи JUS B.D 1.255 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
керамички канализациони цевки, фазонски парчиња, пло-
чи и клинкер-тули („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/60); 

3) Керамички канализациони цевки, 
фазонски парчиња, плочи и клинкер-тули. 
Лачни чатали. Димензии JUSB.D1.241 

4) Керамички канализациони цевки, 
фазонски парчиња, плочи и клинкер-тули. 
Ревизиони прави цевки JUSB.D1.270 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
керамички канализациони прибор („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 51/62); 

5) Керамички плочки. Неглазирани 
клинкер-плочки. Облик, димензии и класи JUS B.D 1.321 

6) Керамички плочки. Неглазирани 
фасадни плочки. Облик, димензии и класи JUS B.D 1.325 

7) Керамички плочки. Неглазирани 
мозаик-плочки. Облик, димензии и класи JUS B.D 1.330 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
керамички плочки („Службен лист на ФНРЈ", бр. 2/63); 

8) Керамички канализациони цевки, 
приклучоци, коруби и плочи: 

- Прави цевки. Димензии JUS B.D 1.220 
- Прости лакови. Димензии JUS B.D1.225 
- Етажни лакови. Димензии JUSB.D1.226 
- Редукции. Димензии JUS B.D 1.230 
- Прави чатали. Димензии JUS B.D1.240 
- Коси чатали. Димензии JUSB.D1.245 f 
- Коруби. Димензии JUSB.D1.250 
- Методи на испитување JUS B.D 1.400 

донесени со Решението за југословенските стандарди од 
областа на керамичките канализациони цевки („Службен 
лист на СФРЈ*, бр. 29/73); 

9) Керамички плочки^ Глазирани мо-
заик-плочки. Технички услови и испитува-
ња JUS B.D1.331 

10) Керамички плочки. Глазирани 
мозаик-плочки. Облик, мери и класифика-
ција JUS B.D 1.332 
пропишани со Правилникот за југословенските стандарди 
за керамички плочки („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/81). 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Решението за југословенските стан-
дарди за керамички плочки („Службен лист на СФРЈ", бр. 
26/72). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на шест 

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

Бр. 07-3432/1 
13 август 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

838. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

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

РИ НА ТОПЛИНА ЗА ГРЕЕЊЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за генератори на топлина за греење, кои ги 
имаат следните називи и ознаки: 
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1) Генератори на топлина за греење. 
Котли, печки, камини, шпорети. Термини 
и дефиниции, класификација и општи ба-
рања JUS М.Е6.100 

2) Генератори на топлина за греење. 
Номинални моќности r— JUSM.E6.101. 

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 ге-
нератори на топлина за греење што ќе се произведат од-
носно увезат од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник. 

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

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

Бр. 07-3433/1 
13 август 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. p. 

839. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

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

ВНАТРЕШЕН ТРАНСПОРТ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за возила за внатрешен транспорт, кои ги има-
ат следните називи и ознаки: 

1) Рачни возила за ракување со плат-
форми. Основни мери JUSZ.S3.213 

2) Возила за внатрешен транспорт. 
Мери на платформите. Приклучни мери JUS Z.S3.216 

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 
возила за внатрешен транспорт што ќе се произведат од-
носно увезат од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник. 

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

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

Бр. 07-3591/1 
3 септември 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с.р. 

840. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

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

ОГНООТПОРЕН МАТЕРИЈАЛ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за огноотпорен материјал, кои ги имаат след-
ните називи и ознаки: 

1) Огноотпорен материјал. Означува-
ње на обликувани производи. Основни од-
редби JUS B.D6.510 

2) Огноотпорен материјал. Нормал-
ни правоаголни тули. Облик и мери JUS B.D6.521 

3) Огноотпорен материјал. Високи 
клинести тули. Облик и мери JUSB.D6.531 

4) Огноотпорен материјал. Ниски 
клинести тули. Облик и мери JUS B.D6.532 

5) Огноотпорен материјал. Дунит. 
Класификација. Технички услови JUSB.G5.021 

6) Огноотпорен материјал. Методи 
за физички испитувања. Определување на 
смекнувањето под притисок на зголемени 
температури JUS B.D8.303 

7) Огноотпорен материјал. Методи 
за физички испитувања. Определување на . 
дополнително ширење и собирање на гус-
ти обликувани огноотпорни производи — JUS B.D8.305 

8) Огноотпорен материјал. Методи 
за физички испитувања. Определување на 
постојаноста при нагли промени на тем-
пературата по постапка на воздушно ла-
дење JUS B.D8.306 

9) Огноотпорен материјал. Методи 
за физички испитувања. Определување на 
гранулометрискиот состав по Андреасе-
нова метода JUS B.D8.317 

10) Огноотпорен материјал. Методи 
за физички испитувања. Определување на 
ползењето при константен притисок и 
константна температура JUSB.D8.318 

11) Огноотпорен материјал Методи 
за физички испитувања. Определување на 
постојаноста при нагли промени на тем-
пературата по постапка на водено ладење JUS B.D8.319 

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 ог-
ноотпорниот материјал што ќе се произведе односно увезе 
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) Огноотпорен материјал. Означува-
ње на обликувани производи. Основни од-
редби 

2) Огноотпорен материјал. Методи 
на определување на смекнувањето под 
притисок на високи температури 

3) Огноотпорен материјал. Метода 
на определување на дополнително соби-
рање и дополнително ширење 

JUS B.D6.510 

- JUS B.D8.303 

JUS B.D8.305 



Петок, 17 октомври 1986 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 56 - Страна 1631 

Огноотпорен материјал. Метода на 
определување на постојаноста при нагли 
промени на температурата JUS B.D8.306 
донесен со Решението за југословенските стандарди за ог-
ноотпорни материјали („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
45/58). 

4) Огноотпорен материјал. Нормал-
ни правоаголни тули JUSB.D6.521 

5) Огноотпорен материјал. Нормал-
ни високи клинести тули JUS B.D8.531 

6) Огноотпорен материјал. Нормал-
ни ниски клинести тули JUS B.D6.532 
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 три ме-

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

Бр. 07-3420/1 
13 август 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с.р. 

841. 
Врз основава член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТОДИ 
НА ИСПИТУВАЊЕ НА ХЕМИСКИОТ СОСТАВ НА 

ЖЕЛЕЗОТО И ЧЕЛИКОТ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за методите на испитување на хемискиот сос-
тав на железото и челикот, кои ги имаат следните називи и 
ознаки: 

1) Методи на испитување на хемис-
киот состав на железото и челикот. Опре-
делување на содржината на вкупен сили-
циум. Гравиметриска метода JUSC.A1.052 

2) Методи на испитување на хемис-
киот состав на железото и челикот. Опре-
делување на содржината на манган. Спек-
трофотометриска метода JUSC.A1.055 

3) Методи на испитување на хемис-
киот состав на железото и челикот. Опре-
делување на содржината на фосфор. Спек-
трофотометриска метода JUSC.A1.056 

4) Методи на испитување на хемис-
киот состав на железото и челикот. Опре-
делување на содржината на сулфур. Волу-
метриска метода по согорување. JUSC.A1.059 

5) Систем за означување на видот на 
челик и челичен лив JUS С.В0.002. 

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 
железо и челик што ќе се произведат односно увезат од де-
нот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Решението за југословенскиот стан-
дард за означување челици („Службен лист на СФРЈ", бр. 
40/66). 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

Методи на испитување на хемискиот состав на желе-
зото и челикот: 

Гравиметриско определување на си-
лициумот JUS С.А1.052 

Фотометриско определување на ман-
ганот JUS С. А1.055 

Фотометриско определување на фос-
форен JUS С. А1.056 

Волуметриско определување на сул-
фурен- JUS С.А1.059 
донесени со Решението на југословенските стандарди за 
методите на испитување на хемискиот состав на железото 
и челикот („Службен лист на СФРЈ", бр. 50/67). 

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

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

Бр. 07-342^/1 
13 август 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

842. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

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

ГРАФСКИ И МЕХАНИЧКИ ИСПИТУВАЊА НА 
МЕТАЛИ И ЗА МЕТАЛУРГИЈАТА НА ПРАВ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за металографски и механички испитувања и за 
металургијата на прав, кои ги имаат следните називи и оз-
наки: 

1) Металографски испитувања. Ис-
питување на микроструктурата на тврди 
метали JUS С.А3.031 

2). Металографски испитувања. Ис-
питување на порозноста и на слободниот 
јаглерод во тврди метали JUS С.A3.032 

3) Механички испитувања на мета-
лите. Испитување на жици со едноставно 
свиткување JUS С.А4.016 

4) Механички испитувања на мета-
лите. Испитување на жица со наизменич-
но свиткување JUS С.А4.018 

5) Механички испитувања на мета-
лите. Испитување на жица со намотување JUS С.А4.019 

6) Механички испитувања на мета-
ли. Испитување на тврдоста по Викерс 
(од HV 5 доНУ 100) JUS С.А4.030 

7) Механички испитувања на мета-
ли. Референтни плочки што се користат 
во апаратите за испитување на тврдоста 
по Викерс (од HV 5 до HV 100) - JUS С.А4.038 
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8) Механички испитувања на мета-
ли. Испитување на тврдоста по Викерс 
(од HV 0,2 до под HV 5) JUS С.А4.040 

9) Механички испитувања на мета-
ли. Пресметани вредност и на тврдоста 
по Викерс (од НV 0,2 до под НV 5) JUS С.А4.043 

10) Механички испитувања на мета-
ли. Испитување на тврдоста на тврдите 
метали по Викерс JUS С.А4.050 

11) Механички испитувања на мета-
ли. Испитување на тврдоста на синтерува-
ните метални материјали (освен на тврди-
те метали) - материјали со изедначена 
тврдост по пресекот JUSC.A4.051 

12) Механички испитувања на мета-
ли. Испитување на тврдоста на тврдите 
метали по Роквел (Скала A) JUS С.А4.052 

13) Механички испитувања на мета-
ли. Испитување на цврстината на свитку-
вање на тврдите метали JUS С.А4.053 

14) Металургија на прав. Земање 
мостри од метален прав JUS C.N 1.001 

15) Металургија на прав. Синтерува-
ни метални материјали (освен тврди ме-
тали). Земање на мостри JUS C.N2.001 

16) Металургија на прав. Синтерува-
ни метални материјали. Материјали за 
лежишта импрегнирани со течни средства 
за подмачкување. Технички услови JUS C.N2.002 

17) Металургија на прав. Синтерува-
ни метални материјали (освен тврди ме-
тали). Епрувета без зарез за испитување 
со удар JUS C.N2.003 

18) Металургија на прав. Тврди мета-
ли. Земање мостри и испитување на мета-
лен прав со користење на синтерувана еп-
рувета JUS C.N3.001. 

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 
Освен југословенските стандарди JUS С.А4.043 и JUS 

C.N2.001, југословенските стандарди од член 1 на овој 
правилник се задолжителни во целост, а ќе се применува-
ат на метали и синтерувани метални материјали што ќе се 
произведат односно увезат од денот на влегувањето во си-
ла 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) Механички испитувања на металите: 
- Технолошко испитување на жици 

со свиткување (торзија) JUS С.А4.016 
- Испитување на жици со наизменич-

но пребивање JUS С.А4.018 
- Испитување на жици со намотува-

ње во завојница JUS С.А4.019 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
испитување на метални жици и ленти („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 41/62); 

2) Лесни метали и нивни легури. Ис-
питување на тврдоста по Викерс JUSC.A4.104 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на методите на механичко и хемиско испитување на 
обоени метали („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/65); 

3) Бакар и бакарни легури. Испитува-
ње на тврдоста по Викерс со оптоварува-
ње 0,2 до 2,5 кр JUS С.А4.224 
донесен со Решението за југословенските стандарди за 
обоени метали („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/67); 

4) Лесни метали и нивни легури; 
Испитување со свиткување (торзија) 

на жица од алуминиум и алуминиумон 
легури - - - - JUS С.А4.116 

Испитување со намотување на жица 
од алуминиум и алуминумски легури — JUS С.А4.119 
донесени со Решението за југословенските стандарди од 
областа на методите за механичко испитување на обоени 
метали („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/68). 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат: 
- Решението за југословенските стандарди за испиту-

вање на челик („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/62); 
- Решението за југословенските стандарди од областа 

на методите за механичко испитување на бакарот и бакар-
ните легури („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/66); 

- Решението за југословенските стандарди од областа 
на механичките испитувања на бакарот и бакарните легу-
ри („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/70). 

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

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

Бр. 07-3423/1 
13 август 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

843. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), дирек-
торот на Сојузниот завод за стандардизација припишува 

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

ОНИ КОМОРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за изолациони комори, кој го има следниот на-
зив и ознака: 

Заштита од јамски пожари. Изолаци-
она комора. Технички услови и изработка JUS B.Z1.125 

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 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на изола-
ционите комори 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 три ме-

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

Бр. 07-3429/1 
13 август 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 
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РАЛ очч« 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-
зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

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

ПЕСТИЦИДИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за пестициди, кои ги имаат следните називи и 
ознаки: 

1) Пестициди. Манкозеб, технички. 
Технички услови JUS Н.Р1.046 

2) Испитување на пестициди. Брзо 
определување на содржината на вода и на 
суспендирани честички JUSH.P8.513 

3) Испитување на пестициди. Опреде-
лување на стабилноста по разблажување JUS Н.Р8.514 

4) Испитување на пестициди. Опреде-
лување на стабилноста на пестицидите на 
ниски температури JUSH.P8.515 

5) Испитување на пестициди. Опреде-
лување на остатокот по впарување JUS Н.Р8.516. 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Освен југословенските стандарди JUS Н.Р8.513, JUS 

Н.Р8.514, JUS Н.Р8.515 и JUS Н.Р8.516, југословенскиот 
стандар од член 1 на овој правилник е задолжителен во це-
лост, а ќе се применува на пестицидите што ќе се произве-
дат 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. 07-3430/1 
13 август 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

845. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

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

ТРКАЛАВИ ЛЕЖИШТА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за челици за тркалави лежишта, кој го има след-
ниот назив и ознака. 

Челици за тркалава лежишта. Тех-
нички услови JUS С.В0.601, 
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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 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на челици 
за тркалави лежишта 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 три ме-

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

Бр. 07-3590/1 
3 септември 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

846. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

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

ПОД ПРИТИСОК ЗА ТЕЧНИ АТМОСФЕРСКИ 
ГАСОВИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за садови под притисок за течни атмосферски га-
сови, кој го има следниот назив и ознака: 

1) Садови под притисок за течни ат-
мосферски гасови. Термини и дефиниции 
- - - Г JUS М.Е2.511 

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". 

А Бр. 07-3434/1 
™ 13 август 1986 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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847. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

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

НИ УРЕДИ ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за електрични уреди за моторни возила, кои ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Електрични уреди за моторни 
возила. Цилиндрична топлива влошка со 
конични краеви. Технички барања и испи-
т у в а њ а - - JUS N.P2.100 

2) Електрични уреди за моторни 
возила. Носачи на осигурувачи. Технички 
барања и испитувања JUS N.P2.101 

3) Електрични уреди за моторни 
возила. Тастер на електродвигател. Тех-
нички барања и испитувања JUS N.P6.001 

4) Електрични уреди за моторни 
возила. Склопка на контролно светло за 
притисок на моторно масло JUS N.P6.202 

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 
Освен југословенскиот стандард JUS N.P6.001, југо-

словенските стандарди од член 1 на овој правилник се за-
должителни во целост, а ќе се применуваат на електрични 
уреди за моторни возила што ќе се произвел односно уве-
зат 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) Електрични уреди за моторни 
возила. Вклучно копче на двигателот 
(стартер) JUS N.P6.001 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на електричните уреди за моторни возила 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/57); 

2) Електрични уреди за моторни 
возила. Прекинувач на контролното свет-
ло за притисок на моторното масло, тип 
Б JUS N.P6.202 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на опремата за моторни возила и боите на светлоста 
за осветлување и сигнализација во сообраќајот на јавните 
патишта („Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/58). 

848. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИСПИТУ-
ВАЊЕ НА ЗАПАЉИВОСТ А НА ПЛАСТИЧНИТЕ МАСИ 

И ГУМА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за испитување на запаливоста на пластичните 
маси и гума, кои ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Испитување на запаливоста на 
пластичните маси и гума. Испитување на 
запаливоста со определување на индексот 
на кислородот JUS Z.C8.023 

2) Испитување на запаливоста на 
пластичните маси. Определување на тем-
пературата на која се развиваат запаливи 
гасови JUS Z.C8.030 

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 два ме-

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

Бр. 07-3426/1 
13 август 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

849. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

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

УМ И ЛЕГУРИ НА АЛУМИНИУМ И БАКАР И 
ЛЕГУРИ НА БАКАР 

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

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

Бр. 07-3418/1 
13 август 1986 година 
Белград 

Директор на 
Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с.р. 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за алуминиум и легури на алуминиум и бакар и 
легури на бакар, кои ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Алуминиум и легури на алумини-
ум за гмечење. Хемиски состав, облици на 
изработка, особини и употреба JUSC.C2.100 

2) Бакар. Класификација, ознаки и 
општи технички услови JUS C.D 1.002 

3) Бакар и легури на бакар. Катоди 
од бакар. Општи технички услови JUS C.D 1.003 

4) Бакар и легуфи на бакар. Сурови 
леани производи од бакар. Општи технич-
ки услови JUS C.D 1.004 
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5) Анодна оксидација на алуминиум 
и легури на алуминиум. Термини и дефи-
ниции JUS С.Т7.219 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Освен југословенскиот стандард JUS С.Т7.219, југо-

словенските стандарди од член 1 на овој правилник се за-
должителни во целост, а ќе се применуваат на алуминиум 
и легури на алуминиум и бакар и легури на бакар, 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: 
1) Решението за југословенските стандарди за бакар и 

бакарни легури („Службен лист на СФРЈ", ор. 11/65); 
2) Решението за југословенскиот стандард за алуми-

ниум и алуминиумон легури („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 48/67); 

3) Решението за југословенските стандарди за бакар и 
за бакарни легури („Службен лист на СФРЈ , бр. 69/72); и 

4) Решението за југословенските стандарди за бакар и 
бакарни легури („Службен лист на СФРЈ", бр. 69/73). 

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

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

Бр. 07-3421/1 
13 август 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

850. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректор на Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

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

ФЕРМЕНТИРАН ТУТУН ВО ЛИСТ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за суров и ферментиран тутун во лист кои ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Суров и ферментиран тутун во 
лист. Општи одредби JUSE.P1.01Q 

2) Ферментиран тутун во лист. Ори-
ентален ароматичен тип на тутун JUS Е.Р1.021 

3) Ферментиран тутун во лист. Ори-
ентален дополнителен тип на тутун JUS Е.PI .022 

4) Ферментиран тутун во лист. Хер-
цеговски тип на тутун JUS Е.Р1.024 

5) Ферментиран тутун во лист. Тутун 
од типот Берлеј (Berley) JUS Е.Р1.026 

6) Ферментиран тутун во лист. Тутун 
од типот Вирцинија JUS Е.Р1.027 

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 су-
ров и ферментиран тутун во лист што ќе се произведе од-
носно увезе од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

1) Југословенски тутун во лист фер-
ментиран. Општи одредби JUS Е.В 1.010 
донесен со Решението за југословенските стандарди за 
растителни производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/64); 

2) Ориентален ароматичен тип на ту-
тун JUS Е.Р1.021 

3) Ориентален дополнителен тип на 
тутун JUS Е.Р1.022 

4) Херцеговски тип на тутун JUS Е.Р1.024 
5) Босански тип на тутун JUS Е.Р1.025 
6) Војводински тип на тутун JUS Е.Р1.026 
7) Тип на тутун подравина JUS Е.Р1.028 

донесени со Решението за југословенските стандарди за 
растителни производи и казеин за техничка употреба 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 42/63). 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Решението за југословенските стан-
дарди за тутун и производи од тутун („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 5/69). 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-' 

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

Бр. 07-3422/1 
13 август 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ« е. р. 

851. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ХАР-

ТИИ ИМПРЕГНИРАНИ СО БИТУМЕН 

Член 1 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

Испитување на хартии импрегнира-
ни со битумен JUS U.M3.225, 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на градежништвото („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
34/61). 
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Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 07-3438/1 
13 август 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ е. p. 

852. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

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

ДИСТРИБУЦИОНИ И ЗАЕДНИЧКИ 
АНТЕНСКИ СИСТЕМИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за кабелски дистрибуциони и заеднички антен-
ски системи, кои ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Радиокомуникации. Кабелски дис-
трибуциони и заеднички антенски систе-
ми. Фреквенциски опсези и канали JUS N.N6.171 

2) Радиокомуникации. Кабелски дис-
трибуциони и заеднички антенски систе-
ми. Приклучување на радиоприемници и 
ТВ приемници на излезни приручници на 
системите JUSN.N6.191. 

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 ка-
пелски дистрибуциони системи и заеднички антенски сис-
теми 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 

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

Радиокомуникации. Кабелски дис-
трибуциони системи. Фреквенциски опсе-
зи и канали JUS N.N6.171 
пропишан со Правилникот за југословенските стандарди 
од областа на радиокомуникациите („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 68/78). 

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

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

Бр. 07-3424/1 
13 август 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

853. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

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, кој го има следниот назив и 
ознака: 

Чисти хемикалии. Олово (И)-ацетат-
-трихидрат. Технички услови JUS H.G2.016. 

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 олово 
(И)-ацетат-трихидрат што ќе се произведе односно увезе 
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: 

Чисти хемикалии. Олово ацетат JUS H.G2.016 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на хемиската индустрија (чисти хемикалии) 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 5/70). 

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

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

Бр. 07-1680/1 
11 април 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

854. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

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

ЕЛЕКТРИЧНИ ВИБРАТОРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за пиезоелектрични вибратори, кои ги имаат 
следните називи и ознаки: 

1) Пиезоелектрични вибратори. Ме-
рење на параметрите на кварцни криста-
ли со техника на нулева фаза во четири-
псл. Метода на фазното поместување за 
мерење на динамичката капацитивност на 
единка на кварцен кристал JUSN.R9.031 

2) Пиезоелектрични вибратори. 
Единки на кварцен кристал. Надворешен 
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облик и мери на куќиште со два жичени 
приклучока. Типови II, 14и 15 JUS N.R9.064 

3) Пиезоелектрични вибратори. 
Единки на кварцен кристал. Надворешен 
облик и мери на куќиште со две ногички. 

Дип 07 JUS N.R9.069 
4) Пиезоелектрични вибратори. 

Единки на кварцен кристал. Надворешен 
облик и мери на куќиштето со ногички. 
Тип 09 JUS N.R9.070 

5) Пиезоелектрични вибратори. 
Единки на кварцен кристал. Надворешен 
облик и мери на куќиштето со два жичени 
приклучока. Тип 18 JUS N.R9.071 

6) Пиезоелектрични вибратори. 
Единки на кварцен кристал. Надворешен 
облик и мери на куќиштето со два жичени 
приклучок^ Тип 16 JUS N.R9.072 

7) Пиезоелектрични вибратори. 
Единки на кварцен кристал. Надворешен 
облик и мери на куќиштето со два жичени 
приклучока. Тип 17 JUS N.R9.073 

8) Пиезоелектрични вибратори. 
Единки на кварцен кристал. Надворешен 
облик и мери на куќиштето со два жичени 
приклучок^ Тип 19 JUS N.R9.074 

9) Пиезоелектрични вибратори. 
Единки на кварцен кристал. Надворешен 
облик и мери на куќиштето со ногички. 
Тип 10 JUS N.R9.075 

10) Пиезоелектрични вибратори. 
Единки на кварцен кристал. Надворешен 
облик и мери на куќиштето со две ногич-
ки. Тип 08 JUS N.R9.076 

11) Пиезоелектрични вибратори. 
Единки на кварцен кристал. Надворешен 
облик и мери на куќиштето со два жичени 
приклучок^ Тип 20 JUS N.R9.077 

12) Пиезоелектрични вибратори. 
Единки на кварцен кристал. Надворешен 
облик и мери на куќиштето со два жичени 
приклучок^ Тип 21 JUS N.R9.078 

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 пи-
езоелектрични вибратори 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 

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

Пизоелектрични вибратори. Единки 
на кристали на кварц. Надворешен облик 
и мерки на куќиштето со два жични при-
клучок^ Типови И, 14 и 15 -т JUS N.R9.064 
пропишан со Правилникот за југословенските стандарди 
за пиезоелектрични кристали („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 1/78). 

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

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

Бр. 07-3431/1 
13 август 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

855-
Врз основа на член 22 став 2 од Законот на стандар-

дизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), 
директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

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

И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ЗАВАРУВАЊЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за додатни и помошни материјали за заварување 
кој го има следниот назив и ознака: 

Додатни и помошни материјали за 
заварување. Заштитни гасови. Технички 
услови JUS С.Н3.081 

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 додат-
ни и помошни материјали за заварување што ќе се произ-
ведат 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. 07-3436/1 
13 август 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

856. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

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

КА НА ПОДАТОЦИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за обработка на податоци, кои ги имаат следни-
те називи и ознаки: 

1) Обработка на податоци. Збир на 
знаци за размена на податоци кодирани 
со 7 битови за српскохрватско ќирилично 
писмо JUS I.B 1.003 

2) Обработка на податоци. Збир на 
знаци за размена на податоци кодирани 
со 7 битови за македонско ќирилично пис-
мо JUS I.B 1.004 

3) Обработка на податоци. Збир на 
меѓународни знаци за размена на подато-
ци кодирани со 7 битови JUS I.B1.009. 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваа-^ во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 
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Член 3 
Освен југословенскиот стандард JUS I.B 1.009, југо-

словенските стандарди од член 1 на овој правилник се за-
должителни во целост, а ќе се применуваат на обработка 
на податоци од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

1) Обработка на податоци. Збир на 
податоци за размена на податоци кодира-
ни со 7 битови за српскохрватско при-
лично писмо JUS I.B 1.003 

2) Обработка на податоци. Збир на 
податоци за размена на податоци кодира-
ни со 7 битови за македонско ќирилично 
писмо JUS I.B 1.004 
пропишани со Правилникот за југословенските стандарди 
за обработка на податоци („Службен лист на СФРЈ", бр. 
72/82). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на шест 

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

Бр. 07-3417/1 
13 август 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

857. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

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

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за кожа, кои ги имаат следните називи и озна-
ки: 

1) Кожа. Методи за испитување на 
готова кожа. Определување на дебелината JUS G.S2.221. 

2) Кожа. Методи за испитување на 
готова кожа. Определување на постоја-
носта на покриениот слој на кожата спре-
ма пеглење JUS G.S2.041. 

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 
Применувањето на југословенските стандарди 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: 

Методи за испитување на готова 
кожа. Определување на дебелината JUS G.S2.022 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на индустријата на кожа („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 28/62). 

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

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

Бр. 07-3419/1 
13 август 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

858. 
Врз основа на член 52 точ. 1 и 2 од Законот за зашти-

та на животните од заразни болести што ја загрозуваат це-
лата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/86), претседа-
телот на Сојузниот комитет за земјоделство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СТАВАЊЕ НА 
ГРАНИЦАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВ-
НА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА СПРЕМА РЕПУБЛИ-
КА ИТАЛИЈА ПОД ПОСТОЈАНЕН ВЕТЕРИНАРСКИ 
НАДЗОР И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ МЕРКИ 
ВО ГРАНИЧНИТЕ ОПШТИНИ ЗАРАДИ СПРЕЧУВА-

ЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ И ШИРЕЊЕ НА ЗАРАЗНИ 
БОЛЕСТИ ЛИГАВКА И ШАП 

1. Во Наредбата за ставање на границата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија спрема Ре-
публика Италија под постојанен ветеринарски надзор и 
спроведување на одделни мерки во граничните општини 
заради спречување на внесување и ширење на заразни бо-
лести лигавка и шап („Службен лист на СФРЈ", ор. 51/86) 
во точка 1 во одредбата под 2 по зборот: „конзерви" зна-
кот точка и запирка се брише и се додаваат зборовите: „и 
термички обработено масно ткиво". 

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 6-7197/1 
8 октомври 1986 година 
Белград 

Заменик на претседателот 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
м-р Томе Кузмановски, е. р. 

859. 
Врз основа на член 14 став 2 од Законот за царинска-

та служба („Службен лист на СФРЈ", бр. 56/80), директо-
рот на Сојузната управа за царини донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОЧЕТОКОТ НА РАБОТАТА НА ЦАРИНСКАТА 
ИСПОСТАВА ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА СКОПЈЕ -

ТРУБАРЕВО НА ЦАРИНАРНИЦАТА СКОПЈЕ 
1. Царинската испостава Железничка станица Скопје 

- Трубарево на Царинарницата Скопје започнува со рабо-
та на 1 ноември 1986 година. 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

05/1 Бр. 7390 
7 октомври 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузната управа 

за царини, 
Звонко Пошќиќ, е. р. 
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УКАЗИ 
Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО СОЈУЗОТ НА СОВЕТСКИТЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКИ 
РЕПУБЛИКИ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО СОЈУЗОТ НА СОВЕТСКИТЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКИ 

РЕПУБЛИКИ 

Се отповикува 
Милојко Друловић од должноста извонреден и опол-

номоштен амбасадор на Социјалситичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Сојузот на Советските Социјалис-
тички Републики. 

II 
Се назначува 
Милан Вереш, досегашен помошник на сојузниот 

секретар за надворешни работи, за извонреден и ополно-
моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Сојузот на Советските Социјалис-
тички Републики. 

III 
Сојузниот секретаријат за надворешни работи ќе го 

изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 30 
16 септември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, е. р. 

II 
Се назначува 
Драгослав Пеиќ, досегашен помошник на сојузниот 

секретар за надворешни раобти, за извонреден и ополно-
моштен амбасадор на Социјалистичка Федертивна Репуб-
лика Југославија при Организацијата на обединетите на-
ции во Њујорк. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 31 
17 септември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, е. р. 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија донесува 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО КРАЛСТВОТО ТАЈЛАНД И ЗА НАЗНАЧУВЊЕ ИЗ-
ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО ТАЈЛАНД 

I 
Се отповикува 
Исмет Репиќ од должноста извонреден и ополномош-

тен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Кралството Тајланд. 

II 
Се назначува 
Џон Широка, досегашен советник на сојузниот секре-

тар за надворешни работи, за извонреден и ополномсш-
тен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Кралството Тајланд. 

У К А З 
3'А ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ 
ВО ЊУЈОРК И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИ-

ЈА ПРИ ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ 
НАЦИИ ВО ЊУЈОРК 

I 
Се отповикува 
Игнац Голоб од должноста извонреден и ополно-

моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија при Организацијата на обединетите 
нации во Њујорк. 

Ill 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 32 
26 септември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, е. р. 
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С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 
828. Уредба за забрана на прометот на телешко и 

прасешко месо 1649 
829. Одлука за измена на Одлуката за определува-

ње на условите за обединет увоз на определени 
стоки 1649 

830. Одлука за утврдување на акумулацијата и на 
просечно користените средства на организаци-
ите на здружен труд 1649 

831. Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за условите во поглед на здравстве-
ната исправност на предметите за општа упо-
треба што можат да се пуштаат во промет — 1651 

832. Правилник за измена на Правилникот за начи-
нот на давање овластување на интерната банка 
да ги авалира мениците во име и за сметка на 
основната односно здружената банка 1652 

833. Правилник за југословенскиот стандард за пе-
чатени кола 1653 

834. Правилник за југословенскиот стандард за изо-
лирани спроводници за електрични детонато-
р и 1653 

835. Правилник за југословенскиот стандард за 
инјекциони мешаници за инјектирање на кабли 
за преднапрегање 1653 

836. Правилник за југословенските стандарди за та-
сови 1654 

837. Правилник за југословенските стандарди за ке-
рамички производи 1655 

838. Правилник за југословенските стандарди за ге-
нератори на топлина за греење 1655 

839. Правилник за југословенските стандарди за 
возила за внатрешен транспорт 1656 

840. Правилник за југословенските стандарди за 
огноотпорен материјал 1656 

841. Правилник за југословенските стандарди за 
методи на испитување на хемискиот состав на 
железото и челикот 1657 

842. Правилник за југословенските стандарди за 
металографски и механички испитувања на ме-
тали и за металургијата на прав 1667 

843. Правилник за југословенскиот стандард за изо-
лациони комори 1658 

Страна 
844. Правилник за југословенските стандарди за 

пестициди 1659 
845. Правилник за југословенскиот стандард за че-

лици за тркалани лежишта 1659 
846. Правилник за југословенскиот стандард за са-

дови под притисок за течни атмосферски гасо-
ви 1659 

847. Правилник за југословенските стандарди за 
електрични уреди за моторни возила 1660« 

848. Правилник за југословенските стандарди за ис-
питување на запаливоста на пластичните маси 
и гуми 1660 

849. Правилник за југословенските стандарди за 
алуминиум и легури на алуминиум и бакар и 
легури на бакар 1660 

850. Правилник за Југословенските стандарди за су-
ров и ферментиран тутун во лист 1661 

851. Правилник за престанување на важењето на ју-
гословенскиот стандард за испитување на хар-
тии импрегнирани со битумен 1661 

852. Правилник за југословенските стандарди за ка-
белски дистрибуциони и заеднички антенски 
системи 1662 

853. Правилник за југословенскиот стандард за чис-
ти хемикалии — 1662 

854. Правилник за југословенските стандарди за 
пиезоелектри^ни вибратори 1662 

855. Правилник за југословенските стандарди за 
додатни и помошни материјали за заварување 1663 

856. Правилник за југословенските стандарди за об-
работка на податоци 1663 

857. Правилник за југословенските стандарди за 
кожа 1664 

858. Наредба за дополнение на Наредбата за става-
ње на границата на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија спрема Републи-
ка Италија под постојанен ветеринарски над-
зор и спроведување на одделни мерки во гра-
ничните општини заради спречување на внесу-
вање и ширење на заразни болести лигавка и 
шап 1664 

859. Решение за почетокот на работата на Царин-
ската испостава Железничка станица Скопје -
Трубарево на Царинарницата Скопје 1664 

Укази 1665 





Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, 
Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. фах. 226. - Директор и главен и одговорен уредник ВЕЉКО ТАДИЌ. - Уредник КРСТЕ 
ПЕТРЕСКИ тел. 650-155 лок. 35. - Печати: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. 


