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Врз основа на членот 64 од Законот за народ-
ната одбрана („Службен лист на СФРЈ", бр. 32'65), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИМОТНИТЕ УСЛОВИ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ 
СВОЈСТВОТО НА ЕДИНСТВЕН ХРАНИТЕЛ НА 

СЕМЕЈСТВОТО 

1. Обврзникот-регрут односно ВОЈНИКОТ што ги 
исполнува останатите услови пропишани во членот 
64 на Законот за народната одбрана, се смета един-
ствен хранител на семејството ако основицата на 
придонесот од личниот доход од земјоделска деј-
ност (катастарскиот приход) на семејството не из-
несува повеќе од 400 динари годишно по член на 
семејството или ако некој друг редовен приход не 
изнесува повеќе од 200 динари месечно по член на 
семејството.. 

Во друг редовен приход од ставот 1 на оваа точ-
ка не се засметуваат инвалиднината, додатокот 
нега и помош од друго лице и ортопедските додаток 
кој се исплатува според прописите за воените ин-
валиди од војните, примањата по основот на одли-
кувања и „Партизанска споменица 1941", додатоког 
на деца, стипендија за редовно школување и соци-
јална помош. 

2. Ако семејството на обврзникот-регрут однос-
но војникот од точката 1 став 1 на оваа одлука ос-
тварува истовремено катастарски приход и друг 
редовен приход, кој поединечно, по член на семеј-
ството, не ги надминува соодветните износи наведе-
ни во точката 1 став 1 на оваа одлука, катастар-
скиот приход и другиот редовен приход се собираат 
така што катастарскиот приход (годишен) ќе се 
подели со 12 и добиен-иот износ ќе се собере со дру-
гиот редовен месечен приход. Ако вака добиениот 
збир на двата прихода не изнесува повеќе од 200 
динари месечно по член на семејството, обврзникот-
-регрут односно војникот ги исполнува имотните ус-
лови за признавање својството на единствен храни-
тел на семејството. 

3. Со денот на влегувањето во сила на ов^а од-
лука престанува да важи Одлуката за имотните ус-
лови за признавање својството на единствен хра-
нител („Службен лист на СФРЈ", бр. 26'65). 

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

P. ir бр. 81 
14 јули 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

5 0 9 . 

Врз основа на членот 69 од Основниот закон за 
мерките за унапредување на сточарството и за 
здравствената заштита на добитокот („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 16/65), Сојузниот секретаријат за сто-
панство објавува 

С П И С О К 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА ДОБИТОКОТ 
ЗА КОИ Е ИЗДАДЕНА ДОЗВОЛА ЗА ПУШТАЊЕ 
ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛА-

ВИЈА 

Во периодот од 1 јануари до 30 јуни 1967 го-
дина се издадени дозволи за пуштање во промет на 
следните средства на заштита на добитокот, и 
тоа на: 

1. Серум-заводот Калиновица, Загреб, за: 

1) Пурифициран тривалентен серум против ку-
чешка чума (штенеќак), заразно воспаление на цр-
ниот дроб и лептоспироза кај кучињата, ad us. vet., 
пакован во шишенца по 20, 50 и 100 ml, под бр. 
03-780/2 од 13 мај 1967 година; 

2) Електролитски раствор за телиња и свињи, 
ad, us. vet., пакувана по 250 и 1000 ml, под бр. 
03-1374/2 од 17 мај 1967 година; 

3) Колерин, ad us. vet., пакуван во шишенца по 
100 ml, под бр. 03-1214/2 од 17 мај 1967 година. 

2. Ветеринарниот завод Земун—Суботица 
за: 

Oxytocin, ad us. vet., пакуван во шишенца по 5 
и 10 ml, под бр. 03-4264/2-1966 од 2 март 1967 година. 

3. Ветеринарниот Институт, Загреб, за: 

1) Вакцина на чума кај пернатата живина сој 
La Sota (за пилиња, кокошки и мисирки), ad us. vet., 
пакувана како текушта вакцина во шишенца по 50, 
1000, 5000 и 10.000 дози, и како сува вакцина по 25, 
100, 250, 500 и 1000 дози, под бр. 03-4855/3 од 1 април 
1967 година; 

2) Вакцина на заразен бронхитис кај пилињата 
и кокошките, ad us. vet., пакувана како текушта 
вакцина во шишенца по 100. 500, 1000 и 10 000 дози 
и- како сува вакцина по 100, 500 и 1000 дози, под бр. 
03-4856/3 од 1 април 1967 година; 

3) Вакцина на сипаници кај пернатата живина 
- кокошкин тип, ad. us. vet., п-акувана по порачка 
под бр. 03-4857/3 од 1 април 1967 година; 

4) Антиген на респираторна микоплазмоза за 
брза крвна аг^утинација, тип Ѕ-6, ad. us. vet., п а^У-
ван во шишенца, со капалка, по 10 и 20 сс, под ор. 
03г4859/3 од 1 април 1967 година. 

4. Фабриката за фармацеутски и хемиски производи 
„Плива", Загреб, за: 

Диарсон К, ad us. vet., пакуван no 1,4 и 20 kg% 
под бр. 03-353/3 од 17 мај 196Т година. 
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5. Фабриката л̂ фартцеувеки и хемиски вроизвади 
„Lcfc", Љубљана, за: 

I) Rhodovet шжекции, ш4 цѕ. vet, пакувани во 
шишенца по 100 ml, под б-р. ФЗ-251/z од 9 меј 1967 
година; 

Z) Hhodovet прашок ad us. vet., пакуван во ќе-
сиња по 100 и 759 g, нед бр. 03-259/2 од 9 мај 1967 

/ година. 

6. Фармацеутеко-хеммшп индустрија „Гал агава" 
Белград-Земун, за: 

Bephenicol шуруп, ad us. vet., пакуван во ши-
шенца од 250, 500 и 1000 g, под бр. 03-897/2 од 13 
мај 1967 година. 

7. Индустријата за фармацевтски м х ш е к и здмшз-
мди м премет et хекммп билки ,̂ Алжалвид-БиЛ" 

ка", Скопје, за: 

Intestazin pulvis, ad us. vet, пакуван во поли-
винилски ќесиња по 500 и 1006 g, под бр. 03-785/3 од 
9 мај 1967 година. 

8. Земјоделскиот ковЛнват ,,Бават^, Кикмда, за: 

1) Пред стартер за телиња КЅРТ, пакуван во-
вреќи по 50 kg, под бр. 03-985/1 од 16 март 1967 го-
дина; 

2) Пред стартер за прасиња КЅРР, иакућан во 
вреќи по 50 kg, под бр. 03-985/2 од 10 март 1967 го-
дина; 

3) Стартер за прастова КЅЅР, пакуван во вреќи 
по 50 kg, под бр. 03-985/3 од 10 м-арт 1967 година; 

4) Витамински премине за стартер прасиња 
VP-4, пакуван во вреќи по 40 kg, под бр, 03-985/4 
од 16 март 1967 година; 

5) Витамински премина за предстартер на те-
лиња VT-1, пакуван во вреќи по 40 kg, под бр. 
03-985/5 од 10 март 1967 година; 

6) Витамински премине за стартер телиња 
VT-3, пакуван во вреќи по 40 kg, под бр. 03-985/6 од 
10 март 1967 година; 

7) Премине за предстартер прасиња VP-2, па-
куван во вреќи по 40 kg,, под бр. 05-995-/7 ед 10 март 
1967 година; , 

В) Стартер за телиња КЅЅТ, пакуван во вреќи 
по 50 kg, под бр. 03-985/8 од 10 март 1967 година. 

9. Фирмата „Farbenfabrikea Bayer А. G.", Leverku-
ѕеп, Сојузна Република Германија, за: 

Tiguvon, ad us. vet., пакуван во шишенца по 
М00 ml, под бр. 03-2575/9-1966 од 7 март 1967 година. 

Застапник: Претпријатието „Fabeg^ - Белград 
10. Фирмата „Ciba", А. G., Basel, Швајцарска за: 

1) Ostrilan суспензија, ad us. vet., пакувана во 
кутии со по пет пакувања а 30 ml со приложени ка-
нили за у те рус и во кутии со по едно шишенце 4 
100 ml, под бр. 03-1037/8 од 17 мај 1967 година; 

2) VetibeiAimin, ad us. vet, па,куван во кутии со 
по едно шишенце а 100 ml 2% раствор за инжеци-
рање, под бр. 03-989/2 од 17 мај 1967 година. 

Застапник: Претпријатието „Intertrade" — Љу-
бљана. 

Бр 03-839/1 
27 јули 1967 година 

Белград 

514. 
Врз основа на членот 69 од Закодаг за кимет 

П дополненија на Законот за прометот' на суден к 
услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
28/66), Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија издава 

и а р ж л к А 
3 4 ОПРЕДЕЛУВАШ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ ЗА ДОГОВАРАЊЕ 91 ЗА ИЗВРШУВА-
ЊЕ РАБОТИТЕ НА ИЗВОЗ НА СВЕЖИ ,СДШШ, 
СВЕЖО ГРОЗЈЕ П СВЕЖИ ПИПЕРКИ ОД РОДОТ 

ВЕН Ш ГОДИНИ 
1. Договарањето и извршувањето на работите на 

извоз на свежи сливи, свежо грозје и свежи пипер-
ки од родот на 19б7 година на пазарите на Европ-
ската економска заедница и на пазарите на Европ-
ското здружение на слободната трговија се врши 
под условите предвидени со оваа наредба. 

2. Производителите и извозниците на свежи сли-
ви, свежо грозје и свежи пиперки се должни да им 
го доверат договарањето и извршувањето на рабо-
тите на извоз на тие производи на пазарите од точ-
ката 1 на оваа наредба, и тоа: 

" 1) свежи сливи — на претпријатијата: „Беќар", 
Белград; „Кооперација", Белград; „Воќе", Загреб; 
„Експортбиље", Херцег Нови; „Боонаплод", Сарае-
во; ..Плантажкооп^, Белград; и „Словенија—Саѓе". , 
Љубљана. 

Договарањето и извршувањето на работите на 
извоз на свежи сливи ќе се врши под условите 
предвидени во спогодбата, склучена на 31 јули 1967 
година помеѓу претпријатијата од ставот 1 на оваа 
одредба, што е депонираш во Сојузната стопанска 
комора; 

2) свежо грозје - на претпријатијата: „Гради-
нар", Скопје; „Тиквеш", Ка,вадарци; „Прогрес", 
Презрен; „Коомет-експорт", Приштина; „Беќар", 
Белград; „Кооператива", Белград; „Боснаплод", Са-
раево; „Експортбиље", Херцег Нови; „Агропродукт", 
Белград; „Воќе", Загреб; „Словенија"Саѓе", Љубља-
н а ; ЈГТоо^УХТИВА'% НОРИ С а д . 

Договарањето и извршувањето на работите на 
извоз на свежо грозје ќе се врши под условите пред-
видени РО спогодбата склучена на 31 јули 1967 го-
дина помеѓу претпријатијата од ставот 1 на оваа 
оиоедба, што е депонирана во Сојузната стопанска 
комора; 

3) с в ежи ̂ пиперки — на претпријатијата: „Про-
дуктивен Нови Сад; „Воќар", Белград; „Прогрес", 
Призрен; „Градинар", Скопје; „Боснаплод", Сараево; 
,,Екотортбиље", Херцег Нови; „Неретва", Опузен; 
„Воќе", Загреб; „Космет-експорт", Приштина; „Сло-
венија-Саѓе", Љубљана; и „Кооператива", Белград. 

Договарањето и извршувањето на работите на 
извоз на свежа пиперки ќе се врши под условите 
itopпалени во спогодбата склучена на 31 јули 1967 
година помеѓу претпријатие ата од ставот 1 на оваа 
одредба, што е депонирана во Сојузната стопанска 
комора. 

3. Оваа наредба ќе се применува на договорете 
за работите на извоз на свежи сливи и свежо грозје 
што %е се склучат во периодот од 10 август до 31 
декември41967 година и на извозот на свежи сливи 
и свежо грозје извршен до 31 декември 1967 година 
по тие договори, како и на договорите за работите 
на извоз на свежи пиперки што ќе се склучат во 
периодот од 10 август до 15 септември 1967 годин-а 
и на извозот на свежи пиперки извршен до 15 сеп-
тември 1967 година по тие договори. 

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

П. бр. 7011 
2 август 1967 година 

Белград 
Заменик сојузен секретар 
за надворешна трговија, 

Борис Шнудерл, с. р. 

Потсекретар 
во Сојузниот секретаријат 

за стопанство, 
Крапшшнк Марко, с. р. 
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Врз основа на членот 8 од Законот з^ Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/85, 
49/86 и 5/67), too согласност со сојузниот секретар за финансии, директорот на Сојузната управа за 
царини ја утврдува i 

Л И С Т А Т А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЛИСТАТА НА ЦАРИНСКИТЕ ОСНОВИЦИ ЗА ПАТНИЧКИ АВч 
ТОМОБИЛИ, КАМИОНИ, МОТОРЦИКЛИ И МОПЕДИ ШТО ЈУГОСЛОВЕНСКИ И СТРАНСКИ ДРч 

ЖАБЈАНИ ГИ УВЕЗУВААТ, ВНЕСУВААТ ИЛИ ПРИМААТ ОД СТРАНСТВО 

1. Во листата на царинските основици за патнички автомобили, камиони, моторцикли и мопеди 
што југословенски и странски државјани ги увезуваат, внесуваат или примаат од странство („Служ^ 
бен лист на СФРЈ", бр. 17/67) во точката 1 оддел 1. — За патнички автомобили, се вршат следните 
измени и дополненија: 

1) Марка „Alfa Romeo" (Италија): 
- во ред. бр. 93 бројот: ,.19.800" се заменува со бројот: „20.700"; 
- во ред. бр. 94 бројот: „20.500" се заменува со бројот: „21.400"; 
- во ред. бр. 95 бројот: „23-500" се заменува со бројот: „23.000"; 
- в о ред. бр. 96 број оти „24.340" се заменува со бројот: „30.960"; 

По редниот број 107 се додаваат три нови редни броеви, кои гласат: 
„108 Giulia Super, 4 врати 1570 112 1967 24.800 

109 Giulia GT, Veloce, 2 врати 1570 125 1967 29.840 
НО Giulia GT, Junior, 2 врати 1290 103 1967 26.060"; 

2) марка „Austin" (Велика Британија): 
70 бројот: „13.350" се заменува 
71 бројот: „13.625" се заменува 
72 бројот: „14.088" се заменува 

во ред. бр. 
во ред. бр. 
во ред. бр. 
во ред. бр. 
во ред. бр. 
во ред. бр. 
во ред. бр. 
во ред. бр. 

73 бројот: „15.900" се заменува 
74 бројот: „19.988" се заменува 
75 бројот: „14.838" се заменува 
91 бројот: „16.200" се заменува 
92 бројот: „17.488" се заменува 

со бројот: 
со бројот: 
со бројот: 
со бројот: 
со бројот: 
со бројот: 
со бројот: 
со бројот: 

По редниот број 101 се додава еден нов реден број, кој гласи: 
„102 1100 Export Saloon, 4 врати 1098 48 1967 

w 12.102"; 
„12.470"; 
„12.929"; 
„14.748"; 
„19.091"; 
„13.674"; 
„16.028"; 
„17.367", 

14.005"J 

%) марка „Auto Union DKW" (Сојузна Република Германија): 
во ред. бр. 62 бројот: „17.750" се заменува со бројот: „17.903"; 

- во Ред. бр. 63 бројот: „18.772" се заменува со бројот: „18.924"; 
- ЏО ред. бр. 64 бројот: „18.725" се заменува со бројот: „18.878"; 

во ред. бр. 65 бројот: „19.709" Се заменува со бројот: „19.862"; 
во ред. бр. 66 бројот: „19.819" се заменува со бројот: „20.071"; 

- во ред. бр. 67 бројот: „20.547" се заменува со бројот: „19.996"; 
- во ред. бр. 68 бројот: „21.587" се заменува со бројот: „21.090"; 

4) марка „Citroen" (Франција): 
во ред. бр. 49 бројот: „17,5" се заменува со бројот „16"; 
во ред. бр. 50 бројот: „17,5" се заменува со бројот „16"; 

- во ред. бр. 53 бројот: „14.112" се заменува со бројот „14.004"; 
- во ред. бр. 54 бројот: „84" се заменува со бројот „78"; 
- во ред. бр. 55 бројот: „84" се заменува со бројот „78"; 
- во ред. бр. 56 бројот: „84" се заменува оо бројот „78"; 
- во ред. бр. 57 бројот: „84" се заменува со бројот „78"; 

во ред. бр. 58 бројот: „109" се заменува со бројот „84'; 
- во ред. бр. 59 бројот: „90" се заменува со бројот „84'; 
— во ред. бр. 60 бројот: „109" ое заменува со бројот ,ДОО"; 
— во ред. бр. 61 бројот: „109" се заменуваа со бројот „100". 

број 61 се додава еден нов реден број, кој гласи: 
„62 ID-19 Normal 1985 78 1967 19.656"! 

5) марка „DAF" (Холандија): 
- во ред. бр. 17 бројот: (Д1.600" се заменува со бројот: „11.245"; 
- во ред. бр. 18 бројот: „12.500" се заменува со бројот: 11.780"; 

До редниот број 18 се додава еден ное редев број, кој гласи; 
L DAT 44 Ш 24 Ш Ш П 
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в) марка „Fiat" (Италија): 
во ред. бр. 20 бројот: „, 9.850" /се заменува со бројот „ 8.687"; 
во ред. бр. 51 бројот: „10.850" се заменува со бројот „11.062"; 
во ред. бр. 52 бројот: „11.225" се заменува со бројот „11.375"; 

— во ред. бр. 53 бројот: „13.038" се заменува со бројот „13.250"; 
— во ред. бр. 54 бројот: „13.287" се заменува со бројот „13.500"; 

во ред бр. 109 бројот: „19.850" се заменува со бројот „20.062"; 
— во ред, бр. НО бродот: „21.200" се заменува 00 бројот „21.312"; 
— во ред. бр 124 бројот: „23.500" се заменува со бројот „25.125"; 
— во ред. бр. 125 бројот: „25.000" се заменува со бројот „25.125"; 
— во ред. бр 148 бројот: „26 875" се заменува со бројот „27.750"; 
- во ред. бр. 149 бројот: „28.640" се заменува со бројот „28.750". 

7) марка „Ford" (Велика Британија): 
По редниот број 118 се дода-ваат дванаесет нови редни броеви, кои гласат: 

„119 Consul Corsair, De Luxe, 2 ŝ  
врати1 1663 72 1967 17.395 

120 Consul Corsair, De Luxe, 4 
врати 1663 72 1967 18.305 

121 Consul Corsair, GT, 2 врати 1996 82,5 1967 20.650 
122 Consul Corsair, GT, 4 врати 1996 82,5 1967 21.560 
123 Consul Corsair, 2000 Е, 4 врати 1996 82,5 1967 25.060 
124 Consul Corsair, Station Wagon 1996 82,5 1967 27.720 
125 Zephyr, 4 врати 1996 82,5 1967 24.325 
126 Zephyr, 4 врати 2495 104 1967 26.180 
127 Zephyr, Station Wagon 1996 82,5 1967 35.105 
128 Zephyr, Station Wagon 2495 204 1967 36.960 
129 Zodiac, 4 врати 2994 128 1967 31.640 
130 Zodiac, Station Wagon 2994 144 1967 42.420"; 

fc) марка „Hillman" (Велика Британија): 
По редниот број 45 се додава еден нов реден број, кој гласи: 

Г „46 Minx Standard 1496 53 1967 13.693"; 

9) марка „Mercedes-Bens" (Сојузи 
- во ред. бр. 112 
- во ред. бр. 113 
- во ред. бр. 114 
- во ред. бр. 115 
- во ред. бр. 116 
- во ред. бр. 117 
- во ред. бр. 118 
- во ред. бр. 119 
- во ред. бр. 120 
- во ред. бр. 121 

бројот: „76.078" 
- во ред. бр. 122 

бројот: „82.328" 
- - во ред. бр. 123 

бројот: „94.640" 
- во ред. бр. 124 

бројот: „55.234" 
- во ред. бр. 125 

бројот: „56.109" 

Република Гер мавија): 
бројот: „29.875" се заменува со 
бројот: „32,178" се заменува со 
бројот: „32.522" се заменува со 
бројот: „35.562" се заменува со 
бројот: „40.094" се заменува со 
бројот: „44.094" се заменува со 
бројот: „69.016" се заменува со 
бројот: „75.078" се заменува со 
бројот: „57.672" се заменува со 
бројот: „220" се заменува со 
се заменува со бројот: „75.586"; 
бројот: „220" се заменува со 
се заменува со бројот: „88.086"; 
бројот: „220" се заменува со 
се заменува со бројот: „94.148"; 
бројот: „2306" се заменува со 
се заменува со бројот: „55.773"; 
бројот: „2306" се заменува со 
се заменува со бројот: „57.023"; 

бројот: 
бројот: 
6pcfjor: 
бројот: 
бројот: 
бројот: 
бројот: 
бројот: 
бројот: 
бројот: 

бројот: 

бројот: 

бројот: 

бројот: 

„29.336"; 
„31.554"; 
„31,898"; 
„34.961"; 
„39.492"; 
„43.492"; 
„68.523"; 
„74.586"; 
„57.179"; 
„170", а 

„Ш", а 

„170", а 

„2496, а 

„2496, а 

10) марка „Morris" (Велика Британија) 
во ред. бр. 86 бројот „13 350" се заменува со бројот „12.192"; 
во ред. бр. 87 бројот „13.625" се заменува со бројот „12.470"; 
во ред. бр. 88 бројот „14.088" се заменува со бројот „12.929"; 

- во ред. бр. 89 бројот „15.900" се заменува со бројот „14 745"; 
— во ред. бр. 90 бројот „20.438" се заменува со бројот „19.091"; 
- - во ред. бр. 92 бројот „16.738" се заменува со бројот „13.674"; 
- - во ред. бр. 119 бројот „16 050" се заменува со бројот „16.028"; 
- во ред. бр. 121 бројот „19.513" се заменува со бројот „19.400"; 
- во ред. бр. 122 бројот „19.975" се заменува со бројот „19.869"; 

во ред. бр. 124 бројот „21.950" се заменува со бројот „21.717"; 
во ред. бр. 125 бројот „22.150" се заменува со бројот „22.186"; 

- - во ред. бр. 126 бројот „23.975" се заменува со бројот „23.858". 

По редниот број 127 се додава еден нов реден број, кој гласи: 
„128 1100 Export Saloon, 4 врати 109д .48 1967 н т ѕ 
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11) марка: „МосквичГ (СССР) 
- во ред. бр. 15 бројот: „14.250" се заменува со бројот: „13.200"; 

12) марка „NSU" (Сојузна Република Германија): 
во ред. бр. 13 бројот: „73" се заменува со бројот: „43", а 
бројот: „16.785" се заменува со бројот: „13,081"; 

- во ред. бр. 14 бројот: „16.000" се заменува со бројот: „12.629"; 
- во ред. бр. 15 бројот: „13.840" се заменува со бројот: „11.600"; 
- - во ред. бр. 1в бројот: „14.100" се заменува со бројот: „12.816"; 
- во ред. б(р. 17 бројот: „15.877" се заменува со бројот: „13.463"; 
- во ред. бр. 18 бројот: „26.317" се заменува со бројот: „18.556"; 
- во ред. бр. 19 по зборовите: „Prinz 1000 ТТ" бројот „4" се брише, 

а бројот: „17.165" се заменува со бројот: „14.963". 

По редниот број 19 се додаваат пет нови редни броеви, кои гласат: 
„20 Prinz 1000 С 996 40 1967 12.660 
21 Prinz НО 1085 53 1966/67 13.550 
22 Prinz 110 Ѕ 1200 60 1966/67 13.722 
23 Prinz 110 ЅС 1200 60 1967 131894 
24 Prinz 110 ЅС со седишта за 

кутнува ње 1200 60 1967 14.269" 

13) марка „Opel" (Сојузна Република Германија): 
- во ред. бр. 136 бројот: „29.900" се заменува со бројот: „33 626"; 
- ' во ред. бр. 138 бројот: „46.625" се заменува со бројот: ,,50.175"; 
- во ред. бр. 149 бројот: „17.338" се заменува со бројот: „17.687"; 
- во ред. бр. 150 бројот: „17.338" се заменува со бројот: „17.563"; 
- во ред. бр. 151 бројот: „18.775" се заменува со бројот: „17.813". 

Ред. бр. 152, 153, 154, 155 и 156 се заменуваат со девет нови редни броеви, кои гласат: 
,152 Kadett „1Д 4 врата 1100 45 1967 18.813 
153 Kadett „L" караван, 3 врати 1100 - 55 1967 19.625 
154 Kadett Coupe, 2 врати ибо 55 1967 19.188 
155 Kadett Raly, 2 врати 1100 80 1967 21.210 
156 Rekord ,,L" 2 врати, 1,7 лктра 1700 75 1967 23300 
157 Conomodore, 2 врати 2500 115 1967 26.863 
158 Commodore, 4 врати 2500 115 1967 27.963 
159 Commodore Coupe, 2 врати 2500 115 1967 28.350 
160 Diplomat Coupe, 2 врати 4600 190 1967 70.825"; 

14) марка „Peugeot" (Франција): 
- во ред. бр. 108 зборот: „Berline" се заменува со зборовите: 

„Coupe — 2Н-2 седишта"; 
- во ред. бр. 116. бројот: „65" се заменува со бројот: „74", а 

бројот: „20.294" се заменува со бројот: „19.908"; 
- во ред. бр. 117 бројот: „65" се заменува со бројот: „74", а 

бројот: „20.015" се заменува со бројот: „19.630"; 
- во ред. бр. 118 бројот: „60" се заменува со бројот: „68", а 

бројот: „24.168" се заменува со бројот: „23.782"; 
- во ред. бр. 119 бројот: „60" се заменува со бројот: „68", а 

бројот: „23.889" се заменува со бројот: „23.504"; 
- во ред. бр. 120 бројот: „23.383" се заменува со бројот: „22.997"; 
- во. ред. бр. 121 бројот: „23.105" се заменува со бројот: „22.719"; 
- во ред. бр. 122 бројот: „65" се заменува со бројот: „74", а 

бројот: „23.358" се заменува со бројот: „22.972"; 
- во ред. бр. 123 бројот: „25.890" се заменува со бројот: „25.504"; 
- во ред. бр. 124 бројот: „65" се заменува со бројот: „74", а 

бројот: „34.068" се заменува со бројот: „33.682"; 
- во ред. бр. 125 бројот: „36.600" се заменува со бројот: „36.214"; 
- во ред. бр. 126 бројот: „65" се заменува со бројот: „74", а 

бројот: „35.334" се заменува со бројот: „34.948"; 
- во ред. бр. 127 бројот: „37.866" се заменува со бројот: „37.480"; 
- во ред. бр. 128 бројот: „85" се заменува оо бројот: „74", а 

бројот: „21.965" се заменува со бројот: „21.580"; 
- во ред. бр. 129 бројот: „80" се заменува со бројот: „88", а 

бројот: „25.852" се заменува со бројот: „25.468" ; 
во ред. бр. 130 бројот: „85" се заменува со бројот: „74", л 
бројот: „23.358" се заменува СО бјројот; „22472"; 
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во ред. бр. 
во ред. бр. 
во ред. бр. 
во ред. бр. 
во ред. бр. 
во ред. бр. 
во ред. бр. 

131 бројот: 
132 бројот: 
133 бројот: 
134 бројот: 
135 бројот: 
136 бројот: 
137 бројот: 

„17.450" се 
„17.164" се 
„18.167" се 

/„17,889" се 
„20.699" се 
„21.535" се 
„18.813" се 

заменува 
заменува 
заменува 
заменува 
заменува 
заменува 
заменува 

со бројот: 
со бројот: 
со бројот: 
со бројот: 
со бројот: 
со бројат: 
со бројот: 

По редниот број 137 се додава еден ное реден број, кој гласи.-
, , ш 404/6611 Limousine 

Commerciale 1468 54 1967 

15) марка „Renault" (Франција): 

- редниот број 61 се менува и гласи: „61 Caravelle, Ѕ Cabriolet, платнен 
покрив, хард-топ 1108 57,5 

- во ред. бр. 62 бројот: „11.150" се заменува со 
- во ред. бр 63 бројот „11.820" се заменува со 
- во ред. бр. 64 бројот: „15.830 се заменува со 
- во ред. бр. 65 бројот: „15.150" се заменува со 
- во ред. бр. 66 бројот: „19.050" се заменува со 
- во ред. бр. 67 бројот: „21.320" се заменува со 

„16,963"; 
„16.684"; 
„17.687"; 
„17.408"; 
„20.219"; 
„21.054"; 
„18.332", 

20.182"; 

1965/67 22.129"; 
бројот: „11.102"; 
бројот: „11.766"; 
бројот: „14.779"; 
бројот: „15 095"; 
бројот: „18.999"; 
бројот: „21.268". 

По редниот број 67 се додаваат два нови редни броеви, кои гласат: 
„68 R—8 Luxe, 4 врати 956 44 1967 12.78(5 
69 R—8 Luxe, Chouchet, 4 врати 956 44 1967 13.166"; 

И) марка „Rover" (Велика Британија): 
- во ред. бр. 22 бројот: „30.238" се заменува со бројот: „29.108"; 
- во ред. бр. 23 бројот: „39.725" се заменува со бројот: „40.422"; 
- - во ред. бр. 24 бројот: „42.488" се заменува со бројот: „41.725"; 
- во ред. бр. 25 бројот: „48.363" се заменува со бројот: „42.445"; 
- во ред. бр. 26 бројот: „49.875" се заменува со бројот: „43.747"; 
- во ред. бр. 27 бројот: „25.225" се заменува со бројот: „25.900". 

По редниот број 41 се додава еден нов реден број, кој гласи: 

1978 114 
„42 2000 Т. G. Saloon, 4 врати, 

2 карбуратори 1967 310^5"; 

17) марка „Simca" (Франција): 
- во ред. бр. 36 бројот: „50" се заменува со 

бројот: „13.125" се заменува со бројот: „13.097"; 
- во ред. бр. 37 бројот: „50" се заменува со 

бројот: „13.875" се заменува со бројот: „13.847"; 
- во ред. бр. 3̂8 бројот: „52" се заменува со 

бројот: „14.188" се заменува со бројот: „14.160"; 
- во ред. бр. 39 бројот: „52" се заменува со 

бројот: „14.813" се заменува со бројот: „14.785"; 
- во ред. бр. 40 бројот: „52" се заменува со 

бројот: „22.688" се заменува со бројот: „22.659"; 
во ред. бр. 41 бројот: „62" се заменува со 
бројот: „16.713" се заменува со бројот: „16.883"; 
во ред. бр. 42 бројот: „62" се заменува со 

бројот: „17.813" се заменува со бројот: „17.983"; 
во ред. бр. 44 бројот: „81" се заменува со 
бројот: „20.188" се заменува со бројот: „20.358"; 
во ред. бр. 45 бројот: „81" се заменува со 
бројот: „21.938" се заменува со бројот: „21.983"; 
во ред. бр. 48 бројот: „62" се заменува со 
бројот: „17.813" се заменува со бројот: „17.983"; 
во ред. бр. 49 бројот: „62" се заменува со 
бројот: „19.000" се заменува со бројот: „19.170"; 
во ред. бр. 50 бројот: „62" се заменува со 
бројот: „19.438" се заменува со бројот: „19.608"; 

^ во ред. бр. 52 бројот: „81" се заменува со 
бројот: „21.188" се заменува со бројот: „19.608"; 

t - во ред. бр. 55 бројот: „81" г се бленува со 
бројот: „20.188" се заменува со бројот: „20.358"; 

џш во ред. бр. 66 бројот: „81" се заменува со 
бројот: „21.813" се заменува со Својот; „21.983". 

бројот 

бројот 

бројот 

бројот 

бројот 

бројот 

бројот 

бројот 

бројот 

бројот 

бројот 

бројот 

бројот 

бројот 

бројот 

а 

а 

а 

а 

а 

а 

а 

а 

а 

а 

а 

а 

а 

а 
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По редниот број 56, се додаваат три нова редна броја, кои гласат: 
„57 1301 GL Break 1290 52 1907 21.60f 
50 1501 LS Break 1475 62 1907 -21.350 
59 1501 GLS Break 1475 62 1967 23.358": 

18) марка „Skoda" (4CCP): 
- во ред. бр. 31 бројот: „11.938" се заменува со бројот: „11.238"; 

19) марка „Волга" (CCCP): 
- во ред. бр. 1 во колоната и пред бројот: „21" се додава кратенка: 

„GAZ". а бројот: „29.250" се заменува со бројот: „20.650!"; 
- во ред. бр. 2 во колоната 1 пред бројот: „22" се додава кратенка: 

„GAZ", а бројот: „22.750" се заменува со бројот: „22.550"; 
- во ред. бр. 3 во.колоната 1 пред бројот: „22" се додава кратенка: 

„GAZ", а бројот: „24.875" се заменува со бројот: „25.300". 

По редниот број 5 се додава еден нов реден број, кој гласи: 
„6 GAZ 69 AM 2300 72 1907 21.050"; 

20) марка: „Volkswagen" (Сојузна Република Германија): т 
— во ред. бр. 135 бројот „13.125" се заменува со бројат „12.501 
— во ред. бр. 136 бројот „14.344" се заменува СО бројот „1 
- ВО ред. бр. 137 бројот „14Л75" се заменува со бројот „14.340 
— во ред. бр. 138 бројот „14.078" се заменува со бројот „13.544 

во ред. бр. 139 бројот „15484" се заменува со бројот „14.55Г 
- во ред. бр. 140 бројот „15.625" се заменува со бројот 

BQ ред. бр. 141 бројот „23.375" се заменува со бројот „22.841 
во ред. 142 бројот ,ДМ46" се заменува со бројот „20.684 
во ред. бр. 143 бројот „19.348" се заменува со бројот „18.591 

— во ред. бр. 144 бројот „2L9S8" се заменува со бројат „21.500 
— во ред. бр. 145 бројот „21.938" се заменува со бројот „21.500 
— во ред. бр. 140 бројот „23.250" се заменува со бројот „22^13" 
— во ред. бр. 147 бројот „19.750" се заменува ед бројот „19.312Ѓ 
— во ред. бр. 141 бројот „1МОО" се заменува со бројот „19.469 

ВО ред. бр. 149 бројот „20.606" се заменум со бројот ЈНкЗЛ 
во ред. бр. 150 бродов „20ЛЗГ се заменува. ов бројот „20.500 
во ред. бр. 151 бројот „25.844" се заменува со бројот „25.610 
во ред. бр. 152 бројот „2U44" се заменува со бројот „25.616 
во ред, бр. 153 бројот „2ДО5Г се заменува со бројот „2М2? 
во ред. бр. 154 бројот „21.938" се заменува со бројот „21.500 
во ред. бр. 155 бројот „23.250" се заменува со бројот „22.01У 

- во ред. бр. 156 бројот „18 500" се заменува со бројот „17.970 
во ред. бр. 157 бројот „19.813" се заменува со бројот „19.283 

- во ред. бр. 158 бројот „17.375" се заменува со бројот „16.846 
во ред. бр. 159 бројот „18.813" се заменува со бројот „18.2234 

во ред. бр. 160 бројот „19.938" се заменува со бројот „18.814 
- во ред. бр. 161 бројот „24.419" се заменува со бројот „23.658 
- во ред. бр. 162 бројот „26.298" се заменува со бројот „25.533 
- во ред. бр. 163 бројот „19.298" се заменува со бројот „19.283 

во Ј)ед. бр. 164 бројот „21.000" се заменува со бројот „20.471 
во ред. бр. 105 бројот „10.188" се заменува со бројот „!7.650" 

- во ред. бр. 166 бројот „19.300" се заменува со бројот „10.7524 

По редниот број 166 се додаваат три нови редни броеви, кои гласат: 
„167 111—112, 1200 Limusina 

Standard 1192 34. 1907 11.90(1 
168 115—116 .̂1200 Iimusina Stan-

dard подвижен платнен 
покрие 1192 34 1967 12.053 

169 315—316, 1600 L. Limusina 1504 54 1967 18.502"; 

21) марка „Volvo" (Шведска): 
— во ред. бр. 1 бројот: „22.425" се заменува со бројот: „21.900"; 

во ред. бр. 5 во колоната 1 6ројот: , ^ 1 " се заменува со бројот: 
„221", а бројот: „23.912" се замената со бројот: „20.219"; 

— во ред. бр. 6 бројот: „23.437" се заменува со бројот: „22.011"; 
— во ред бр. 8 бројот: „23.000" се заменува со бројот: „26.842". 

По редниот број 12 се додаваат два нови редни броеви, кои гласат: 
„11 144, 4 Врати 1 Ш П 1967 20.841 

14 144-Ѕ, 4 врати, 2 карбура^ѓори 1780 7^ 1 W 27463"! 
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22) марка „Wartbnrg" (Демократска Република Германија): 
По редниот број 15 се додава еден нов реден број, кој гласи: 

„16 355 Standard 1000 45 1967 12.813". 

Во одделот 2 — За каашоии, се вршат следните измени и дополненија: 

1) марка: „Magirus-Deutz" (Сојузна ,Република Германија): 
- во јред. бр. 42 бројот: „24.694" се заменува со бројот: „74.694'г; 

2) марка „Mercedes-Benz" (Сојузна Република Германија): 
— во ред. бр. 328 зборовите: „камион-кипер" се 

зборовите: „килер, шасија со мотор". 
заменуваат со 

По редниот број 328 се додаваат четири нови редни броеви, кои гласат: 
„329 LAK 1413, килер шасија со 

мотор, кабина и два дифе-
ренцира ли 

330 1413, камион-кипер со два 
диференцијал!!1 

331 LB 1613, шасија со мотор за 
бетонска мешалка 

332 LAB 1513, шасија со мотор, 
кабина и два , диференцијал^, 
за бетонска мешалка 

3600 
4200 

6—8 
6—8 

126 
126 

1965/67 
1965/67 

88.219 
89.313 

3600 6—8 126 1965/67 104.313 

3600 8 126 1965/67 84.063 

3600 8 

3) но редниот број 18 на товарните возила од марката 
додава нова марка, која ГЛАСИ: 

„Марка „Renault" (Франција): 
1 R—4 Furgonnette 845 

4) марка „Volkswagen" (Сојузна Република Германија): 

126 1965/67 92.844"; 

„Опел" (Сојузна Република Германија) се 

80 1967 11.900"; 

во ред. бр. 32 бројот: „18.125" се заменува со бројот: „18.375"; 
- ВО ред. бр. 33 бројот: „18.280" се заменува со бројот: „18.531"; 
— во Р^Д. бр. 34 бројот: „18.750" се заменува со бројот: „19.000"; 
— во ред. бр. 35 бројот: „18.063" се заменува со бројот: „18.312"; 
— во ред. бр. 36 бројот: „18.125" се заменува со бројот: „18.375"; 
-г- ВО ред. бр. 37 бројот: „20.000" се заменува со бројот: „20.250"; 
— во ред. бр. 38 бројот: „20.125" се заменува со бројот: „20.375"; 
— во ред. бр. 39 бројот: „17.240" се заменува со бројот: „17.346". 

2. Оваа Листа влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист 
СФРЈ 

ѕ Бр. 5616/2 
в јули 1967 година 

Белград 

Директор 
на Сојузната управа 

за царини, 
Милован Ѓокановиќ, с. р. 

5 1 2 . 

Врз основа на членов 12 од Основниот закон 
за статистиката (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 
21'66), во врска со Одлуката за донесување на Пла-
нот на статистичките истражувања за 1967 година 
(„Службен лист на "СФРЈ44, бр. 2/67), генералниот 
директор на Сојузниот завод за статистика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОПИС НА КАПАЦИТЕТИТЕ ЗА СМЕСТУВА-

ЊЕ ВО УГОСТИТЕЛСТВОТО 

1. Од 1 до 30 септември 1967 година угостител-
ските и други организации за сместување туристи 
ЃЕО понатамошниот текст: организациите) ќе извр-
шат попис на капацитетите за сместување на ту-
ристи со состојбата на 31 август 1967 година. А 

2. При овој попис ќе се соберат податоци за 
бројот на собите и леглата и за опременоста на ор-
ганизациите со уреди за комфор и разонода. 

Податоците ќе се соберат на обр-азецот што го 
утврдува Сојузниот завод за статистика. 

3. Републичките заводи за статистика ќе им до-
стават на организациите обрасци л упатство за по-

полнување на обрасците и ќе го определат рокот 
до кој се должни да ги достават пополнетите об-
расци. 

4. Пополнетите обрасци организацијата ги до-
ставува до статистичкиот орган односно до органи-
зацијата во републиката што ќе ја определи ре-
публичкиот завод за статистика. 

5. Со подготвителните дејствија, со организаци-
јата и спроведувањето на пописот ќе раководат Со-
јузниот завод за статистика и републичките заводи 
за статистика. 

6. Собраните податоци ќе служат исклучиво за 
статистички цели. 

7. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

01 Бр. 4537/1 
2 август 1967 година 

Белград 
Генерален директор 

на Сојузниот завод за 
статистика, 

Ибрахим Латифи^, с. Р-
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5 1 3 . 

Врз осиова на членот 4 crari 1 и членот 25 стаса 
i од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на -ФНРЈ% бр-, 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за . етандардизаци ј а до-
несува , . - --

РЕШЕНИНЕ 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАС-

ТА НА ИСПИТУВАЊЕТО ЦА, МАШИНИТЕ 
АЛАТКИ : 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди1. 

Испитување на машините алатки: 
Испитување точноста на откор-

нувачките глодалки - - : . гг — JUS M.G0.144 
Испитување точноста на хоризон-

талните дупчалки и глодалки со 
цврст вретеник — — 

Испитување точноста јна хоризон-
талните дупчалки и глодалки со цврст 
столб и подвижна маса -

Испитување точноста на едѕно-
столбните ексиентар преси — — — JUS M.G0.220 

Испитување точноста на двостолб-
ните ексцентарпреси 

Испитување точноста на откорну-
вачките глодалки. Об-разец за запис-
никот на" испитувањето. 

Испитување точноста на хоризон-
талните дупчалки и глодалки со 
цврст вретена к. Образец за записни-
кот на испитувањето — — — — 

Испитуваше точноста на хоризон-
талните дупчалки и глодалки со црвст 
столб и подвижна маса. Образец за 
записник на испитувањето — — — JUSM.GO.56l 

Испитување точноста на едно-
столбеите ексцентариреои. Образец за 
ааѕуиевиасоер v на полетувањето 

Испитување на точноста на дво-
столбните ексцентаррреси. Образец за 
записникот на испитувањето — -

2. Л у го словенски те стандарди од точката 1 на 
ова решение објавени се во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен дел од ова решение. 

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

- - JUS М. GO. 160 

- JUSM.G0.16l 

- - JUS M.G0.221 

- JUS M.G0.544 

JUS M.G0.560 

— JUS M.G0.620 

JUS M.G.621 

Бр. 27-5060/1 
26 јули 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовик, с. р. 

5 1 4 . 

Врз основа на членот 4 став 1 членот 25 став 4 
од Захонот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАС-
ТА НА ИНДУСТРИЈАТА НА ХАРТИЈА И ЗА МЕ-

ТОДИТЕ НА ИСПИТУВАЊЕТО 

1. Во Издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следните југосло-
венски стандарди: 

Хартија, картон и лепенка: Флу-
тиот за изработка бранест картон — 

Крафтлајнер за изработка на бра-
нест картон — — — - — — — 

Испитување на хартија и картон: 
Земање мостри — — — — — 
Определување ,отпорноста на ки-

нење ќ издолжувањето при кинеше 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен дел од ова решение. 

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

JUS H.N5.100 

- - JUS H.N5.101 

JUS Н.ЗГ8.212 

JUS H.N8.214 

Бр. 08-5057/1 
26 јули 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб ВмторовмЌ, с. р. 

- - - - JUS P.F2.310 

5 1 5 . 

Врз основа на членот 4 став 1 членот 25 став 4 
и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 

стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТЕЛА-
ТА НА ТРКАЛАТА И ОСКИТЕ НА ВЛЕЧЕНИТЕ 

ВОЗИЛА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Тркала за шински влечени вози-
ла. Тела на тркалата изработени со 
гмечење. Технички услови за изра-
ботка и испорака - - г - - - JUS P.F2,110 

Оски за влечени шински возила, 
полни. Технички услови за изработка 
и испорака т- -

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен дел од ова решение. 

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

4. Престануваат да важат следните југословен-
ски стандарди: 

Тркала за шински возила: Тркала 
изработени со гмечење — Технички 
прописи за изработка и испорака — 

Оски за шински возила - Техни-
.чки прописи за изработка и испорака JUS P.F2.310 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за оскините склопови за шински возила и за 
нивните елементи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
45/56). 

5. Југословенските стандарди од точката 4 на 
ова решение престануваат да важат на I јануари 
1968 година. 

Бр. 21-5059/1 
26 јули 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод аа 
станд ардизаци ј а, 

Словљуб ВиторовиК, с. Р-

JUS P.F2J.10 
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Slfc 

Врз основа на членот 4 став 1 членот 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за ста ида!) дизацдеја до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАС-
ТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ХЕМИСКИТЕ СО-

ЕДИНЕНИЈА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува југословенскиот стандард: 

Испитување на органските соеди-
ненија. Определување на Бромовиот 
број - - - - - - - - - JUS' Н.В8:(Ш 

2. Југословенскиот стандард од точната 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стан дар д из аци ја, кое е составен 
дел од ова решение: 

3 Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение се применува од 1 јануари 1968 година. 

Бр. 22-5055/1 
26 јули 1967 година 

Белград 
Директор 

да Ју гас л овенскжуг завод 
за стандардизација, 

Славољуб В к т о у ш ^ с. р. 

5 1 7 . 

Врз даваш на членот 1 став 1 членот 2Ѕ- став % 
од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. Ш/Ш и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува? 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУгослоивдаклвиот СТЛ^ВДАРД ЗА шри 

1. Во издание на Југословенскиот завод звм стан-
дардизација се донесува југословенскиот стандард: 

Бои, лакови, на нив слични про-
изводи и HHBHPF суровини. Терминоло-
гија на пет јазици. I листа - - - J U S М.СШШШ 

Југословенскиот стандард од точката^ 1 нф ова 
р е ш е т е е објавен во посебно издание на Југослав 
венскиот завод за. станднрдизациј а̂  кое е составен 
дел од ова решение. 

Ж Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува^ во сила' на I 
јули 1968 година. 

Бр. 25-5056/1 
26 јули 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
зв стандардизација, 

Славољуб ВжторовшЌ, с. р. 

5 1 Ѕ . 

Врз основа на членот 4 став 1 членот 25 став 4 
Од Законот за југословенските стандарди (,,Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизѕација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА КОМПРИ-

МИРАШ! ГАСОВИ 

l. Bo издание но Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува југословенскиот Стандард: 

Јаглендиоксид компримиран — JUS Bff.Fl .016 
2. Југословенскиот стандард од точката 1 натова 

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

3, Југословенскиот стандард од точката I наѓ 
ова решение е задолжителен и влегува во сила на 
1 јануари 1965 година. 

Бр. 0845058/1 ^ 
26 јули 1967 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод" 

за стандардизација, 
Славољуб ИиторввиЌ, с. р. 

M L 9 . 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ44, бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОМдаОШТЕ СТАПДАРДО1 ЗА ПЛУТА 

П ЗА ИСПИТУВАЊЕ ПА ПЛУТА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следшгге југословенска 
стандарди: 

Плута. Терминологија и дефиади-
ција - - - - - - - - - JUS D.ZO.OOi 

Испитување на плута: 
— Земање мостри - - - - JUS D.2JQ.010 
— Определување на? влажноста— JUS B.Z0.0U 
Суров гранулат на плута: 
— Земање мостри - - - - JUS D-.ZO.OSf 

Определување на влажноста — JUS D.Z0.021 
— Испитување на 1ражулометрис-киат состав - - . - - - - - - - JUS D„Z0.022 
— Определување на зафатнина 

снага маса - - - - - — - JUS D.Z0.023 
Чист експандиран агломерат нв-

плута за термичка изолација — — JUS 
Чист е^спандиран агломерат на 

плута: 
— Определување на зафатени-

о т т а маса - - - - - - JUS D.Z0.031 
— Определување на свитливата 

цврстина - - - - - - - - JUS D.Z0 032 
— Однесуваше во вода на 100о С JUS D.Z0 033 
— Определување на влажноста — JUS D.Z0.034 
Чист експандиран агломерат на 

плута во плочи. Опред ел ување на де-
формацијата под постојанен притисок JUS D.ZO.03J 

Суров гракулат и прав на плута. 
Карактеристики и класификација — JUS D.Z0.100 

Плута во плочи. Дефиниција на 
комерцијалната влажност, класифи-
кација и пакување — — — — — JUS D.Z0.101 

Плута. Примарна и собрана плута, 
плута-л еленка, шкарт и отпадок од 
плута; Дефиниција на комерцијалната 
влажност и пакување — — — — JUS D.Z0.102 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова р е ш е н а објавени се во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација^ кое е сос-
тавен дел од ова решение. 
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3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се применуваат од 1 Јануари 1968 го-
дина. 

Бр. 06-5054/1 
26 јули 1967 година 

Белград 
Ди,ректор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

5 2 0 . 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16 60 и 30/62), директорот на 
Југословен-скиот завод за стандардизација донесува 

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

ВИТИ БИЛКИ 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесуваат следните јгословенски 
стандарди: 

Цвет од арзика (arnicae flos) - JUS Е.В3.063 
Врвови од гранчињата на глог 

во цут (Crataegi summitas) - - - JUS Е.В3.0Н4 
Цвет од подбел (Farfarae flos) - JUS Е.В3.065 
Цвет од ајдучка трева (Millefolii 

flos) - - - - - - - - - JUS Е.В3.066 
"Цвет од јаглика (Primulae flos) JUS Е.В3.067 
Лист од подбел (Farfarae folium) JUS Е.В3.063 
Лист од шумска јагода (Fragariae 

folium) - - - - - - - - JUS Е.В3.069 
Лист од горчлива детелина (Мепу-

anthidis folium) - - - - - - JUS Е.В3.070 
Лист од боровинка (Murtilli fo-

lium) - - - - - - JUS Е.В3.071 
Плод од ким (Carvi fructus) - - JUS Е.В3.072 
Полутки од шипки без „семе" 

(Cunospati fructus sine, aseminiss - JUS E.B3.073 
Надземниот дел на гороцвет во 

цут (Adonidis herba) - - - - - - JUS Е.В3.075 
Лист од момина солза (Gonval-

lariae majalis folium - - - - - JUS E.B3.077 
Естрагон (Dracunculi herba) - - JUS E.B3.078 
Надземниот дел на мајчина ду-

шица во цут (Serpylli herba) - - JUS Е.В3.080 
Корен од чичок (Rardanae radix JUS Е.В3.081 
Корен од линцура (Gentianае ra-

dix) - - - - - - - - - - JUS Е.В3.082 
Семе од мразовец (Colchici semen) JUS Е.В3.083 
Марсова капа, кртола на пееја 

смрт (Aconiti tuber) - - - - - JUS Е.В3.084 
Марсова капа, кртола на ка-

чунка, (Salep tuber) - - - - - JUS Е.В3.085 
Афионоеи ќушки (Papaveris ca-

pita) - - - - - - - - - JUS Е.В3.086 
'Ржела гламница (Secale cornutun) JUS Е.В3.087 
Плод од боровинка (Myrtilli fruc-

tus) - - - - - - - - - IUS Е.В3.090 
Корен од ангелика (Angelicae ra-

dix) - - - - - - - - - JUS Е.В3.092 
Корен од чуен (Saponariae rubrae 

radix) - - - - - - - - JUS Е.В3.095 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во песебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

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

Вг. 07-5051/1 
56 јули 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација 

Славољуб ВиторевиЌ, с. р. 

5 2 1 . 

Врз основа на членот 4 став 1 членот 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр 16/60 и 30/02), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардиз-ација до-
несува 

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

СТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Јагловодородни мешавини за про-
стирки. Определување на привидната 
зафатнинска маса на минералните и 
асфалтните мешавини - - — — JUS U.M8 082 

Јагловодородни мешавини. Опре-
делување на содржината на водата JUS U.M8.O90 

Јагловодородни мешавини за па-
тишта. Определување на содржината 
на сврзовките - - r - - - - JUS U.M8.100 

2. Југословенските стандарди од точката' 1 на 
ова решение се објавени во посебно Издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

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

Бр. 18-5053 /1 
26 јули 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

5 2 2 . 

Врз основа на членот 4 став 1 членот 25 став 1 
од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

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

СКИ ПОДГРАДИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Јамска подграде: 
Челични фрикциони стојки (стол-

бови) - - - - - - - - JUS М.Ј9.101 
Челични греди - - - - - ЈиЅМ.Ј9.1Ц 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен дел од ова решение. 

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

Бр 03-5049/1 
26 јули 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизаг^ија, 

Славољуб ВитороврЛс, с. р. 
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5 2 3 . 

Врз основа на членот 4 став 1 членот 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/621, директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-
СТА НА ПРЕСЕЦИТЕ НА РУДИ ИНКИТЕ ПОДЗЕМ-

НИ ПРОСТОРИИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Ходници со тра пенеста форма, 
со транспортен дента и со локомотива 
еко влечење, со 1 колосек во широ-
чина од 600 mm - - - - - - - JUS В.70.260 

Ходници со низок свод, со тран-
спортна лента и лохамотивско влече-
ме, со 1 колосек во широчина од 
600 mm - - - . - - - - - --. JUS B.Z0.261 

Ходници со висок свод, со тран-
спортна дента и локомотива^ вле-
чење, со 1 колосек во широчина од 
600 mm - - - - - - - - - - JUS B.Z9.262 

Ходници со лачна форма од тип 
А, со транспортни лента и со локомо-
тивско влечење, со 1 колосек во ши-
рочина од 600 mm - - - - - - JUS BJZ0.263 

Ходници со кружна форма, со 
транспортна лента и локомотивско 
влечење, со 1 колосек во широчина 
од 600 mm - - - - - - - - JUS B.Z0.2S4 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завфд за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат вв сила 
на 1 јан,уари 1968 година, 

Бр. 03-5050/1 
20 јули 19Ѕ7 година 

Белград 
Директор 

ша Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Сжжшшшуб Виторовиќ, с. р. 

— Фотометриско определување на 
антимонот во бакарот (Метода со Ро-
дамин В) - - - - - - - JUS С.А1.154 

— Определување на ареенот во 
бакарот (Метода на споредување на 
бојосувањето) — — — — — — JUS С.А1.155 

— Определување на сулфурот во 
бакарот (Метода на согорување) — JUS С.А1.156 

— Фотометриско определување на 
бизмутот во бакарот — — — — JUS С.А1.137 

— Фотометриско определување на 
фосфорот во бакарот (Метода со мо-
либдоѕана до фосфорна киселина) — JUS С-А1.158 

— Фотометриско определување на 
калајот во бакарот — — — — — JUS CLA 1.159 

— Ел ектрогравиметриско опреде-
лзевање на оловото во бакарот — — JUS С.А 1.100 

— Гравиметриско определување 
на среброто во бакарот — — — — 

— Фотометриско определување на 
никелот во бакарот — — — — — JUS С.А1.164 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардиз-ација, кое е сос-
тавен дел од ова решение, 

3. Југос л овен ежите стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јануари 1968 година. 

Бр. 95-5048/1 
26 јули 1967 г о д а т 

Белград 
Директор 

еа Јутословенскжуг запад 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

JUS С.А1.Ш 

524, 

Врз основа на членот 4 став 1 членот 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист ма ФНРЈ44, бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација До-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАС-
ТА НА МЕТОДИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ХЕ-
МИСКИОТ СОСТАВ НА БАКАРОТ И БАКАЛИ-

ТЕ ЛЕГУРИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Метода на испитувањето на хемискиот состав 
на бакарот и бакарннте легури: 

- Кшвдримевдшсѕсо определување 
на антимонот so бакарот (Метода со 
калиумјодит и тиоурѓ) - - - - - JUS С.А1.153 

5 2 5 . 

Врз основа на членот 4 став 1 членот 25 став 4 
ед Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр, 16/00 л 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБ-
ЛАСТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ЕЛЕКТРИЧНА 

ОПРЕМА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за -стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Проверување заштитата од дожд 
п прскање - - - - - - - JUSM.A5.033 

Проверување заштитата од навле-
гување на орав — — — — — — JUS М.А5.060 

2. Југословенските стандарди од точката I на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стан дар дизација, кое е сос-
тавен дел од ова решевме. 

3. Југословенските стандарда од точката 1 на 
ова решение се задолжителни н влегуваат во сили 
на 1 јануари 1968 година. 

Бр. 15-5108/1 
26 јули 1967 година 

Белград 
Директор 

tea Југос лежечкиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовик, с, р. 
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526. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАС-
ТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ПЛАСТИЧНИТЕ 

МАСИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Терминологија, дефиниции к оз-
наки за механичките испитувања на 
пластичните маси со статичко дејство 
на сила — — — — — — — — JUS G.S2.611 

Пластични маси. Испитување со 
додевање — — — — — — — JUS GJS2.612 

v ' Пластични маси. Испитување со 
свиткување — — — — — — — JUS G.S2.614 

Пластични маси. Определување 
впивањето на вода — — — — — JUS G.S2J52Q 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ју -
гословенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сида 
на 1 јануари 1938 година. 

Бр. 24-5107/1 
28 јули 1967 година 

Белдод 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Ботарови)^ с. р. 

5 2 7 . 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација До-
несува 

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

ТА НА ИНДУСТРИЈАТА НА ГУМА 

1. Во издание ва Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Производи од гума: 
„Невлит" материјали за обувки JUS C.D1.046 
Производи од гума" 
„Транслуцент" материјали за о-

бувки - - - - - - - - ЈТЈЅ СВ1.047 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се Објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, мое е сос-
тавен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се применуваат од 1 јануари 1968 го-
дина. 

н 
Директор 

не Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Бигоров^ с. ^ 

Број 34 - Страна 971 

5 2 8 . f 

Врз основа ма членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југослоеешжите стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за станда?рдизаципа до-
несува 

/ 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАС-
ТА НА ИНДУСТРИЈАТА НА КОЖА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува југословенскиот стандард!: 

Готова кожа. Мека облекувала 
вана - - - - - - - . - JUS G.B1.231 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решените е објавен во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е задолжителен и влегува во ^РВ на 
1 јануари 1968 година. 

Бр. 24-5062/1 
26 јули 1967 година 

Белград 

Директор 
; на Југос л сдаетаскж)Т звво^ 

за стакдардизаци ја, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

5 2 9 . 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ4% бр. 1G/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАС-
ТА НА ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА (ПРОИЗВОД-

СТВО НА ЧИСТИ, ХЕМИКАЛИИ) 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Чисти хемикалии: 
Натриумацетат кристален — - JUS H.G2.015 
Бакарсудфат кристален— - - — JUS H.G2.030 
Сребронитрат - - - - - JUS H.G2.06? 
Алуминиумхлорид, - безводен — JUS H.G2.094 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен дел од ова решение. 

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

Бр. 22-5064/1 
26 јули 1967 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завет 

за стандардизација, 
Славољуб ВитороннК, е. р. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 

Бр. 24-5106/1 
28 јули 1967 година 

Белград 
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530. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА 

ЗАВАРУВАЊЕ 

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

слични опластени електроди за 
електролачно заварување — — — JUS СИЗ011 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел од ова решение. 

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

4. Престанува де важи југословенскиот стан-
дард: 

Челични електроди за електро-
лачно заварување — — — — — JUS С.ИЗ 011 
донесен со Решението за југословенските стандар-
ди за испитување на металите и заварувањето 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/54). 

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

Бр. 04-5065/1 
26 јули 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот' завод за 
ста нд а рдиз аци j а, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

5 Југословенскиот стандард од точката 4 на ова 
решение престанува да важи на 1 јануари 1968 го-
ди-на. 

Бр. 04-5066/1 
26 јули 1967 година 

Белград 
Директор 

\ на Југос л овенеме пот завод за 
стандардизација, 

Славољуб Вигоровиќ, с. р. 

531. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЖЕЛЕЗ-

НИЧКИ ШИНИ 

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

Железнички горни строј. Шини 
со маса над 20 kg/'m Технички услови 
за изработка и испорака — — - JUS С.К1.020 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел од ова решен.ие. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 ја-
нуари 1968 годи-на. 

4. Престанува да важи југословенскиот стан-
дард: 

Железнички горни строј. Шини 
со тежина над 20 kg/m - Технички 
прописи за изработка и испорака - JUS С.К1.020 
донесен со Решението за југословенските стандар-
ди за железнички шини (,,Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 45/5ф„ 

532. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стаидарди ^„Служ-
бе-н лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

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

ИЗВОДИТЕ ОД ГУМА И ПЛАСТИЧНИ МАСИ 
1. Во издание на Ј.угословенскиот завод за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Производи од гума и пластични 
маси. Материјали со клетки: 

Дефиниции и општа поделба — JUS G.C7.001 
Определување привидната густи-

на (густина на материјата со клет-
ките - - - - - - - - - JUS G Ѕ2.410 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен дел од ова решение. 

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

Бр. 24-5063/1 
26 јули 1967 годиш ,, . , л . 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р, 

533. 
Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 

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

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

ЛАСТА ПА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесуваат следеше југословени 
стандарди: 

Плетени производи за облекување: 
Машки плетени атлетски маици. Го-

лемини и квалитет на изработка — JUS F.D5.014 
М-ашки плетени спортски кошули. 

Големини и квалитет на изработка — JUS F.D5.013 
Машки плетени тренерки. Голе-

мини и квалитет на изработка — — JUS F.D5.016 
Детски машки - плетени спортски 

кошули. Големини и квалитет на из-
работка - - - - - - - - JUS F.D5.033 

Детски машки плетени тренерки. 
Големини и квалитет на изработка — JUS F.D5.034 

Машки плетени спортски пуловер 
ри. Големини и квалитет на изработка JUS F.D5.153 

Детски машки плетени спортски 
пуловери. Големини и квалитет на из-
работка - - - , г-ч - 1 j u s F.D5.20I 
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Женски плетени феашери. Голе-
мини и квалитет на изработка - ' — JUS F.D5.253 

Женски плетени спортски пулове-
ри. Големини и квалитет на изработка JUST.I35.254 

Женски плетени фустани. Голе-
мини и квалитет на изработка — — JUS F.Q5.25d 

Женски плетени здолници. Голе-
мини и квалитет на изработка — — JUS FJD5.258 

Детски женски плетени пуловери. 
Големини и квалитет на изработка — JUS F.B5.302 

Детски зимоски плетени џемлери. 
Големини и квалитет на изработка — JUS F.D5.303 

Детски женски плетени спортски 
пу л овери. Големини и квалитет на из-
работка — — — — — — — — JUS F.D5.304 

Детски женски плетени фустан^ 
Големини и квалитет на изработка — JUS FJD5.305 

Детски женски плетени здолници. 
Големини и квалитет на издаботка — JUS FJD5.306 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

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

4. Престануваат да важат следните југословен-
ски стандарди: 

Плетени производи за Облекува-
ње. Трикотажна облака за деца над 2 " 
до 12 години. Димензии според видо-
вите и големините — — 

Плетени производи за облекува-
ње. Женска трикотажна облека. Ди-
мензии според видовите и големините 

Плетени про-изводи за облекува-
ње. Машка трикотажна облека. Ди-
мензии според видовите и големините JUS F.D5.D23 

Плетени производи за облекува-
ње. Волнени трикотажни облекла. Ди-
мензии според видовите и големините JUS F.D3.100 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди од областа на текстилната индустрија („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 2/59) и Решението за југосло-
венските стандарди од областа на текстилна инду-
стрија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 47/59). 

5. Југословенските стандарди од точката 4 на 
ова решение престануваат да важат на 1 јануари 
1968 година. 

Југославија во Народна 

- - JUS F.155.021 

JUS FB5.022 

Бр. 10-5109/1 
28. јули 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб ВиторовЈЃќ, с. р. 

У К А З И 

Претседателот на Републиката, врз основа на 
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог 
од државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА БУ-
ГАРИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА 

Се отповикува 
„ Драгослав Марковиќ од должноста на извонре-

ден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичк а 

Републик,а 
Република Бугарија. 

Се назначува 
Кирил Милковски, досегашен извонреден и опол-

номоштен амбасадор на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во Кралството Дан-
ска, за извонреден и ополномоштен амбасадор на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
во Народна Република Бугарија. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 103 
27 јули 1967 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Р Е Ш Е Н И Ј А 

Врз основа на членот 46 од Законот за органи-
зацијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ4', бр. 19/65 и Шђ7), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ЗА 

СОЈУЗЕН БУЏЕТ И ОПШТИ РАБОТИ 

Се назначува Петар Ивичевиќ за помошник се-
кретар за сојузен буџет и општи работи. 

Б. бр. 124 
19 јули W67 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател 
M m Шпиљак, с. р. 

Врз основа на членот 48 од Законот за органи-
зацијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 1^65 и 21/67), Сојуз-
ниот извршен совет донесува ^ 

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

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Се назначува Томаш Перовиќ за советник на 
Сојузниот извршен совет. 

Б бр. 120 
19 јули 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак! с. р. 
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Врз основа на членот 48 од Законот за органи^ С О Д Р Ж И Н А : 
забијат а и работата на Сојузниот извршен совет: ' Стпача 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 19/65 и 21/67), Сојуз- r f t n . v 

нжуг из^шен совет донесува 508. Одлука за имотните услови за признава^ 
^ ње СВОЈСТВОТО на единствен хранител на 

р р пт I? И И F семејството - - - - - 965 
г ли i n f j r i jri. еј 5Q9 Список на средствата за заштита на ДО-

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ битниот за кои е издадена дозвола за ну-
ИЗВРШЕН СОВЕТ штање во промет на територијата на Ју-

гославија — — — — — — - — 963 
. Се назначува Љубо Дрндар, досегашен помош- 510. Наредба за определување на стопанските 

ник претседател на укинатиот Сојузен комитет за организации за договарање и за извршу-
туризам. за советник на Сојузниот извршен совет. вање работите за извоз на свежи сливи, 

свежо грозје и свежи пиперки од родот 
Б. бр. 119 н а 1 9 6 7 година - - - - - - - - 966 

19 - 1QR7 гламна Листа за Измени и дополненија на Листа-
Ј)ГЛМ година т а 3 9 царинските основици за патнички 

Белград а г^ моб^чи, камиони моторцикли и мо-
. педи што југословенски и странски др-

СОЈузен извршен севет у - ^ а н и ги уветураат, внесуваат или при-
маат од странство — — — — — — 967 

Претседател, Решение за попис на капацитетите за 
Мика Шпиљак, с. р. сместување во угостителството — — — 972 

513. Решение за југословенските стандарди од 
областа на испитувањето на машините а-
латки — — — — — — — — — 973 

Врз основа на членот 71 од Законот за сојузните 514. Решение за југословенските стандарди од 
органи на управата, сојузните совети и соју знита областа на индустријата на ха-ртија и за 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), методите на испитувањето - - - - 973 
Сојузниот извршен совет донесува 515. Решение за југословенските стандарди за 

телата на тркалата и оските на влечните 
D р т и г и и г возила —, — — - — — — — — 973 
Р Е Ш Е Н И Е 516. решение за југословенскиот стандард од 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДРЖАВНИОТ областа на испитувањето на хемиските 
СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ „ соединенија - - - - - - - - - 974 517. Решение за југословенскиот стан д ̂ р за 

Се назначува Стана Томановиќ, амбасадор на 7" - - - 974 
СФРЈ' во Норвешка за советник на државниот се- 518- Решение за Југословенскиот стандард за 
кретар за надворешни работа. т ^ 1 ч е ш а н и г г г п о ' ' - "" - - 974 

519. Решение за југословенските стандарди за 
Б бо 117 плута и за испитување на плута — — 974 

. ' 520. Решение за југословенските стандарди за 19 зули 1967 година лековити" билки - 975 
Белград 521. Решение за југословенските стандарди од 

областа на градежништвото'— — — — 973 
Сојузен извршен совет 522. Решение за југословенските стандарди за 

јамски под град и — — - — — — — 975 
Претседател, 523. Решение за југословенските стандарди од 

Мика Шпиљак, с. р. областа на пресеците на рудничките под-
, земен простории — — — — — — 976 

524. Решение за југословенските стандарди од 
обпаста на методите за испитување на 

Врз основа на членот 48 од Законот за организам хемискиот состав на бакарот и бакарните 
цијата и работата на Сојузниот извршен совет ^ervrm " " 9 " 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 19/65 и 21'67), Сојуз' 525- Решение за југословенските стандарди од 
илот извршен совет донесува областа на испитувањето на електрична 

опрема — — — — — — - - — 976 
526. Решение за југос ловен ските стандарди од 

Р Е Ш Е Н И Е областа на испитувањето на пластичните 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 5 2 7 . ^ е н и , 7 а ^ о с Г о в ^ с т т е Т ^ а р Ј и о ! W 

- областа на индустријата на гума — — 977 
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инспекторат, за советник на Сојузниот извршен 529- Решение за југословенските стандарди од 
совет. областа на хемиската индустрија (произ-

водство на чисти хемикалии) — — — 977 
Б. бр. 118 . 530. Решение за југословенскиот стандард за 

19 јули 1967 година ' заварување - - - - - - - - 978. 
Белград 531. Решение за југословенскиот стандард за 

железнички шини — — — — — — 978 
Сојузен извршен совет 532. Решение за југословенските стандарди за 

производите од гума и пластични маси — 978 
Претседател, 533. Решение за југословенските стандарди од 

Мика Шпиљак, с. р. областа на текстилната индустрија — — 978 
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