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400. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со 
член 13 од Законот за внесувањето и растурањето 
на странски средства за масовно комуницирање и 
за странската информативна дејност во Југосла-
вија („Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојуз-
ниот секретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ ,,LE MONDE" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот ,,Le Monde" број 10945 од 
6/7 април 1980 година што излегува на француски 
јазик во Париз, Франција. 

Бр 650-1-5/547 
21 април 1980 година 

Белград 

Заменик 
— сојузен секретар за 

внатрешни работи 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

401. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со 
член 13 од Законот за внесувањето и растурањето 
на странски средства за масовно комуницирање и 
за странската информативна дејност во Југосла-
вија („Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојуз-
ниот секретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „QUICK" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на списанието „Quick" број 15 од 3 
април 1980 година што излегува на "германски 
јазик во Минхен, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/868 
21 април 1980 година 

Белград 

Заменик 
— сојузен секретар за 

внатрешни работи 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

402. 

Врз основа на член 36 став 1 точка 3 од Законот 
за здравствената исправност на животните намир-
ници и на предметите за општа употреба („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 55/78), Сојузниот комитет за труд, 
здравство и социјална заштита пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТОДИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ МИКРОБИОЛОШКИ 
АНАЛИЗИ И СУПЕРАНАЛИЗИ НА ЖИВОТНИТЕ 

НАМИРНИЦИ 
Член 1 

Микробиолошки анализи и суперанализи на из-
вадоци на животните намирници заради испитување 
на здравствената исправност на животните намир-
ници се вршат според методите што се пропишани со 
ОВОЈ правилник. 

Член 2 
Подлогите и другите материјали што се употре-

буваат при вршењето на микробиолошки анализи и 
суперанализи на извадоци на животните намирници 
мораат да бидат стерилни и во поглед на својот со-
став и квалитетот да ги исполнуваат условите опре-
делени со ОВОЈ правилник. 

Член 3 
Здравствените и други организации на здружен 

труд и установите што вршат микробиолошки ана-
лизи и суперанализи на извадоци на животните на-
мирници се должни да за проверуваат стерилноста, 
составот и квалитетот на подлогата и на другиот 
материјал пред нивното користење за испитување на 
здравствената исправност на животните намирници. 

Член 4 
Микробиолошки анализи и суперанализи на из-

вадоци на животните намирници заради испитува-
ње на здравствената исправност на животните на-
мирници се вршат според Методите за вршење на 
микробиолошки анализи и суперанализи на живот-
ните намирници, што се отпечатени кон овој пра-
вилник и претставуваат негов составен дел. 

За животните намирници што не се опфате-
ни со методите од став 1 на овој член ќе се приме-
нуваат, заради испитување на нивната здравстве-
на исправност, тие методи предвидени за сродни на-
мирници. 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

'денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

04 Бр. 30 
10 јануари 1980 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за труд, 
здравство и социјална 

заштита, 
Светозар Неловски, е. р. 
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М Е Т О Д И 
ЗА ВРШЕЊЕ МИКРОБИОЛОШКИ АНАЛИЗИ И 
СУПЕР АНАЛИЗИ НА ЖИВОТНИТЕ НАМЕР-

НИЦИ 

ДЕЛ П Р В И 
Најмалото количество извадоци на животни на-

мирници што се доставува на анализа или суперана-
лиза изнесува 200 g. Ако се во прашање намирници 
во оригинално пакување со мала тежина, количес-
твото На земеното пакување мора да изнесува нај-
малку 100 g, под услов да е од иста производствена 
партија. 

Ако се во прашање намирници за кои се сомне-
ва дека предизвикале алимеитарни интоксикации 
или токсинофекции, се зема количество на извадоци 
Поголемо од 200 g, зависно од преостанатото количе-
ство на намирницата за која се сомнева дека пред-
извикала труење. 

Пред пристапувањето кон вршење микробиоло-
шки анализи и супераиализи на извадоци од намир-
ници е потребно да се утврди состојбата на амбала-
жата во која е доставен извадокот, податоците за 
извадокот истакнати на амбалажата и евентуалните 
отстапувања од карактеристичните органолептички 
својства за односната намирница. 

Доставените извадоци од намирници што се под-
ложни на брзи органолептички промени (расипува-
ње), а не можат од какви и да е причини веднаш 
да се подложат на испитување, треба да се чуваат 
така што да се оневозможи размножувањето на бак-
териите со ладење до температура под +4°С. 

I. ПРИГОТВУВАЊЕ НА ИЗВАДОЦИТЕ НА ЖИ-
ВОТНИТЕ НАМИРНИЦИ ЗА МИКРОБИОЛОШКО 

ИСПИТУВАЊЕ 

Сите видови извадоци на намирници за микро-
биолошко испитување се приготвуваат под асептич-
хи услови за да се спречи контаминацијата на изва-
доците со микроорганизми од околината. 

1. Месо и производи од месо 

1) Месо од трупови, од полутки или од четвр-
тина: 

Површината на месото приготвено за испитува-
ње се опалува со пламен или со зажарена метална 
шпатула. Со стерилен нож или со ножица од опале-
ното месо се отстранува слој со дебелина од 2 до 3 
cm. Потоа од длабочината се исечува парче со тежи-
на од 50 до 70 g. Земеното парче се иситнува, а по-
тоа се хомогенизира во триј ал ник или миксер. Во 
Ерленмајеровата тиквичка со стаклени зрнца се од-
мерува 20 g од подготвениот извадок, се додава 180 
ml физиолошки раствор и се хомогенизира со мет-
кање и ЛГА вибрирање за време од 15 минути. Така се 
добива основното (децимално) разредување. 

2) Месо во помали парчиња или конфекциски-
- рано месо, иситнето лесо, иситнето обликувано лесо 

и дроб: 
Со стерилна шпатула извадокот се меша, се од-

војува во тријалник или миксер 50 до 70 g и добро 
се иситнува. 20 g се пренесува во Ерленмајеровата 
тиквичка со стахтлени зрнца, се додава 180 ml физи-
олошки раствор и се хомогенизира со маткање или 
вибрирање за вре.\хе од 15 минути. Така се добива 
основното разредување. 

3) Сувомеснати производи: 
Зависно од видот, големината и обликот на су-

вомоснатиот производ, се отстранува површинскиот 
слој со дебелина од 0,5 до 1 cm. 

Потоа се исечува 50 до 70 g и добро се иситнува 
во три јал ник или миксер. Во Ерленмајеровата тик-
вичка со стаклени зрнца се одмерува 20 g така при-
готвен извадок, се додава 180 ml физиолошки рас-
твор и се хомогенизира со маткање или вибрирање 
за време од 15 минути. Така се добива основното 
разредување. 

4) Колбасарски производи: 
На прикладен начин, од филот се отстранува об-

вивката. Потоа се зема 50 до 70 g фил и се иситнува 
во тријалник или миксер. Во Ерленмајеровата тик-
вичка со стаклени зрнца се одмерува 20 g така при-
готвен извадок, се додава 180 ml физиолошки рас-
твор и се хомогенизира со матка ње или вибрирање 
за време од 15 минути. Така се добива основното 
разредување. ~ 

5) Месни конзерви: 
Површината на амбалажата (лим, пластика, ста-

кло и ел.) се чисти со памук натопен во алкохол, а 
потоа се опалува со пламен. Амбалажата стерилно 
се отвора или се дупчи, а извадокот се зема со цеве-
ста дупчалка, со скалпел или со пинцета во коли-
чество од 50 до 70 g и се иситнува во тријалник или 
миксер. Во Ерленмајеровата тиквичка со стаклени 
зрнца се одмерува 20 g така приготвен извадок, се 
додава 180 ml физиолошки раствор и се хомогени-
зира со маткање или вибрирање за време од 15 ми-
нути. Така се добива основното разредување. 

6) Дехидрирани производи од месо со или без 
додатоци што во прометот се наоѓаат во оригинално 
пакување: 

На соодветен начин се отвора амбалажата. Се 
одмерува 50 до 70 g и, по потреба, се иситнува во 
тријалник или миксер. Во Ерленмајеровата тиквич-
ка со стаклени зрнца се одмерува 20 g така пригот-
вен извадок, се додава 180 mi физиолошки раствор 
и се хомогенизира со маткање или вибрирање за 
време од 15 минути. Така се добива основното раз-
редување. 

7) Свежа или замрзната риба, свежи или замр-
знати рабови, школкари, морски ежови, полжави и 
жаби, чијашто поединечна тежина не преминува 
0,5 кг: 

Рибата, раковите, школкарите, ежовите, полжа-
в ч е , односно жабите добро се измиваат под млаз 
од бактериолошка беспрекорна (стерилна — преври-
ена) вода, се отстрануваат главите, жабрите, окло-
пите, лушпите, боцките и перките. Другите делови 
во количество од најмалку 100 g на прикладен на-
чин се иситнуваат во триЈалник или миксер. Потоа 
20 g маса од тријалникот се пренесува во Ерленма-
јеровата тиквичка со стаклени зрнца и се додава 
180 ml физиолошки раствор и добро се хомогенизи-
ра со маткање или вибрирање за време од 15 мину-
ти. Така се добива основното разредување. 

8) Свежа, замрзната, чадена и сушена риба, све-
жи или замрзнати ракови и желки, чијашто noedu-
нечна тежина е поголема од 0,5 кг: 

Површината над доволно дебелиот слој муеку-
латура се струга или оклопот се отстранува, се спа-
лува со пламен или со зажарена метална шпатула. 
Стерилно се отстранува опалениот слој и од длабо-
чината се исечува 50 до 70 g. Издвоениот извадок се 
иситнува во тријалник или миксер. Во Ерленмајси-
ровата тиквичка со стаклени -зрнца се одмерува 20 g 
така подготвен извадок, се додава 180 ml физиоло-
шки раствор и се хомогенизира со меткање или виб-
рирање за време од 15 минути. Така се добива ос-
новното разредување. - Ј 



Петок, 9 мај 1989 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 25 — Страна 857 

9) Конзерви и полуконзерви од риби, ракови, 
школкари, морски ежови, полжави, жаби и желки: 

Конзервите и полуконзервите пред земањето на 
извадокот се исчистуваат со памук натопен во алко-
хол. Површината што се отвора, се прелива со ал-
кохол и се запалува. Под асептични услови, садови-
те (лименки, стакленки, пластични вреќички и др.) 
се отвораат и се зема 50 до 70 g содржина која, по 
потреба, се иситнува во тријалник или миксер. Во 
Ерленма]еровата тиквичка со стаклени зрнца се од-
мерува 20 g така подготвен извадок, се додава 180 
ml физиолошки раствор и се хомогенизира со мат-
кање или вибрирање за време од 15 минути. Така се 
добива основното разредување. 

10) Солена риба: 
Солената риба добро се исчистува од солта и до-

бро се измива под млаз на бактериолошки беспре-
корна вода. Во тријалник или миксер се одмерува 
50 до 70 g од извадокот и добро се иситнува. Во Ер-
ленмајеровата тиквичка со стаклени зрнца се од-
мерува 20 g така подготвен извадок, се додава 180 ml 
физиолошки раствор и се хомогенизира со маткање 
или вибрирање за време од 15 минути. Така се до-
бива основното разредување. 

2. Млеко и производи од млеко 

1) Млеко, пастеризирано млеко и напивки од 
пастеризирано млеко, кисело млеко, јогурт и кефир: 

Извадокот добро се промешува. Со капалка се 
пренесува 20 ml во Ерленматеровата тиквичка со 
стаклени зрнца и се додава 180 ml физиолошки рас-
твор и добро се хомогенизира со маткање. Така се 
добива основното разредување. 

2) Згуснато млеко: 
Површината на амбалажата се избришува со па-

мук натопен во алкохол и се опалува со пламен Со 
стерилен нож се прави отвор и со капалка со ши-
рок отвор се пренесува 20 ml во Ерленматеровата 
тиквичка со стаклени зрнца и се додава 180 ml фи-
зиолошки раствор и добро се хомогенизира со мат-
кање. Така се добива основното разредување. 

3) Сите видови павлаки: 

Површината на амбалажата се избришува со па-
мук натопен во алкохол и се опалува со пламен. Со 
стерилен нож се прави отвор или капакот на амба-
лажата асептично се отстранува. Со капалка со ши-
рок отвор содржината добро се промешува и 20 ml 
се пренесува во Ерленмајеровата тиквичка со стак-
лени зрнца, се додава 180 ml од 2°/о раствор на на-
триум-цитрат и добро се хомогенизира со маткање. 
Така се добива основното разредување. 

4) Путер, маргарин, мајонез, салати со мајонез, 
кремови и слатки со крем: 

Во ЕрленмаЈеровата тиквичка со стаклени зрн-
ца се одмерува 20 g извадок и се додава 180 ml од 
2°/в раствор на натриум-цитрат што пред тоа е за-
греан на 45°С. Потоа извадокот со меткање добро се 
хомогенизира. Така се добива основното разреду-
вање. 

5) Сирета и кајмак: 

За тврди сирења асептично се отстранува повр-
шинскиот слој со дебелина од 0,5 до 1 cm и извадо-

кот се зема од длабочината. За топени сирења асеп-
тично се отстранува амбалажата и се зема извадок. 
За меки оирења (свежи, ситни сирења) и за кајмак 
извадокот претходно се измешува. Во тријалник или 
миксер се одмерува 20 g извадок и се иситнува со 
додавање на 180 ml од 2% раствор на натриум-ци-
трат претходно загреан на 45°С. Ако хомогенизаци-
јата се врши во триј ал ник, растворот на натриум-
-цитратот се додава постапно со што се постига по-
добро емулгирање. Содржината на тријалникот или 
миксерот се пренесува во ЕрленмаЈеровата тиквич-
ка со стаклени зрнца и пред пилотирањето силно се 
промашува. Така се добива основното разредување. 

6) Млеко во прав: 
Во Ерленмајеровата тикЕичка со стаклени зрнца 

се одмерува 20 g извадок и се додава 180 ml физио-
лошки раствор загреан на 45°С и се хомогенизира 
со маткање. Маткањето треба да биде умерено за на 
површината да не се создава пена и да не дојде до 
издвојување на маста. Така се добива основното 
разредување. 

7) Сладолед и прав за сладолед: 
Во Ерленматреовата тиквичка со стаклени зрн-

ца се одмерува 20 g извадок и се додава 180 ml од 
2% раствор на натри}тм-цитрат претходно загреан на 
45°С Со маткање содржината добро се хомогенизи-
ра. Така се добива основното разредување. 

3. Други животни намирници 

1) Готови замрзнати јадења: 
Се отвора амбалажата и со остар стерилен нож 

или со скалпел се исечуваат тенки листови или сит-
ни коцкички, најдобро на симетралниот пресек на 
производот. По потреба, се одмерува 50 до 70 g и се 
иситнува во трнјалник или миксер. Во Ерленмаје-
ровата тиквичка со стаклени зрнца се одмерува 20 g 
така подготвен извадок, се додава 180 ml физиолош-
ки раствор и се хомогенизира со маткање или виб-
рирање за време од 15 минути. Така се добива ос-
новното разредување. 

2) Готови јадења: 
Целиот извадок во сад добро се измешува. По 

потреба, се пренесува 50 до 70 g извадок во тријал-
ник или миксер и добро се иситнува. Во Ерленмаје-
ровата тиквичка со стаклени зрнца се одмерува 20 g 
така подготвен извадок, се додава 180 ml физиолош-
ки раствор и се хомогенизира со маткање или ви-
брирање за време од 15 минути. Така се добива ос-
новното разредување. 

3) Замрзнато овошје и замрзнато овошје во 
сируп: 

Извадокот се одмрзнива во стерилен сад во кој 
потоа се хомогенизира заедно со отупштената теч-
ност. Ако е во прашање овошје со поцврсти плодо-
ви, иситнувањето треба да се врши во триј а линк или 
миксер. 

Се одмерува 20 g иситнет извадок во Ерленмаје-
ровата тиквичка со стаклени зрнца, се додава 180 ml 
физиолошки раствор и со маткање добро се хомо-
генизира. Така се добива основното разредување. 

4) Сушено и зашеќерено овошје, сушен и зажр-
знат зеленчук: 

20 g извадок се одмерува во стерилен сад, во 
три! ал ник или миксер. Се прелива со 180 ml физио-
лошки раствор да омекне или да се одмрзне. По 
потреба, се иситнува, а потоа се пренесува во Ер-
ленмајеровата тиквичка со стаклени зрнца во која 
натаму се хомогенизира со маткање. Така се добива 
основното разредување. 
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5) Кикиритки, ореви, лешници, бадеми и кафе: 
Ако плодовите се во лушпа, лушпата асептично 

се отстранува. Во Ерленмазеровата тиквичка со ста-
клени зрнца се одмерува 20 g извадок и се додава 
180 ml физиолошки раствор на температура од 4 до 
6°С. Добро се проматкува и се остава да стои 3 до 
4 часа во ладилник на температура од 4 до 6°С со 
Повремено меткање. Така се добива основното раз-
редување. 

6) Овошје, зеленчук и печурки конзервирани со 
топлина: 

Амбалажата се пребришува со памук натопен БО 
алкохол, по можност се опалува со пламен и се от-
вора. Се одмерува 20 g во Ерленмајеровата тиквич-
ка со стаклени зрнца, а по потреба претходно се 
иситнува во триј ал ник или миксер. Се додава 180 ml 
физиолошки раствор и добро се хомогенизира со 
маткање. Така се добива основното разредување. 

7) Овошни сокови, сирупи и освежителни овошни 
напивки: 

Амбалажата асептички се отвора. На извадокот 
потоа се одредува рН и се неутрализира кисел оста. 
100 ml од испитуваниот извадок се одмерува во Ер-
ленмајеровата тиквичка и со капалка се додава п/1 
КОН и тоа претпазливо бидејќи само неколку капки 
можат да доведат до неутрализација. Се одмерува 
20 ml извадок и се пренесува во Ерленмазеровата 
Тиквичка, се додава 180 ml физиолошки раствор и 
со маткање добро се хомогенизира, Така се добива 
основното разредување. 

8) Мелено кофе и други намирници во прав: 
Бо Ерленмајеровата тиквичка се одмерува 20 g 

извадок, се додава 180 ml физиолошки раствор и со 
Меткање добро се хомогенизира. Така се добива ос-
новното разредување. 

9) Скрила, јајца во прав и замрзнати кршени 
јајца: 

Во Ерленмазеровата тиквичка со стаклени зрнца 
се одмерува 20 g, односно 20 ml извадок и се додава 
180 ml физиолошки раствор. Со маткање извадокот 
се раствора и добро се хомогенизира. Така се доби-
ва основното разредување. 

10) Свежи јаоца за испитување присуство на 
квасец и мувла во г: 

Површината на јајцето се исчистува со памук 
натопен во а?1Кохол и на емајлиран плиток сад се 
опалува со пламен. На лушпата со стерилен прибор 
(скалпел, ножица) се прави отвор, низ кој се вовле-
кува капалката со која содржината се пренесува во 
Ерленма,]еровата тиквичка со стаклени зрнца Со 
меткање или вибрирање извадокот добро се хомоге-
низира. Така се добива основното разредуваше. 

11) Замрзнати теста: 
Извадокот претходно се одмрзнува. Од неколку 

места на извадокот се зема 20 g и се внесува во Ер-
ленматеровата аиквичка со стаклени зрнца, се до-
дава 180 ml физиолошки раствор загреан до 45ГС и 
со маткање добро се хомогенизира. Така се добива 
основното разредување. 

12) Теста: 
Извадокот добро се иситнува во тријалник, 20 g 

се пренесуваат во ЕрленмајероЕата тиквичка со ста-
клени зрнца, се додава 180 ml физиолошки раствор 
Претходно загреан на 45°С и со маткање се хомоге-
низира се додека не се постигне хомогена суспен-
зија. Така се добива основното разредување. 

13) Какао-прав, сите видови чоколадо, нугати, 
марципан и гуми за џвакање: 

Се одмерува, а по потреба, претходно механички 
се иситнува 20 g од производот во Ерленмазеровата 
тиквичка со стаклени зрнца, се додава 180 ml физи-
олошки раствор претходно загреан на 45°С, добро се 
зачепува со гумен чеп и се матка додека растворот 
или с у с п е н з и ј а не стане хомогена. Така се добива 
основното разредување. 

14) Индустриски произведени пакувани слатки, 
бонбони, дражен, кекси, вафли, печива и обланди: 

Се одмерува 20 g извадок во ЕрленмаЈеровата 
тиквичка со стаклени зрнца, се додава 180 ml физи-
олошки раствор и со маткање се раствора и добро 
се хомогенизира. Така се добива основното разре-
дување. 

15) Шеќер, концентари за супи и други во вода 
лесно растворливи намирници. 

Се одмерува 20 g извадок во Ерленматеровата 
тиквичка со стаклени зрнца, се додава 180 ml физи-
олошки раствор ко.1, по потреба, може да биде за-
греан до 45°С и добро се хомогенизира со маткање. 
Така се добива основното разредување. 

16) Сок од зеленчук, сос од зеленчук и кечап: 
Се одмерува 20 g (20 ml) извадок во Ерленмаје-

ровата тиквичка со стаклени зрнца, се додава 180 ml 
физиолошки раствор и добро се хомогенизира со 
маткање. Така се добива основното разредување. 

17) Пиво и освежителни газирани безалкохолни 
пијачки: 

Се одмерува 150 ml извадок во ЕрленматероЕата 
тиквичка со стаклени зрнца, полека се матка 5 до 
10 минути за да се отстрани Јаглен диоксидот. 1 ml 
се пренесува во епрувета со 9 ml физиолошки ра-
створ и така се добива основното разредување. 

И ПОСТАПКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРИСУСТВО-
ТО, ЗА ИЗОЛИРАЊЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА 

МИКРООРГАНИЗМИ 

За сите намирници за чие микробиолошко испи-
тување е потребно да се врши разредување, се зема 
1 ml од основното (децимално) разредување и се пре-
несува во епрувета со 9 ml физиолошки раствор. Ка-
па л ката се заменува со чиста и повеќе пати се врши 
хомогенизација со зголемзтвање и со испуштање на 
течноста од капалката во епруветата Постапката се 
повторува при изработката на натамошни разреду-
вања. 

1. Определување бројот на микроорганизмите во g 
или во ml 

Во приготвените основни разредувања на изва-
доците се отпипетира по 1 ml во Петриевит^ плочи 
и се залива, со мешање, со околу 15 ml растворен и 
на 45 С изладен хранлив агар. Кога подлогата ќе 
се здрви плочите се инкубираат на 30°С за време од 
72 часа. По инкубирањето, се избројуваат колониите 
на плочите на кои израснале 30 до ЗОО колонии. Ако 
последната цифра на изброениот број колонии е 5 
или помала од 5, се врши корекција на бројот на 
колониите на пониска, а ако е 6 или поголема од 6 
на повисока полна десетава (на пример: ако се из-
броени 105 колонии, бројот се коригира н а 100, а ако 
се изброени 106 бројот се коригира на 1Ш 
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По исклучок, кога кај извадоците се утврдува 
број на микроорганизми^ помал од 100/1 g или ml 
колониите се бројат и на плочите на кои израснале 
помалку од 30. Ако, притоа, нивниот број е од 10 до 
29, се врши корекција на втората цифра на напред 
опишаниот начин, а ако нивниот број е помал од 10 
корекција не се изведува туку се искажува вистин-
ски утврдениот број. 

Добиениот број колонии се множи со големина-
та на разредувањето и се искажува како б р о ј н а 
м и к р о о р г а н и з м и т е в о g и л и в о ml. 

2. Определување присуството на микроорганизми во 
стерилизирано млеко и стерилизиран млечни 

напивки 

1) Определување присуството иа аеробни микро-
организми: 

Извадокот во оригиналната амбалажа добро се 
проматкува и асептично се отвора. Со капалка се 
пренесува по 1 lm од извадокот во две Петрлеви 
плочи што се заливаат со растопен и на 45°С изла-
ден хранлив агар со скроб. Кога подлогата ќе се 
здрви Петриевите плочи се инкубираат 72 часа, ед-
ната на 30^С, а другата на 55аС. Внатрешната повр-
шина на поклопецот од Петриевата плоча се 
инкубира на 55°С и се прелива со слој од 
стерилен вазелин. Ако по инкубацијата, на 
овие подлош не дојде до пораст на колони-
ите, се смета дека и з в а д о к о т не с о д р ж и а е -
р о б н и м и к р о о р г а н и з м и во ml. Ако дојде 
до пораст, колониите се бројат и се искажуваат ка-
ко б р о ј на м е с о ф и л н и , односно т е р м о ф и л -
н и микроорганизми во еден милилитар. 

2) Определување присуството на анаеробни спо-
рог ени бактерии: 

1 ml извадок, претходно загреван 10 минути на 
80°С, се пренесува на подлога за докажување на 
анаеробни спорогени бактерии. Подлогата се инку-
бира 72 часа на 37°С. 

Порастот на видливите колонии во столбот на 
подлогата, создавањето на гас или цепењето се сме-
та к а к о д о к а з з а п р и с у т н о с т н а а н а-
е р о б в и с п о р о г е н и б а к т е р и и в о 1 ml. Ако 
на подлогата не дојде до пораст, се смета дека из-
вадокот не содржи а н а е р о б н и с п о р о г е н и 
б а к т е р и и во еден милилитар. 

3. Определување бројот на аеробни спорогени бак-
терии во g или во ml 

Течните намирници или основното разредување 
на извадокот во количество од 10 ml, во епрувета со 
големина од 16 х 160 mm, се потопуваат во вода што 
врие во време од 5 минути. Се изладуваат под теку-
шта ладна вода. По потреба, натаму се прават ос-
новни разредувања. Се отпипетира 1 ml во Петри-
евите плочи и се залива со растворен и на 45°С из-
ладен хранлив агар. По здрвувањето на подлогата, 
плочите се инкубираат 72 часа на 30°С. По инкуба-
цијата. се бројат израснатите колонии, како при оп-
ределувањето бројот на млкроорганизмите во g или 
во ml и се искажуваат како б р о ј на а е р о б н и -
т е с п о р о г е н и б а к т е р и и в о еден грам или во 
еден милилитар. 

4. Определување бројот на квасоците и на мувлите 
во g или во ml 

Од подготвените извадоци на јајца, односно од 
основните разредувања на други намирници, се от-
пипетира 1 ml во Петриевите плочи што се залетаат 
со растворен и на 45°С изладен Saburaud малтозен 

агар. Подлогата се инкубира 3 до 5 дена на собна 
температура. По инкубирањето* се бројат израсна-
тите колонии како при определувањето на бројот 
на микроорганизмите во g или ml и се искажуваат 
како б р о ј н а к в а с о ц и т е и м у е л и т е во 
еден грам или во еден милилитар. 

5. Биолошки опит за докажување присуството на 
хнстамински материи 

Се подготвува, зависно од големината на изва-
докот, 20 до 200 g мускулесто ткиво од риба. Со но-
жица или со скалпел се исечува на ситни коцкички, 
се одмерува тежината и се внесува во Ерленмајбра-
вата тик зинка со стаклени зрнца. На еден дел месо 
се додаваат два дела физиолошки раствор со тем-
пература од околу 6°С. Тиквичката се зачепува со 
гумен чеп, а извадокот со јако маткање добро се хо-
могенизира. Потоа се остава 2 до 4 часа во ладилник 
на температура од 4°С до 6°С. За тоа време тиквич-
ката на секои 30 минути добро се проматкува. По-
тоа, екстрактот се филтрира на Seitzov филтер така 
што се добива стерилен филтрат. На младо, здраво 
зајче што претходно се одмерува, интравенозно се 
брзнува 1 ml филтрат на 1 килограм телесна тежи-
на и реакцијата се посматра. Доколку во извадокот 
се присутни хистамински материи, зај чето мошне 
брзо пцоисува со симптоми на анафллактичен шок. 
Пцоисувањето на зајчето се смета како доказ за 
п р и с у т н о т о на ш т е т н и к о л и ч и н и х и -
с т а м и с к и м а т е р и и в о и с п и т у в а н и о т из-
вадок. 

6. Определување на ќелиски елементи во млеко 

За определување бројот на ќелиите во млекото, 
извадок се зема од добро промешано сурово млеко. 
Извадоците различно се третираат зависно од тоа 
дали за броење на ќелиите се користи директна ми-
крофонска метода или електронска метода. 

1) Директна микроскопска метода: 
Прибор: микроскоп, микропипета, еза со уши со 

промер од 4 mm и со дебелина на жицата од 0,3 mm, 
шаблон со нацртан квадрат од 1 cm2 и предметно 
стакло за микроскопирање. 

Реагенси: ксилол, 96()/о-тен алкохол и раствор на 
боја 

Приготвување на растворот на бојата: се по-
мешува 370 ml алкохол, 130 ml дестилирана вода и 
3 g метиленско синило. Таа смеса кратко време се 
вари и се филтрира, а потоа и се додава 20 ml рас-
твор на фуксин (10 g базичен фуксин растворен во 
100 ml алкохол). 

Растворот на бојата се приготвува еден ден пред 
употребата и повремено се меша. Пред употребата 
повторно се филтрира и му се додава 10 ml анилин 
и добро се измешува, а потоа се додава 25 ml 
10^'о-тна сулфурна киселина и ЗОО ml врела дести-
лирана вода. Добиената смеса се загрева 1 минута и 
уште еднаш се филтрира. 

Начин на работа: Размачкувањата се прават во 
рок од 6 часови од земањето на извадокот на мле-
кото. Со микропггпета се зема .0,01 ml претходно 
добро измешано млеко и се размачкува на плочата 
за микроскопирање така што покони пата на раз-
мачхувањето да биде 1 ст2- За да се постише тоа се 
користи шаблон со нацртан квадрат. Пиепаратите 
во хоризонтална положба се сушат 24 часа. Добоо 
исушени препратите се обезмастуваат 5 минути во 
кси ло л и се фиксираат со апсолутен алкохол 5 ми-
нути. Исушени препратите се потопуваат во рас-
твор се држат 30 секунди, а потоа се измиваат со 
вода. 

Бројот на Ке пинте во 1 ml млеко сс пресметува 
така што под микроскопот, со користење на имер-
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зија, се прегледува бојосаниот препарат и се из-
бројуваат ќелиите во 30 Р И Д Н И полиња. Од добие-
ните броеви се пресметува средната вредност која 
се помножува со факторот на микроскопот. Доби-
ениот број се помножува со 100, бидејќи за размач-
кување се зема 0,01 ml млеко и се искажува кака 
б р о ј н а ќ е л и с к и е л е м е н т и во еден милили-
тара 

2) Електронска метода: 
Прибор: електронски бројач, микрогошета, еп-

рувета и водена бања на 80°С. 
Реагенси: течност за стабилизација на извадо-

кот (10 ml 35%-тек формалдехид и 0,02 геозин се 
раствора во 100 ml дестилирана вода и се филтрира 
низ филтер G 4), 

— електролит-емулгатор, смеса што се состои од 
84,5 vol. °/о, NaCl; 1 vol. 0/о, 1% формалдсхид, 12,5 vol. 
•/е алкохол и 2 vol. в/о тритон х-100, што претста-
вува нејонски детерџент octylphenolpolyetilen glyko-
letar. На подготвената смеса се приспособува рН на 
7,0 со 0,5 М раствор на trihydroxymethylaminometan 
CMiiiNO?, со молекуларна тежина од 121,14. Сме-
сата потоа се филтрира низ целулозна ацетатна мем-
брана со пори под 0,5 микрони. Така приготвен 
електролитот има помалку од 100 честички во еден 
ми ли литар. 

Начин на работа: Млекото што се испитува не 
смее да содржи колосеум. Стабилизација на ќелиите 
и спречување на размножувањето на бактериите се 
постига со додавање на 0,2 ml течност за стабили-
зација на 10 ml млеко. Садот со млеко се затвора 
со гумен чеп, добро се измешува и се остава 24 
часа на собна температура. 

Потоа, за натамошна обработка, може да се 
држи во ладилник најмногу 72 часа. Може да се 
изврши и брза стабилизација со загревање на 60СС 
за време од 30 минути. 

Добро измешаните стабилизирани извадоци се 
разблажуваат со електролит-емулгатор смеса во од-
нос I : 100 (0,1 ml млеко и 9,9 ml смеса). Подготве-
ните извадоци се држат 10 минути на 80СС во во-
дена бања и потоа се ладат до температура од 20°С. 
Издадената суспензија се прелева во сад за броење, 
а Ќелиите се избројуваат на електронски бројач. 

7. Определување на линолитични бактерии 

1 ml определено основно разредување се отпи-
петира во Петриевата плоча и се залива' со меша-
ње. со околу 15 ml растворен и на 45°С издаден 
tributyrin агар. Кога подлогата ќе се здрви, пло-
чите се инкубираат 72 часа на температура од 30°С. 
Колониите на липолитичните бактерии се манифес-
тираат со концентрична, светла, проѕирна зона чија 
широчина мора да биде поголема од 1 mm. Бројот 
на липолитичните бактерии се определува со брое-
ње на карактеристичните колонии на начинот на 
ној се утврдува бројот на микроорганизмите во 1 g 
или 1 ml извадоци. 

8. Изолирање и идентификација на SalmoneJIae 

Во Ерленмајеровата тиквичка со зафатнина од 
ЗОО до 750 ml се одмерува 250, односно 50 g или ml 
од испитуваната намирница, претходно иситнета 
(хомогенизирана) во постапка за приготвување на из-
вадоци за микробиологија анализа. На одмеренато 
количество извадок се додава 225, односно 450 ml 
подлога за збогатување селенит бујон и со маткање 
или вибрирање добро се хомогенизира, а потоа се 
инкубира 18 до 24 часа на 37°С. Ако се во прашање 
извадоци од дехидрирани намирници што набабру-
ваат, количеството на селенит бу јонот треба да се 

зголеми до количество што обезбедува хомогенизи-
раниот извадок да има компетенција на ретка теч-
на емулзија. 

По икку баци јата, подлогата добро се промашу-
ва и по една еза се засејува по површината на ЅЅ 
агарот и на Wilson-Blairoviot бизмутсулфитен агар. 
Засеаните подлоги се инкубираат 24 до 48 часа на 
37°С. Израснатите колонии, за кои се сомнева дека 
се салмонела се пресејуваат на Khglerov двоен 
шеќер. Колониите што и на ДВОЈНИОТ шеќер даваат 
реакции карактеристични за салмонела, натаму се 
идентификуваат со скратена биохемиска низа. Се 
засејува: кос агар со уреа, течна подлога за KCN и 
пептонс^а вода за индол. Подлогите се инкубираат 
24 до 48 часа на 37 °С> а потоа се испитуваат резул-
татите по следената таблица 1: 

Таблица 1 

Род Уреа KCN Индол 

Salmorellae — 

Proteus + + + или — 

Културата што ги дава сите биохемиски реак-
ции на салмонела натаму се идентифицира со ре-
акции на аглутлнација со поливалентни и монова-
лентни серуми. Пред идентификацијата на СОЈОТ со 
аглутинација, сојот и аглутинирачкиот серум треба 
да се проверат на појава на спонтана аглутинација. 
На соодветно стакло се става капка од групен 0 (по-
лива лентен) аглутинирачки серум за салмонела и 
со неа се измешува еза од испиту Баната култура. 
Позитивната реакција на аглутииацијата е изразе-
на со појава на ситни зрнести снегулки во бистрата 
течност, во серумот. 

9. Изолирање и идентификација на коагулаза на 
позитивни стафилококи 

Ако ксагулаза на позитивни стафшткоки се ба-
ра во 1 g или во 1 ml извадок, тогаш тоа количество 
што претходно е иситнето и хомогенизира!«), се за-
сејува во солен бујон. 

Ако коагулаза на позитивни стафилококи се ба-
ра БО 0,1 g извадок од цврста намирница, тогаш 
1 ml од основното разредување, исто така, се засе-
јува во солен бујон Засеаните епрувета бујон се 
инкубираат 24 часа на 37ГС. 

Ако коагулаза на позитивни стафилококи се 
бара во ОД ml течна намирница, или во 0,01 g цврс-
та намирница, тогаш ОД ml од течната намирница, 
односно ОД ml од основното разредување на цврстата 
намирница површински се засејуваат на ETGP атар 
по Baird-Parker и се размачкуваат со стаклено стап-
че По инкубацијата на солениот бујон засеан со 1 или 
со 0.1 g, извадокот со еза се просејува, исто така, 
на површината на ETGP aiapoT по Baird-Parker. 

Засеаната подлога се инкубира 24 до 48 часа на 
37ГС. Израснатите колонии карактеристични за коа-
гулазата на позитивната стафилокока, се проверу-
ваат на способноста за каогулирање на плазма, од-
носно на присуството на ферменти на коагулазата. 

10. Изолирање и идентификација на сулфиторсдук-
тирачки клоетридии 

1 ml соодветно основно разредз^вање од извадо-
кот се пренесува во епрувета 16 X 160 mm. Епруве-
тата се потопува во Бода, што претходно во бања 
е загреан на 80СС и се ©става 1® минути. 
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Потоа епруветата се налива со приготвен растворен 
сулфитен агар така што оддалеченоста од чепот да 
не биде поголема од 1 cm, а височината на разлие-
ната подлога да не биде пониска од 14 cm. Засеаната 
подлога се инкубира три до пет дена на 37 °С. По-
растот иа карактеристичните црни колонии во дла-
бочината на подлогата, или дифузното црнеење на 
целата подлога со создавање на гас и цепење на под-
логата или без создавање на гас, се означува како 
позитивен претходен опит, односно како знак за 
веројатно присуство ка сулфито редуктирачки клос-
тридии во извадокот. Натаму опитот се изведува 
така што од карактеристичните црни колонии се 
прави размачкување и се бојосува по Gram. Исто-
времено културата со еза се пренесува на крвен 
а т р што аеробно се инкубира 48 часа па 37 

Наодот на Грам позитивни стапчиња, со или без 
спори, во кикрЈСкопскиот препарат и изостанува-
њето на растежот на крвниот агар, се смета за по-
зитивен потврден опит, односно како доказ за при-
суството на сулфиторедукт ирачките клостридии во 
испитуваниот извадок. 

При изолирањето на сулфиторедуктирачките 
клостридии од местото на труповите, полулопте или 
четвртинките, 1 g месо непосредно се засејува во 
Rosenowa подлога што се инкубира 3 до 5 дена на 
температура од 37°С. Потоа, во две епрувета сг пре-
несува по 1 ml култура. Една епрувета термички се 
обработува, а потоа обете се заливаат со сулфатен 
агар според напред опишаната постапка. Како по-
зитивен наод се смета растежот на сулфиторедук-
тнрачклте клоспридии во едната или во обете епру-
вета 

Постапката на изолирање на сулфиторедукти-
рачките клостридии од намирниците за кои се сом-
нева дека предизвикале труење, а кај кои постојат 
услови за размножување на клостридиите, се до-
полнува истовремено, со наспоредна обработка на 
извадоците кои пред засејувањето термички не се 
обработуваат на напред наведениот начин. Притоа, 
секојпат се засејува серија од најмалку 4 епрувети 
со разредувања 10-1, 10-*, 10-8 и 1(М. Како позитивен 
наоЖ се смета утврдениот растеж на сулфиторедук-

тирачките клостридии во термички обработениов 
извадок или утврдениот растеж во најмалку две 
разредувања ка ј термички необработениот извадок. 

11. Изолираше и идентификација на Proteus видови 

Ако Proteus в PI дови се бараат во еден грам nmt 
во еден милилитар извадок, тогаш тоа коли-* 
чество, што претходно се хомогезинира, се засејува 
во хранлив бујон. Ако Proteus видови се бараат вф 
ОД g цврсти намирници, тогаш 1 ml основно разре-
дување, исто така, се засејува во хранлив бујон. 
Засеаните епрувети на бујон се инкубираат 24 часа 
па 37сС. 

Ако Proteus видови се бараат во ОД ml течна на-
мирница, или во 0,01 g цврста намирница, или во 
помали количества, тогаш ОД ml течна намирница, 
односно ОД ml основно разредување, или соодветно 
разредување, се засејува на површина на бршш-* 
јант-зелен атар 'и се размачкува со стаклено стап-* 
че. По инкубацијата на засеаниот хранлив бујон из-
вадокот со еза се засејува, исто така, на површината 
на брилијант-зелен а гар. Подлогата се инкубира 2€ 
до 48 часа на 37 °С. Израснатите лактози на нега-
тивната колонија. Грамнегативните стапчиња, ка -
рактеристични за Proteus видови, натаму се пресе-
јуваат на двоен шеќер по Kligler. Културите од двој-
ниот шеќер сомнителни на Proteus видови натаму 
се идентифицираат според следната таблица 2: 

Таблица 2 

Идентификацијата на одделни Proteus видон* 
може да се изврши според следната таблица 3: 

к = киселина; g = гас; v = вари!агилно. 

12. Изолирање и идентификација на Esclierichiae 
coli 

1 g или 1 ml извадок, односно 1 ml определено 
основно разредување^ зависно од тоа во кое коли-
чество се определува присуството на Е. coli, се засе-
јува во епрувети со брилијант-зелена лактоза со 
жолчен бујон со Durhamovi цевкички. Подлогата 
се инкубира 24 до 48 часови на 44°С. Ако инкуба-
цијата се врши во термостат со загрејуван воздух, 
подлогата претходно треба да се загрее на 44°С во 
водена бања. Создавање на гас во Durhamovite цев-
кички по 24 или 4fl часови означува сомнение дека 
во подлогата дошло до растеж на Е. coli, односио 
се означува како позитивен претходен опит. 

Од епруветата со позитивен претходен опит со 
еза се пресејува содржината на површина на вио-
летово-црвен жолчен атар што потоа се инкубира 
24 до 48 часови на 44°С ± <М°С. Растежот на кара-
ктеристичните колонии Е. coll на површината на 
подлогата и наодот на Грам негативни стапчиња 
во микроскопски^ препарат се означува како по-
зитивен потврден опит. Културите на тие колонии се 
пренесуваат на кос агар, се инкубираат 24 часа на 
37°С и се идентифицираат со кратка биохемиска 
низа — IMVC опит. Културите се пресејуваат на: 
пептонска вода за индол, подлога за изведување на 
MR и VP опити и подлога како доказ за користе-
ње на цитрати. Подлогите се инкубираат 24 до 48 
часа на 37 °С. По исчитување^ на резултатите н* 
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Идентификацијата на Е. coli (завршен опит) се из-
вршува според следната таблица 4: 

Таблица 4 

Тод Индол MR VP Simons 
citrat 

Escherichia coli + — — 

Citrobacler + — + 
Klebsiella-
enterobacler — — + 

13. Изолирање и идентификација на кол иф орман 
бактерии во газирани безаколхолни пијачки 

П р е т х о д е н о п и т : во пет епрувети со по 
10 ml и во една епрувета со 50 ml пептонска вода 
со лактозе и Andradeov индикатор со двојна кон-
центрација со Durhamovi цевкички се внесува по 
10, односно по 50 ml извадок од кој е отстранет 
јаглендпоксидот. Епруветите се инкубираат 24 ча-
са на 37 С. Потоа се утврдува ацидитетот на под-
логата и создавањето на гас во Durhamovite цев-
кпчки. Ацидитстот на подлогата и создавањето на 
гас означувааг позитивен претходен опит, Епруветите 
без ацидитет на подлогата и без гас се инкубираат 
следните 24 часа, а создавањето на гас во цевкич-
ките и ацидитетот на подлогата по таа инкубација, 
се означува, исто така, како позитивен претходен 
опит 

Отсуството на гас во цевкичките и ацмдитет на 
подлогата по инкубација од 48 часа се означува 
како негативен претходен опит, односно како до-
каз за отсуство на колиформни бактерии во испи-
туваниот извадок. 

П о т в р д е н о п и т : се изведува така што од 
епруветата со позитивен претходен опит, со еза се 
просејува содржината на површината на виолетово-
-црвен жолчен агар. што потоа се инкубира 24 до 
48 часа на 37ГС. Растежот на карактеристичните 
црвени колонии и наодот на Грам негативни стап-
чиња во микроскопскиот препарат се смета како 
позитивна потврда на опитот, односно како доказ 
за присуство на колиформни бактерии во испиту-
ваниот извадок. 

Ако се утврди растеж на атипични колонии, 
резултатот не може да се земе како 'негативна по-
тврда на опитот, па е потребно да се изврши завр-
шен опит. 

З а в р ш е н о п и т : неколку атипични колонии 
се пренесуваат со еза во пелтопска вода со лактозе 
и Andradeov индикатор со еднократна концентра-
ајци и на кос агар. Подлогите се инкубираат 24 до 
48 часа на 37°С Создавањето на ацидитет на подло-
гата и гас во Durhamovite цевкички и наодот на 
Грам негативни аспорогени стапчиња во размену-
вањето на културата со кос агар се зема како по-
зитивно завршен опит, односно како доказ за при-
суство на кол иф ормни бактерии во испитуваниот 
извадок. 

Од утврдениот број епрувета со позитивен наод 
на колиформни бактерии на пептонска вода со лак-
ггоза и со Andradeov индикатор, а според следната 
таблица 5. се определува најверојатниот број на 
холиформни бактерии во 100 ml. 

Таблица 5 

Број на епрувети со позитивен Н а ј в е р о ј а т е н б р о 1 н а 

MPN колиформни 
1 епрувета со 
50 ml подлога 

5 епрувети со 
10 ml подлога 

бактерии во 100 ml 
извадоци 

0 0 0 
0 . 1 1 
0 0 2 
0 3 4 
0 4 5 
1 0 2 
1 1 3 
1 2 6 
1 3 9 
1 4 16 
1 5 бескраен 

14,' Изолирање и идентификација на Streptococcus 
facalis од безалкохолни газирани пијачки 

Сите епрувети со пеитонска вода со лактозе и 
со Andradeov индикатор, засеани во постапката за 
определување на колиформни бактерии, по инку-
бација од 24 часа добро се промашуваат. По една 
капка на подлогата од секо/а епрувета се пренесу-
ва во Hanny-Nortony буЈон КОЈ се инкубира 24 до 
48 часа на 44°С ± 0.1СС. Промената на виолетовата 
боја на подлогата, по шшубирањето, во жолта се 
смета за позитивен претходен опит. Ако бојата 
на подлогата не е променета, ова се зема како 
негативен претходен опит. 

Од епруветите^ со позитивен претходен опит со 
еза се просејува содржината на површината на 
агар со телурит или на крвен агар. Подлогите се 
инкубираат 24 до 48 чаоа на 37°С Израснатите ко-
лонии, карактеристични за Slieptococcus faecalis, се 
идентифицираат според следната таблица 6: 

Таблица в 

S t r e p , 
f a e c a l i s Е w 

.5 Ѕ «о и и) 
Var, Var. Var. % о 
fae- Ири- гут - - ^ ^ ЈО 
calis efaci- ogens и и и 

ens w in w 

K = создавање на киселина: КГР = редукција, 
создавање на киселина и згрутчување; В в вари-
Ј аби лио. 
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15. Изолирање и идентификација ва Streptococcus 
beta haemolyticus 

Ако Streptococcus beta haemolyticus се бара во 
ОД g цврста намирница, тогаш 1 ml од основно раз-
редување се засејува на бујон за бета стрептококи 
кој се инкубира 18 до 24 часа на 37°С. По инкуби-
рањето, капка од бу јонот се пренесува на површи-
ната на крвниот агар за бета стрептококи и со ста-
клено стапче внимателно се размачкува. 

За течни намртрници, 01 mj извадок со капалка 
директно се пренесува на површината на крвниот 
агар за бета стрептококи и со стаклено стапче вни-
мателно се размачкува Потоа плочите на крвниот 
агар се инкубираат 24 часови на 37°С. Колониите на 
Streptococcus beta heamolytiqus на крвниот агар 
создаваат потполна хемолиза, која се означува ка-
ко хемолиза. Сомнителните колонии се проверу-
ваат микроскопски, а потоа се определува серолош-
ке припадност на групите А, С и G, преципита-
ција или агулутинација. 

Д Е Л В Т О Р И 

ПОДЛОГИ И РЕАГЕНСИ 

1. Хранлив агар 

С о с т а в : 

— екстракт на квасец 2,5 g, 
— триптон 5,0 g. 
— гликоза 1,0 g, 
— агар 12 до 18 g, 

дестилирана вода 1000 ml. 

Состојките се растворуваат во дестилирана во-
да, рН се проверува и дотерува на 6,5 до 7,0, под-
логата се разлива во боци или епрувети и се сте-
рилизира во автоклав 20 минути на 120°С. До упо-
требата се чува на 4 до б°С. 

Пред употребата подлогата се истопува, се из-
ладува до 45°С и се разлива во Петриевите плочи 
со инокулирани разредувања на извадоците. 

2. Хранлив бујон 

С о с т а в : 

— пептон 15,0 g, 
— екстракт на месо 3,0 g, 
— натриумхлорид (NaCl) 5,0 g, 
— калиумфосфат (К3РО4) 0,3 g» 
— дестилирана вода 1000 ml. 

Состојките се растворуваат, се разливаат во 
епрувета или боци и се стерилизираат 15 минути 
на 120°С. 

3. Хранлив агар со скроб 

С о с т а в : 

— триптоц 10,0 g, 
— екстракт на квасец 1,0 g, 
— глукоза 1,0 g, 
— скроб 1,0 g, 
— агар 15,0 g, 
— дестилирана вода 1000 гаi. 
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Состојките со постепено загревање се раствору-
ваат во дестилирана вода, рН се проверува и до-
терува на 7,2. Се разлива во боци или во епрувета 
и се стерилизира во автоклав 20 минути на 120°С. 

4. V.L. агар за анаеробни спорогекга бактерии 

С о с т а в : 

— триптон 10,0 g, 
— натриумхлорид (NaCl) 5,0 g, 
— екстракт на месо 4,0 g, 
— екстракт на квасец 5,0 g, 
— гликоза 2,0 g, 
— хлорхидрат на цистеин 0,3 g, 
— скроб 1,0 g, 
— агар 15,0 g, 
— дестилирана вода 1000 ml. 

Состојките со загревање се растворуваат, рН се 
дотерува на 7»4 и подлогата се разлива по 25 ml во 
епрувети со големина 20 х 200 mm и се стерилизира 
во автоклав 20 минути на 120°С. 

5. Селенит бујон 

С о с т а в : 

— пептон 0,5%, 
— лактоза 0,4°/о, 
— натриумселенит ДОазЅегО) 0,4%, 
— натриумфосфат ДОазРО*) 1,0%. 

Состојките се растворуваат во претходно пре-
варена дестилирана вода* во стерилен сад. Подло-
гата се користи веднаш по приготвувањето, односно 
за секое испитување се приготвува свежа подлога. 
Готовата подлога треба да има рН 7,0. 

Можат да се користат и готови дехидрирани 
подлоги според упатството на производителот. 

6. Wilson—Blairov бизмутсулфитен атар 

С о с т а в : 

— понтон 1,0% 
— екстракт на месо 0,5%, 
— декстроза 0,5%, 
— иатриумфосфат (NasPOi) 0,4%, 
— феросулфат (FeS04) 0,03%, 
— бизмутсулфит индикатор 0,8%, 
— агар 2,0%, 
— брилијант зелено 0,0025%. 

Состојките се растворуваат во стерилна дести-
лирана вода и се оставаат 15 минути. Со внимателно 
загревање подлогата се истопува, се изладува на 
околу 50°С, добро се промешува за да се изедначи 
преципитагот и веднаш се разлива во Петриевите 
плочи. Подлогата не се стерилизира, а рН треба да 
е 7,7. Пред употребата разлиената подлога во Петри-
евите плочи треба да се држи 4 дена fta 4^С. Ко-
лониите на салмонели на подлогата се црни со ме-
тален сјај и можат да се забележат дури по инку-
бација од 24 часа на 37°С. Колониите без вакви ка-
рактеристики се атипични и не се сметаат сомни-
телни на салмонели. 

Можат да се користат и готови дехидрирани 
подлоги, чиј состав одговара на составот што е даден 
во оваа точка. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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Бизмутсулфит индикатор 

С о с т а в : 

— бизмутамониум цитрат 3,0 g, 
— натриумсулфит (Na>SO,) 10,0 g, 
— дмнатриевфосфат (Na2HP04) 5,0 g, 
— декстроза 5,0 g. 

Состојките се растворуваат во 100 ml дестили-
рана вода со загревање до вриење. Из ладен раствор 
со додава во основата на подлогата според наведе-
ниот состав. 

7. ЅЅ агар 

С о с т а в : 

Состојките со загревање се истопуваат во дестин 
лирана вода, рН се дотерува на 7,4. По 7 ml се раз-
лива по епрувети 16 X 160 mm и се стерилизира во 
авгоклав 15 минути на 120°С. Подлогата се иско-
сува како за кос агар и се изладува. 

При испитувањето, културата се засејува по 
косината, а потоа со боцнување со еза во столпчето 
на дното на епруветата. 

По инкубација од 24 или 43 часа на 37°С, сал-
монелите за даваат следната реакција: 

— косиот дел на подлогата е црвен лактоза 
негативна); 

— столпчето на подлогата е жолто (декстроза 
позитивна); 

— гас кс се создава; 
— сулфорводород (црна боја на подлогата) се 

создава или не се создава. 
__ пепгон 5,0 g, Можат да се користат и готови подлоги на про-
— екстракт на месо 5,0 g, изводите лот. според наведениот состав. 

— лактоза 10,0 g, 
— жолчка сол 8-5 g, 10. Кос атар со уреа според Christenseo 
— натриумцитрат (СвЊШз07 • 2ЊО) 8,5 g, С о с т а в : —-9 натриумтиосулфат (NaiS-jCa • 5ШО) 3,5 g, С о с т а в : 
JL-ферицитрат (FeCeHsCb • 5ЊО) 1,0 g, — пептон 0,1%, 

а rap 13,0 g, — декстроза 0,1%, 
— неутрално црвенило 0,023 g, — натриумхлорид (NaCl) 0,5%, 
— брилијант зелено 0,00033 g. 

Жолчните соли можат да се заменат со 100 ml 
свежа шведска жолчка. 

Состојките се ставаат во 1000 ml ладна дести-
лирана вода, добро се промешува и остава да стои 
15 минути. Потоа со загревање состојките целосно се 
истопуваат и рН се дотерува на 7,0. Се изладува до 
60°С, добро се промешува и се разлива во Петри-
евите плочи. Подлогата не се стерилизира во авто-
клав. 

Разлиените плочи се сушат во термостат 1 до 2 
часа пред употреба. Разлиената подлога може не-
колку дена да се чува на ладно место до употребата. 

8. Кос агар 

Хранливиот агар се истопува со загревање и по 
7 ml се разлива во епрувети 16 X 160 mm. Се сте-
рилизира во автоклав 15 минути на 120 *С. Без ла-
дење се искосува така што да се добие соодветна 
коса површина. Може да се чува на температура од 
4 до 6°С и да се користи се додека создадениот кон-
дензат не се исуши. 

9. Двоен шекер по Kligler 

С о с т а в : 

— екстракт на месо 0,3%, 
— екстракт на квасец 0,3%, 
— лептон 2,0%, 
— лактоза 1,0%, 
— декстроза 0.1%, 
— натриумхлорид (NaCl) 0,5%, 
— феросулфат (FeSG4) 0,2%, 
— натриумтиосулфат (ЗУГагЅгОз • 5ШО) 0,03%, 
— агар 2,0%, 
— фенолно црвенило 0,0024%, 

— мрнокалиумфосфат (КН2РО4) 0,2%, 
— уреа 2,0%, 
— фенолно црвенило 0,0012%, 
— атар 1,5%. 

1,5 агар БО прав се раствора во 90 ml дестили-
рана вода и се стерилизира во авгоклав 15 минути 
на 120"С. 

Непосредно пред употребата атарот се истопува 
и се изладува на околу 50°С. Тогаш му се додава 
10 ml раствор што содржи: пептон, декстроза, на-
триумхлорид. калиумфосфат, уреа и фено ино цр-
венило ко наведените концентрации. Сите тие сос-
тојки се раствораат во стерилна дестилирана вода 
и веднаш се користат. По 3,5 до 4 ml подлога се раз-
лива во епрувети 12 X 120 mm и во коса положба се 
изладува. рН на подлогата треба да е 6.9. 

Испитуваната култура, сомнителна на салмоне-
ли или протеуси, се засејува со еза по косината и 
со боцнување во столпчето на подлогата. Позитивна 
(уераза позитивна) реакција се манифестира со по-
јава на црвена боја на подлогата, а засеаната кул-
тура расте и на косиот дел од подлогата. 

Можат да се користат и готови дехидрирани 
подлоги според наведениот состав. 

11. Кос фенилаланин агар 

С о с т а в : 

— пептон 
— дила лиу мфосфат (К2НРО4) 
— натриумхлорид (NaCl) 
— екстракт на квасец 
— LD фенилаланин или 

L фенилалачин 
— а гар 
— дестил ирана вода 

10,0 g, 
1,0 g, 
5,0 g, 
3,0 g, 

2,0 g, или 1,0 g, 
12,0 g, 

1000,0 ml 

Состојките се растворуваат со загревање, се раз-
ливааг по 5 ml во епрувети 16 X 160 mm. Претход-
но се дотерува рН на 7,2. Се стерилизираат во авто-
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клае 20 минути на 120°С, а потоа се искосуааат, како 
за кос атар и се изладуваат. 

Засеаната подлога се инкубира 18 до 24 часа на 
37°С. По иикубацијата изразената култура се пре-
лива со 4 до 5 капки 10% раствор наферихлорид 
(FeCls). Позитивната реакција се манифестира со 
лозава на тсмнозелена боја на културата и со теч-
ност која исчезнува по 30 минути. 

12. Течни подлоги за KCN опит 

С о с т а в : 

— протеоза пептон 0,3%, 
— динатриумфосфат (Na.'HPOi) 0,561%, 
— монока тшумфосфат (КНѕРО*) 0,0225%, 
— натриум хлорид (NaCl) 0,5%. 

Состојките се раствораат во дестилирана вода, 
рН се дотерува на 7,6, се разлива во боци по 100 ml 
и се стерилизира во автоклав 15 минути на 120°С. 
Се изладува на околу 20°С и на 100 ml се додава 
1,5 ml 0,5% раствор на калиумцијанид (KCN). 

Растзорот на калиумцијанид се подготвува така 
што 0,5 ml ка лиу мциј а нпд се става со мешлеста ка-
палка во 100 ml дестилирана вода. 

По 2 ml подлога се разлива во стерилни епру-
вети 12 X 120 mm, кои се затвораат со гумен чеп. 

Култури, со 24 часа стар бујон, се засејуваат со 
еза Ако микроорганизмот расте во присуство на 
KCN подлогата се заматува. 

Може да се користи и готова дехидрирана под-
лога, која одговара на наведениот состав. 

13. Пепгонска вода за докажував на саздавање на 
индол 

С о с т а в : 

поптон (кој содржи трипофан) 1,0%, 
— натриумхлорид (NaCl) 0,5%. 

Пептонот и натриумхлоридот се раствораат со 
загревање во дестилирана вода, по 10 ml подлога 
се разлива во епрувети 16 X 160 mm и се стерили-
зира 15 минути на 120°С. рН на готовата подлога 
треба да е 7,5. 

Реакцијата е специфична за микроорганизми^ 
што го разлагаат триптофанот (аминокиселина оз 
индолов прстен), па поради тоа е задолжително тој 
да се наоѓа БО подлогата Подлогата не смее да со-
држи шеќер, бидејки шеќерот ја попречува реак-
цијата на создавање индол. 

Создадениот индол, во подлогата засеана со, ис-
питуваната култура, се докажува со помош на реа-
генсите А и В и со ксилол или со Ковачевиот реа-
генс.^ 

Р е а г е н с А (Erlichov reagens): 

— паоадиметиламинобензалдехид 
* (РМАВ) 1,0 g, 
— алкохол (96%) 95 ml. 
— концентрирана хлороводородна 

киселина 20 ml. 

Во алкохол со маткање се истопува РМАВ, а 
потоа се додава хлороводородна киселина. 

Р е а г е н с В: Калиумперсулфат (заситен 
раствор при собна температура) 
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Ковачев реагенс: 1 ! i 

— парадиметиламинобензалдехид 5,0 g, 
~ амилалкохол (или isamyl) 75 ml, 
— концентрирана хлороводородна 

киселина 25 ml. 

Во подлогата што покажува растеж на бакте-
риите се додава 1 ml ксилол и силно се промашува, 
да се издвои индолот. Епруветата се остава ксилолот 
да се издвои на површината, па полека низ ѕидот 
се додава 1 ml раствор А. Ако во подлогата има ин-
дол, на границата на ксилолот и подлогата ќе се по-
јави црвен прстен. Дека црвениот прстен навистина 
е резултат од создадениот индол, се докажува со 
додавање на неколку капки раств£р В кој ја под-
засилува бојата. 

14. Брилијант — зелен агар 

С о с т а в : 

— екстракт на квасец 0,3%, 
— пептон 1,0%, 
— натриумхлорид (NaCl) 0,5%, 
— лактоза 1,0%, 
— сахароза 1 1,0%, 
— фенол из црвенило 0,008%, 
— брилијант — зелено 0,00125%, 
— агар 2,0%. 

Состојките се раствораат со благо загревање (да 
не дојде до вриење) во дестилираната вода. На под-
логата се додава 1,25 ml 0,1% воден раствор на бри-
лијант-зелено. Се дотерува рН на 6,9 до 7,2; се раз-
лива во помали боци и се стерилизира 15 минути на 
120°С. Колониите на бактериите што не ја разлагаат 
лактозата не ја менуваат бојата на подлогата, имаат 
светлорозова опалесцентна боја и се со мал пречник 
за Salmonellae, а можат да се спојуваат и да прават 
тенок СЛОЈ за Pioleus. Бактериите што за разлагаат 
лактоза1а го менуваат рН на нодлогите и создаваат 
жолто-зелени колонии (колиформни). 

Можат да се користат готови дехидрирани под-
логи според упатството на производителите. 

15. Брилијант-зелен лактозажолчен бујон 

С о с т а в : 
— пептон 10 0 g, 
— лактоза 10,0 g, 
— свежа говедска жолчка или 200 ml 

5% раствор на шведска дехидри-
рана жолчка 200 ml, 
— дестилирана вода 786,7 ml. 

Во преварена дестилирана вода се раствора пеп-
тон и лактоза, се додава жолчка (или 5%-теи раст-
вор на говедава дихридрирана жолчка), а потоа 13,3 
ml 0,1% воден раствор на брилијант-зелено. По 9 ml 
подлога се разлива во епрувети 15 X 160 mm со 
Durhamovi цевчиња и се стерелизира во автоклав 
20 минути ка 115°С. 

рН на подлогата треба да е 7,2. 
Escherichia coli на 44,5°С во подлогата создава 

гас, што се собира во Durhamovite цевчиња, 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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16. Виолетово-црвен жолчен агар (VRB, violet-red 
bile agar) 

С о с т а в : 

— екстракт на квасец 0,3%, 
— пептон 0,7%, 
— жолчна сол бр. 3 0,15°/of 
— лактоза 1,0%, 
— натриумхлорид (NaCl) 0,5°/о, 
— атар 2,0%, 
— неуарално црвенило 0,003°/о, 
— кристалвиолет 0,002°/о. 

Сите СОСТОЈКИ, освен кристалвиолетовиот — ин-
дикатор, се раствораат во проварена дестилирана 
вода. По 100 ml подлога се разлива во помали боци 
и се стерилизира 15 минути на 120°С. По стерили-
з а ц и ј а ^ рН се дотерува на 7,4. Ако се користи вед-
наш, подлогата се изладува на околу 50 С, па се до-
дава на секој 100 ml ОД ml 0,2% воден раствор на 
кристалвиолет. Подлогата може да се чува на 4 
до 6°С. 

Escherichia coli создава на подлогата пурпурно-
црвени колонии со пречник од 1 до 2 mm, окружени 
со црвенкаста зона на преципитирана жолчка. 

Се препорачува користење на готова дехидри-
рана подлога, според наведениот состав. 

17. Подлога за изведување на MR и VP опити (МсШ 
red и Voges Proskauer) 

С о с т а в : 

— протеоза пептон 0,5%, 
— дикалиумфосфат (К2НРО4) 0,5%, 
— гликоза 0,5%. 

Состојките се раствораат во дестилирана вода, 
подлогата се разлива во епрувети и се стерилизира 
15 минути на 150°С. Готовата подлога треба да има 
рН 6,9. 

18. MR (Metil red) опит 

Со овој опит, врз основа на рН вредноста се 
определува степенот на ферментацијата на гликоза-
та и специфичните особини на некои микроорганиз-
ми. Засеаната подлога со испитувачката култура на 
атикрооргаш грмите се инкубира 24 до 48 часови на 
37 С, Разлагањем на гликозата под дејс!Во на ис-
питувачкиот микроорганизам се докажува со реа-
генс со метилно црвенило како индикатор. 

С о с т а в н а р е а г е н с о т : 

— метил но црвенило ОД g, 
— алкохол (96%) 250 ml, 
— дестилирана вода 250 ml. 

По инкубирањето на подлогата со засеаната кул-
тура и се додава 5 до 6 капки од реагенсот на околу 
10 ml подлога. Појавата на црвена боја на подло-
гата означува дека во подлогата со разлагање на 
гликозата настанала киселина и промена на рН 
вредност, а тоа наедно значи и позитивен MR опит. 

19. VP (Voges Proskauer) опит 

За овој опит се користи иста подлога како и за 
МН оппт, а паз интензивното разлагање на гликоза-
та се докажува со дез ство на ферментите на некои 
микроорганизми. Покрај другите производи на раз-
лагање, се создава и ацетилметилкарбинол чие при-
суство се докажува со специфични реагенси А и В 
(според Barritt)* 

Р е а г е н с А: 

— алфа-нафтол 5 g, 
— алкохол (96°/о) 100 ml. 

Со маткање, во стаклен сад, алфа нафтолот се 
истопува во алкохол и се користи без филтри-
рање. 

Р е а г е н с В: 40% воден раствор на калиум хи-
дрокскд (КОН) 

На 1 ml подлога, засеана со култура што се ис-
питува, по пнкубирањето се додава 0,6 ml реагенс 
А и 0,2 реагенс В. Добро се проматкува и се остава 
да се развие реакцијата. Ако во подлогата има аце-
тилметилкарбинол се јавува розова до темноцрвена 
боја, што истовремено означува позитивен VP опит. 

20. Доказ за користењето на цитратог според 
Simons 

Некои микроорганизми припадници на фамили-
јата ентеробактерии користат цитрат како един-
ствен ичвор на јаглерод односно можат да растат во 
подлога КОЈ а содржи натриумцитрат како единствен 
извор на Јаглерод. 

С о с т а в : -

— магнезиумсулфат (MgS04 • 7ШО) 0,02%, 
— амониумфосфат (NH4)a • РО4 0,1%, 
— дикалиумфосфат (Кг НРО4) 0,1%, 
— натриумцитрат (CjHsNaaO • ШО) 0,2 % 
— натриумхлорид (NaCl) 0,5%, 
— бромтимолсино 0,008%, 
— атар 2,0%. 

Состојките се раствораат со загревање во дести-
лирана вода. Се дотерува рН на 6,8 и по 5 до 8 ml 
се разлива во епрувета Се стерилизира 15 минути 
на 120°С. Подлогата се искосува и се лади како за 
кос атар. 

Микроорганизмите што се користат со цитрат 
растат создавајќи колонии што ги менуваат подло-
гите во сино. 

Можат да се користат и готови дехидрирани 
подлоги според дадениот состав. 

21. Солен бујон со 1% натрнумхлорид 

С о с т а в : 

— пептон 15,0 g, 
— екстракт на месо 3,0 g, 
— натриумхлорид (NaCl) 100,0 g, 
— дикалиум фосфат (К2НРО4) 0,3 g, 
— дестилирана вода 1000 ml, 

рН на подлога треба да биде 9,2. 

По 9 ml подлога се разлива во епрувети и се 
стерилизира 15 минути на 120°С. 

22. ETGP агар според Baird-Parker 

С о с т а в : 

— триптон 1,0%, 
— екстракт на месо 0,5%, 
— литриумхлорид (LiCl) 0,5%, 
— екстракт на квасец 0,1%, 
— агар 2,0%. 

Со постепено загревање состојките се раство-
раат во дестилирана вода, а ако е потребно рН се 
дотерува на 7,0. Во боци се разлива па 100 ml под- * 
лога и се стерилизира 15 минути на 120°С, 
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На истопената и на околу 45°С издадената под-
лога, непосредно пред употребата и се додаваат: 

— 6 ml 20°/о раствор на глицин (ЊНСЊСООН) 
— 1 ml 1% раствор на калиумтелурит (КгТеОз) 
— 5 ml 20°/о раствор на натриумпируват 

(CH.COCOONa) 
— 5 ml жолчка од свежо јајце хомогенизира^ 

со маткање 
— 1 ml 0,4% раствор на сулфодимидин. 

Подлогата со маткање се хомогенизира и се раз-
лива во Петриевите плочи. 

Колониите на Staphylococcus aureusa се ситни 
црни како јаглен, окружени со светла зона на ли-
зиран лецитин. 

Можат да се користат и готови дехидрирани 
подлоги според дадениот состав 

23. Бромкрезолпурпурен агар според Baird-Parker 

С о с т а в : 

— триптон 1,09/о, 
— екстракт на квасец ОД*/«, 
— гликоза 1,0%, 
— бромкрезол пурпур 0,004%, 
— агар 0,5%. 

Со постепено загревање во дестилирана вода 
состојките се раствораат и рН се дотерува на 
7,2 По. 10 ml подлога се разлива во епрувети 
16 X 160 mm и се стерилизира 20 минути на 115°С. 

Подлогата се користи за испитување на окси-
дацискоферментацискиот тест со кој се диферен-
цираат родовите на Micrococcus и Staphylococcus. 

Испитуваната култура се засејува во две епру-
вети со боцнување до дното на подлогата. Во едната 
епрувета преку подлогата се прелива слој на пара-
фин или нехранлив атар, со дебелина околу 1 cm. 

На температура на инкубација од 37°С во трае-
ње од 1 до 5 дена стафилококите растат анаеробно 
и ја разлагаат гликозата при што подлогата од вио-
летовосина, поради промена на индикаторот, добива 
жолта боја. Микрококите растат само аеробно и 
слабо оксидативно ја менуваат бојата на површи-
ната на подлогата 

24. Тест на коагулаза на плазма 

Опитот С Л У Ж И за докажување на ферментите 
што ја коагулираат плазмата на човекот, на т р о -
мите зајаци и на некои други видови. За овие испи-
тувања може да се користи свежа или дехидрирана 
плазма на питоми зајаци или на човек, неразредена 
или разредена со физиолошки раствор од односот 
1 :5. Дехидрираната плазма се реституира по упат-
ството на производителот. 

При користењето на свежа или реституирана 
плазма, во три стерилни епрувети се става по 0,5 до 
1 ml. Во една со еза се внесува културата што се 
испитува, во друга исто количество култура од по-
зната коагулаза на позитивна стафиликока, а тре-
тата СЛУЖИ како контрола на плазмата Епруветите 
се инкубираат на температура од 37°С, а реакциите 
се исчитува ат по 2, 4. 6 и 24 часа, бидејќи соевите 
што создаваат фибрионолизин можат Да го разло-
жат формираниот коагулум, што би имало за пос-
ледица погрешно исчитување на резултатот. Пози-
тивна реакција се манифестира со целосна коагула-
ција на плазмата во првата и во втората епрувета, 
додека во третата епрувета не смее да дојде до коа-
гулација. ^ 

25. Rosenowa подлога 

С о с т а в : 
— триптон 10,0 g, 
— екстракт на месо 3,0 g, 
— декстроза 2,0 g, 
— натриумхлорид (NaCl) 2,0 g, 
— L-цистин 0,3 g, 
— фуксин Ѕ 0,015 
рН на подлога треба да е 7,2. 

Состојките се раствораат во 1000 ml дестилира-
на вода, со загревање до вриење. По 10 ml подлога 
се разлива во епрувети со додаток на парченца мер-
мер и коцкичка замрзнат говедски мозок. Се сте-
рилизира 15 минути на 120°С. ' * 

26. Сулфитен агар 

С о с т а в : 
— триптон 15,0 g, 
— екстракт на квасец 10,0 g, 
— дестилирана вода 750 ml, 
— вода за пиење (agua fontis) 250 ml. 

Состојките со постепено загревање се иселу -
ваат, се дотерува рН на 7,0, се разлива во боци по 
100 ml и се стерилизира 15 минути на 120°С. Под-
логата се чува на 6 до 8°С 

Непосредно пред употребата, на 100 ml истопена 
и на околу 45°С изладена подлога се додаваат рас-
творите: 

— 1 ml 5% воден раствор на цитрат на железо 
(FeCeH5O7 • 5ЊО), 

— 1 ml 5% воден раствор на натриумсулфит 
(Na2SOi — 2ЊО), 

— 1 ml 1% воден раствор на калиумперманганат 
(КМп04). 

Сулфиторедуктирачките клостридии, на оваа 
подлога, растат во форма на тркалезни црни коло-
нии. Црната боја на колониите и нивната околина 
настанува со создавање на железо на сулфид, во 
редукција на водороденсулфид, во присуство на 
тривалентно железо. 

27. Sabouraud малтозен агар 

С о с т а в : 
— пептон 1,0%, 
— малтоза 4,0%, 
— агар 2,0% 

Состојките со загревање се раствораат во дести-
лирана вода, се дотерува рН на 5,6, се разлива во 
боци на 100 ml и се стерилизира 15 минути на 120°С. 

Непосредно пред употребата, на 100 ml истопена 
и на 45°С изладена подлога и се додава: 

— 1 ml 1% раствор на хлорамфеникол и 
— 1 ml 1% раствор на окситетрациклин. 

Подлогата добро се измешува и се разлива во 
Петриевите плочи инокулирани со извадоци 

28. Крвен агар за бета стоептококи според 
Libermeister и Braveny 

С о с т а в : 
— пептон 1,0 g, 
— екстракт на месо 0,6 g, 
— екстракт на квасец 0,5 g, 
— L (+) — Lysin 0,02 g, 
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— натриумхлорид (NaCl) 6,0 g, 
I — динатриумфосфат (Na^HPO^ 2,0 g, 

— агар 15,0 g, 
— дестилирана вода 1000 ml. 

Со постепено загревање состојките се загреваат 
во дестилирана вода, рН се проверува и се дотерува 
до 7,2. Подлогата се разлива во боци и се стерили-
зира во автоклав 15 минути на 121°С. По стерилиза-
цијата боците се разладуваат до 50°С и асептички 
се додава 10°/о дефибринирана овча или коњска 
крв. Внимателно се промешува и подлогата се раз-
лива во стерилни Петриеви плочи. 

29. Бујон за бета стрептококи според Liebermeister 
i Braveny 

С о с т а в : 
— пептан 1,0 g, 
— екстракт на месо 0,6 g, 
— екстракт на квасец 0,5 g, 
— L (+) — Lysin 0,02 g, 
— натриумхлорид (NaCl) 6,0 g, 
— динатриумфосфат (Na2HPC>4) 2 0 g, 
— дестилирана вода 1000 ml. 

Состојките се ставаат во дестилирана вода и со 
загревање до вриење, со мешање, добро се истапу-
ваат. Кога бу јонот ќе се излади до 37* С, рН се до-
терува на 7,3 се разлива по 10 ml во епрувети и 
jce стерилизира 15 минути на 121 °С. 

30. Tributyrin атар 

С о с т а в : 
— агар 
— пептон 
— екстракт на квасец 
— вода за пиење 
— трибутирин 

20,0 g, 
5,0 g, 

10,0 g, 
1000 ml, 

10,0 ml. 

Сите наведени состојки, освен трибутиринот, се 
раствораат со загревање на температура од 100°С, 
Потоа подлогата се разладува на 60°С, се додава 
Трибутирин и се меша во миксер една минута, се 
разлива во боци и се стерилизира во автоклав 15 
минути на 115°С. рН на подлогата треба да е 7,5. 

31. Пептонска вода со лактоза и со Andrade 
индикатор (LAP) 

С о с т а в : 

— трипсичен 
пептон 

— лактоза 
— Andradeov 

индикатор 
— дестилирана 

вода 

Еднократна Двојна 
концентрација концентрација 

Qndradeov 

10,0 g, 
5,0 g, 

10,0 ml, 

1000,0 ml, 

индикатор: 

20,0 g, 
10,0 g, 

20,0 ml, 

1000,0 ml. 

се профилтрира и се додава на подлогата во коли-
чество што одговара за еднократна, односно двојна 
концентрација. 

Состојките се раствораат во дестилирана вода 
со загревање, се профилтрира, рН се дотерува на 
6,9 до 7,0, се разлева по 10 ml во епрувети 
220 X 22 mm со Durham цевче големо 6 X 30 mm се 
стерилизира 20 минути во автоклав на 120°С. 

32. Докажување на сулфурводород (BLS) па 
филтер-хартија 

Лентите на филтер-хартија за докажување на 
НгЅ намокрени со рас твор на оловен ацетат (100 ml 
вода се проварува и се додава 5 g оловен ацетат, 
се промешува и уште еднаш се проварува) се исе-
чуваат така што широчината да им изнесува 1 cm, 
а должината 10 cm, се исушуваат во термостат и се 
вглавуваат кон чепот на епруветите со пептонска 
вода така што хартијата да не е оддалечена од повр-
шината на подлогата повеќе од 2 cm Ако се засеа-
ни бактерии што произведуваат НгЅ. доаѓа до ре-
дукција на оловниот ацетат во оловен сулфид и 
филтер-хартијата станува со посилна или послаба 
сивоцрна боја. 

33. Nanny-Nortonov бујон 

С о с т а в : 
— протеаза пептон 10,0 g, 
— натриумхлорид (NaCl) 5,0 g, 
— дикалиумфосфат (КЛЈРО*) 5,0 g, 
— монокалиумфосфат (К2Н2РО4) 2,0 g, 
— гликоза 5,0 g, 
— екстракт на квасец 3,0 g, 
— натриумазид (NaN») 0,25 g, 
— 1,6% алкохолен раствор 

на бромкрезолпурпур 2 ml, 
— дестилирана вода до 1000 ml. 

Состојките со постепено загревање се натопу-
ваат. рН се дотерува на 6,8. Се разлива во епрувети 
по 10 ml подолга и се стерилизира 15 минути на 
120°С. 

34. Агар со телурит 

С о с т а в : 
— пептон 
— екстракт на месо 
— натриумхлорид (NaCl) 
— екстракт на квасец 
— гликоза 
— агар 
— дестилирана вода 

10,0 g, 
30,0 g, 
5.0* g, 
3,0 g, 
5,0 g, 

20 0 g, 
1000 ml. 

Состојките со загревање се истопуваат. Се до-
терува рН на 7,1 и се разлива по 20 ml во епрувети 
20 X 200 mm Се стерилизира 15 минути на 120°С. 

Пред употребата, на истопената и на околу 45ЛС 
издадената подлога и се додава 1 ml на една епру-
вета 0,8% воден раствор на ка лиу мте лу рит (K^TeCh). 
По добивањето на раствор на калиумтелуритот, во 
Петриевите плочи се засејува површно со размач-
кување 0,1 ml извадок и се инкубира 24 до 48 часа 
на 37°С. Колониите на Streptococcus faecalis се сит-
ни, тркалезни и црни. 

— кисел фуксин 
— дестилирана вода 

0,5 g, 
100,0 ml. 

Се титрира на n/1 NaOH капка по капка од 
бирета со постојано мешање, така што од црвена 
да се до^ие жолта Гз^а и за тоа е потребно до 18 ml 
NaOH. Растворот стои 24 часа на собна температура, 

35. Крвен агар 

С о с т а в : 
хранлив агар 

— дефибринирана овча, 
Г коњска или телешка крв 

100 ml, 

5 do 10 mL 
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Хранливиот агар се истопува со држење на бо-
цата во вода што врие, се из ладу ва на 45 му се 
додава крв, добро се промешува и веднаш се раз-
лива во Петриевите плочи со пламеник, со кој брзо 
се преминува преку тукушто разлиената површина, 
со што се обезбедува стерилност и се истиснуваат 
меурчињата на воздух. 

403. 

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот 
за здравствената исправност на животните намир-
ници и предметите за општа употреба („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 55/78), Сојузниот комитет за труд, 
здравство и социјална заштита донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗДРАВСТВЕНИТЕ И ЗА ДРУГИ ОРГАНИЗА-
ЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ШТО ГИ ИСПОЛНУ-
ВААТ УСЛОВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ СУПЕРАНАЛИЗИ 
НА ЖИВОТНИТЕ НАМИРНИЦИ И НА ПРЕДМЕ-

ТИТЕ ЗА ОПШТА УПОТРЕБА 

1, За вршење суперанализи на животните на-
мирници и на нивните суровини, заради утврдување 
на нивната здравствена исправност ги исполнуваат 
условите следните здравствени и други организации 
на здружен труд: 

1) Републичкиот завод за здравствена заштита, 
со седиште во Белград; 

2) Републичкиот завод за заштита на здравјето, 
со седиште во Загреб; 

3) Републичкиот завод за здравствена заштита, 
со седиште во Љубљана; 

4) Републичкиот завод за здравствена заштита, 
со седиште во Скопје; 

5) Заводот за јавно здравство на СР Босна и Хер-
цеговина, со седиште во Сараево; 

6) Институтот за здравствена заштита на Меди-
цинскиот факултет, со седиште во Нови Сад; 

7) Заводот за превентивна медицина на Воено-
медицинската академија, со седиште во Белград; 

8) Земјоделскиот факултет, со седиште во Земун; 
9) Земјоделскиот факултет, со седиште во Нови 

Сад; 
10) Технолошкиот факултет, со седиште во Но-

ви Сад; 
11) Прехранбено-технолошкиот институт, со се-

диште во Загреб; 
12) Медицинскиот завод, со седиште во Тито-

град; 
13) Покраинскиот завод за здравствена заштита, 

со седиште во Приштина. 
Одредбите на став 1 под 12 од оваа точка не се 

однесуваат на суперанализи заради утврдување на 
остатоци пестициди, а одредбите на став 1 под 13 
од оваа точка — на суперанализа! заради утврдува-
ње на остатоци пестициди и од други отровни мате-
рии во животните намирници и во нивните суровини. 

2. За вршење суперанализи на животните на-
мирници од животинско потекло и на нивните суро-
вини, заради утврдување на нивната здравствена 
исправност, ги исполнуваат условите следните здрав-
ствени и други организации на здружен труд: 

1) Југословенскиот институт за технологија на 
месо, со седиште во Белград; 

2) Институтот за млекарство на Југославијаг со 
седиште во Белград; 

3) Институтот за хигиена на животните намири 
ници, одделение за ветерина на Биотехничкиот фач 
култет, со седиште во Љубљана; 

4) Заводот за хигиена на животните намирници 
од анималне потекло на Ветеринарниот факултет, 
со седиште во Сараево; 

5) Заводот за хигиена и технологија на анимал-
ните намирници на Ветеринарскиот факултет, со 
седиште во Загреб. 

3. За вршење суперанализи на животните на-« 
мирници од растително потекло и на нивните суро-
вини, заради утврдување на нивната здравствена 
исправност, ги исполнуваат условите следните здрав-
ствени "и други организации на здружен труд: 

1) Кметиски институт на Социјалистичка Реи 
публика Словенија, со седиште во Љубљана; 

2) Заводот за земјоделска контрола, со седишта 
во Белград. 

4. За вршење суперанализа! на животните на-
мирници во поглед на утврдувањето на остатоци од 
пестициди и на други отровни материи ги исполнува 
условите Институтот за примена на нуклеарната 
енергија во земјоделството, ветеринарството и шу-
марството — Заводот за пестициди, со седиште во 
Земун. 

5. За вршење суперанализи на животните на-
мирници во поглед на утврдувањето на отровни ма-
терии, како и на радиоактивни материи во живот-
ните намирш!ци ги исполнува условите Институтот 
за нуклеарни науки „Борис Кидрич", со седиште вз 
Винча. 

6. За вршење суперанализа! заради утврдување 
на здравствената исправност на предметите за опш-
та употреба ги исполнуваат условите следните орга-
низации на здружен труд: | 

1) Републичкиот завод за здрз^ствена заштита*1 1 

со седиште во Белград; ј 
2) Републичкиот завод за заштита на здравјето, ј 

со седиште во Загреб; ј 
3) Републичкиот завод за здравствена заштита, . 

СО седиште во Љубљана; ј 
4) Заводот за јавно здравство на Социјалистичка 

Република Босна и Херцеговина, со седиште во Са- Ј 
раево; 

5) Републичкиот завод за здравствена заштита,' j 
со седиште во Скопје; ј 

6) Прехранбено-технолошкиот институт, со се-
диште во Загреб. ј 

За вршење суперанализи заради утврдување на 
здравствената исправност на одделни видови пред-
мети за општа употреба ги исполнуваат условите, 
покрај организациите на здружен труд од став 1 на 
оваа точка, 

1) Институтот за хемиски и металуршки испи-
тувања, со седиште во Белград — за вршење супе-
ранализи на сите предмети за општа употреба што 
подлежат на здравствен надзор, освен тутунските 
преработки; 

2) Институтот за броматологш а на Фармацевт-
окиот факултет, со седиште во Белград — за врше-
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-fee суперанализи на садови, прибор и амбалажа за 
животните намирници, како и на детски играчки; 

3) Заводот за технологија на животните намир-
ници на Технолошкиот факултет, со седиште во Бел-
град — за вршење суперанализи на садови, прибор 
и амбалажа за животните намирници, како и на 
средствата за перење и чистење; 

4) Институтот за заштита на растенијата, со се-
диште во Белград — за вршење суперанализи на 
средствата за дезинфекција, дезинсекција и дера-
тизација во домаќинството; 

5) Отсекот за фармација на Факултетот за при-
родни науки, со седиште во Љубљана — за вршење 
суперанализи на средствата за одржување на ли-
чната хигиена, нега и разубавување на лицето и те-
лото; 

6) институтите за тутун со седишта во: Белград, 
Мостар, Прилеп, Загреб — за вршење суперанализи 
на тутунските преработки. 

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

Бр. 877 
10 април 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за труд, 
здравство и социјална заштита, 

Светозар Пеновски, е. р. 

' 404. 

Врз основа на точка 3 став 1 од Одлуката за 
составот на с о б н и т е комитети („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 26/78 и 1/80), претседателот на С О Ј У З Н И -

ОТ комитет за сообраќај и врски донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА СОСТАВОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА 

СООБРАЌАЈ И ВРСКИ 

1. Во Решението за утврдување на составот на 
Сојузниот комитет за сообраќај и врски („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 45/78, 68/78, 31/79, 52/79 и 14/80) 
во точка 1 во одделот под б) одредбата под 3 се ме-
нува и гласи: 

„3) Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Словенија: 

Иван Винктер, претседател на Републичкиот 
комитет за сообраќај и врски и член на Извршниот 
совет;". 

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

Бр 1756/1 
21 април 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

сообраќај и врски, 
Анте Зелиќ, е. р. 

405. 

Врз основа на член 137, во врска со чл. 58 и 138 
од Законот за основите на системите за врски 
(„Слул^бен лист на СФРЈ", бр 24/74 и 29/77), дирек-
торот на Сојузната управа за радио-врски пропишу-
ва 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА РАДИОСТАНИЦИТЕ ЗА ДАЛЕЧИНСКО УПРА-
ВУВАЊЕ СО МОДЕЛИ И ЗА ТЕХНИЧКИТЕ УС-

ЛОВИ ЗА НИВНО КОРИСТЕЊЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува под кои тех-

нички услови можат да се користат радиостаници 
за далечинско управување со моделите (во натамош-
ниот текст: радиостаници). 

Под радиостаница, во смисла на овој правилник, 
се подразбира преносна радиостаница која ја сочи-
нува предавател преку кој далечински се управупа 
со моделот, односно приемник што е вграден во мо-
делот кој е управуван далечински. 

Член 2 
Техничките услови утврдени со овој правилник 

треба да обезбедат работа на радиостаниците без 
пречки за други радиостаници. 

Член 3 
Техничките карактеристики на радиостаниците 

утврдени со овој правилник за отстапување на 
фреквенција за излезната сила на предавателот, за 
силата на споредните зрачења и за осетливоста на 
радиоприемникот се проверуваат со мерни методи 
определени со југословенските стандарди. 

Член 4 
Радиостаниците. можат да користат фреквенци-

ски опсези, и тоа: 
1) фреквенциски опсег од 26.960 до 27 280 kHz; 
2) фреквенциски опсег од 34 до 35 MHz; 
3) фреквенциски опсег од 40.660 до 40.700 MHz; 

Член 5 
Растојанието помеѓу централните фреквенции! 

соседни радиоканали е 10 kHz. 
Член 6 

Радиостаниците во фреквенциски опсег од 26 960 
до 27 200 kHz ги користат следните работни фрек-
венции. и топ: 

1) 2 6 9 6 5 kHz 
2) 2 6 9 7 5 kHz 
ЗЈ 2 6 . 9 8 5 kHz 
4) ? 6 9 9 5 kHz 
5) 2 7 0 0 5 kHz 
Б:< 2 7 0 1 5 kHz 
7) 2 7 . 0 2 5 kHz 
8) 2 7 0 3 5 kHz 
9) 2 7 . 0 4 5 kHz 

1 0 ) 2 7 . 0 5 5 kHz 
1 1 ) 2 7 . 0 7 5 kHz 
12) 27.085 kHz 
13) 27.095 kHz 
14) 27.105 kHz 
15) 27.115 kHz 
16) 27.125 kHz 
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17) 27.135 kHz 1 _ 
18) 27.145 kHz 
19) 27.155 kHz 
20) 27.165 kHz 
21) 27.175 kHz 
22) 27.185 kHz 
23) 27.195 kHz 

Работните фреквенции под тон. 11 до 23 став 1 
на овој член можат да се користат само на полигон 
надвор од населено место. 

Член 7 
Радиостаниците во фреквенциски опсег од 34 до 

35 MHz ги користат следните работни фреквенции, 
и тоа: 

1) 34,4 MHz; 
2) 34,7 MHz. 

Член 8 
Радиостаниците во фреквенциски опсег од 40,660 

до 4Qj700 MHz ги користат следните работни фрек-
венции, и тоа: 

1) 40,665 MHz 
2) 40,675 MHz 1 

3) 40,685 MHz; 
4) 40,695 MHz. 
Работните фреквенции од став 1 на овој член 

можат да се користат само на полигон надвор од на-
селени места. 

Член 9 
Радиостаниците можат да користат вид на еми-

сија А9, односно F9, со тоа што широчината на пот-
ребниот опсег да биде 10 kHz. 

Член 10 
Максимално дозволеното отстапување на работ-

ната фрекренцита од доделената мора да биде во 
граници од ±1,5 kHz. 

Член 11 * 
Радиостаниците можат да имаат максимална из-

лезна сила од 2 W, односно ефективно израчена си-
ла од 2Л0 mW» 

Член 12 
Силата на споредните зрачења на која и да е 

фреквенција мора да е помала од 25 (uW. 

Член 13 
Осетливоста на приемникот на радиостаницата 

мора да е подобра од 10 juV. 

Член 14 
Радиостаниците можат да се користат ако, по-

крај техничките услови пропишани со овој правил-
ник, ги исполнуваат и техничките услови за корис-
тење што ги утврдиле општествените организации 
од член 58 став 3 на Законот за основите на систе-
мите на врските. } 

Член 15 
Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе се 

казни за прекршок општествена организација која 
има секција за далечинско управување со модели, 
ако на своите членови им дозволи користење на ра-
радиостаницата спротивно на утврдените технички 
услови за користење (член 14). 

Со парична казна од 500 до 2.000 динари ќе се 
казни за прекршок и одговорното лице во опште-* 
ствената организација, (член 14). , ч 

Член 16 
Со парична казна од 500 до 5.000 динари ќе сет 

казни за прекршок поединец, ако ја користи ра-
диостаницата спротивно на техничките услови за 
користење што'ти утврдила општествената органи-
зација (член 14). 

< 

Член 17 
Работните фреквенции од член 7 на овој пра* 

вилник можат да се користат за радиостаници до 
крајот на 1982 година. 

Член 18 
Радиостаниците за кои дозвола за работа е из-* 

дадена пред денот на влегувањето во сила на овој 
правилник можат да се користат до амортизацијата, 
ако не им создаваат радиопречки на други радио-
станици. 

Ако се утврди дека радиостаниците од став 1 на 
овој член создаваат радиопречки, нивните техничка 
карактеристики во рок од 6 месеци од денот на ух1* 
врдувањето на радиопречките, мораат да се усогла-
сат со одредбите на ОВОЈ правилник. Ако техничките 
карактеристики на тие радиостаници не се усогла« 
сат во наведениот рок со одредбите на овој правила 
ник, радиостаниците престануваат со работа. 

Член 19 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ44* 

Бр. 06-2064/2 
18 март 1980 година ' 1 ' 

Белград ' !'" 

Директор 
на Сојузната управа за радиоврски, 

м-р Љубомир Дуловиќ, дипл. инж., е. p. 

406. 

Врз основа на член 30 ст. 1 и 5 и член 53 од 
Законот за стандардизацијата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 38/77), во согласност со сојузниот секре-
тар за внатрашни работи и претседателот на Сојуз-
ниот комитет за енергетика и индустрија, директо-
рот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА ПОДВИЖНИ 
ЗАТВОРЕНИ САДОВИ ЗА КОМПРИМИРАНИ, ТЕ-
ЧНИ И ПОД ПРИТИСОК РАСТВОРЕНИ ГАСОВИ 

; , I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

• Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат техничките 

нормативи за изработка и употреба на подвижни 
затворени садови наменети за полнење со компри-
мирани, течни и под притисок растворени гасови (во 
натамошниот текст: садови), што се наменети за 
повторни полнења. 
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Член 2 
1 Компримирани гасови, во -смисла на овој гфа-

вилник, се гасови чијшто притисок на температура 
од 15°С е поголем од 1 bar. 

Течни и под притисок растворени гасови, во 
смисла на овој правилник, се гасови чијшто при-
тисок на температура од 40°С е поголем од 1 25 bar. 

! Член 3 
' ' Садови, во смисла на овој правилник, се так-

ви садови што ги менуваат местото во времето од 
нивното полнење до празнењето, и тоа: 

1) шишиња, со надворешен пречник помал од 
420 mm и со вкупна должина до 2000 mm; 

2) буриња, со вградени прстени за тркалање, со 
произволни димензии, со зафатнина од 100 до 1000 1; 

3) садови со произволни димензии, што се вгра-
дени на возила или наменети за чранспорт на во-
зила (контејнери). 

Одредбите од овој правилник се однесуваат на: 
1) садови што се полнат под притисок со амо-

нијак растоврен во вода, ако растворот не содржи 
повеќе од 35°/о амонијак; 

2) помали садови изработени од еден дел чија-
што зафатнина не преминува 220 cm3; 

3) метални садови полнети со течности што со-
држат јаглена киселина. 

И. МАТЕРИЈАЛ 

Член 4 
Механичките особини и хемискиот состав на ма-

теријалот се докажуваат со уверение за квалитетот 
на материјалот што го издава организацијата на 
здрул<ен труд што извршила испитување на мате-
ријалот. или со потврда за квалитетот на матерша-
лот која, врз основа на извештајот за испитување 
на материјалот, ја дава производителот. 

Член 5 
Челикот за изработката на безрабни садови мо-

ра во надолжниот правец на садот да има затезна 
цврстина од 350 до 1200 N/mm2, а издолжување од 
14 до 26°/о. 

Пропишаните вредности на издолжувањето се 
однесуваат на кратка пропорционална епрувета со 
мерна должина 1 = 5 d за тркалезен пресек, или 
1 — 5,65 47 Ап за произволен пресек, каде што Ао е 
површина на пресекот на епруветата. 

За меѓуЕредности ра затезната цврстина, издол-
жувањето се смета по образецот: 

9000 
Издолжување — но најмалку 14%) 

затезна цврстина 
За издолжувања во попречниот правец е дозво-

лено отстапување за 2% надолу од пропишаниот 
рроцент на издолжување во надолжниот правец. 

Најголемата дозволена брзина на оптоварува-
шето при испитувањето со затегнување смее да из-
несува 10 N/mm2 во секунда. 

Член 6 
За изработката на заковани и заварени садови е 

Дозволена употреба на челични лимови со затезна 
Цврстина од 350 до 600 N/mm*a 

Издолжувањето во попречниот правец мора да 
ги има, зависно од затезната цврстина, следните 
најниски вредности, и тоа: 

Затезна цврстина а т у N/mm2 Издолжување 
600 — — — — — — — — — — 16по 
560 до 530 — — — — — — — — 18°/о 
530 до 460 — — — — — — — — 20% 
450 _ — — — — — — _ — — 21% 
440 — 22% 
430 — — — — — — — — — — 23% 
420 — — — — — — — — — — 24% 
410 до 370 — — — — — — — — 25% 
360 — — — — — — — — — — 26% 
350 — — — — — — — — — — 27% 

Испитување на материјалот се врши на епру-
вета со должина: 

1 = 200 mm за пресек на епрувети Ао > ЗОО mm2; 
1 = 10 d за тркалезен, или 1 - 1 1 , 3 ! А„ за 

произволен пресек на епрувета и А0 < ЗОО 
mm2, 

Член 7 
Употреба на бакар е дозволена само за изра-

ботка на садови наменети за полнење со гасови во 
течна состојба кои со бакарот не создаваат хемиски 
соединенија, како што се: хлорметил, хлоретил, 
брометпл, мети летар и сулфурдпоксид, како и ком-
примирани гасови за кои е дозволен притисок на 
полнење под 20 bar. 

Употребата на бакар и на негови легури не е 
дозволена за садови наменети за полнење со аците-
лен или со смеша на ацетилен. 

Член 8 
Употреба на алуминијумски легури е дозволена 

за изработка на садови за компримирани гасови, 
освен борфлуорид и флуор, течен нафтен гас во-
дородсулфид, сулфурдиоксид, диметилетар, етилен-
оксид и други гасови што кородивно дејствуваат врз 
алуминиумските легури. 

III. ПРЕСМЕТКА И ИЗРАБОТКА НА САДОВИ 

Член 9 
Садовите се изработуваат од еден дел со зава-

рување, заковање или со тврдо лепење. 

Член 10 
Садовите со зафатнина поголема од 1000 1 и со 

внатрешен пречник над 800 mm, што се наменети за 
превоз, мораат да имаат влезен отвор со големина 
од најмалку ЗОО mmX 400 mm, односно 400 mm за 
кружниот отвор. 

Член 11 
Термичка обработка на нови садови се врши 

на начин кој зависи од видот на материјалот и те-
хнологијата на изработката. 

По термичката обработка механичките особини 
не смеат да бидат пониски од механичките особини 
за материјалот, пропишани со ОВОЈ правилник. 

По извршената термичка обработка, садовите 
можат да се обработуваат само на начин при кој не 
доаѓа до термички напрегнувања. 

По термичката обработка, производителот е 
должен да ги жигоса садовите со следните ознаки: 
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1) со ознака ,,Ga — садовите што се жарени 
преку точката АсЗ и издадени во мирен воздух 
(нереализирани садови); 

2) со ознака „V" — садовите Ч И Ј Ш Т О материјал 
по жарзњетс преку точката АсЗ е облагороден со 
забрзано ладење и со дополнително напуштање 
(облагородени садови); 

3) со ознака „Ѕ" — садовите жарени на 600 до 
650°С заради отстранување на внатрешни напрегну-
вања и заварените садови чиишто одделни делови 
биле претходно нора ivr лиз прани. 

Член 12 
Сите шишиња што се полнат со растворен аце-

тилен (во натамошниот текст: ацетилен) мораат да 
бидат со бес-рабна изработка или заварени, рамно-
мерно исполнети со порозна маса и дозирани со со-
одветен растворувач. 

Употребуваните шишиња за ацетинен, по ваде-
њето на старите порозни маси, можат да се употре-
бат дури откако ќе се наполнат со нова порозна 
маса. 

Порозната маса со која се полнат шишињата за 
ацетилен може да биде насилна или монолитна и 
мора да ги исполнува следните услови: 

а) да не создава хемиско соединение со внатре-
шните површини на садот; 

б) да не создава хемиско соединение са раство-
ра чот и со ацетиленот; 

в) при допир со метална површина да не може 
да предизвика искра; 

г) натопена со растворувач при потрес и подо-
лга употреба да не се слетува , да не се збива и да 
не создава шуплини; 

д) со сигурност да се спречува ширењето на ек-
сплозивно распаѓање на ацетиленот, дури и на по-
висока температура, при посилни потреси на шише-
то или предизвикано од други причини. 

Насилната маса мора да биде составена така 
што секогаш без тешкотии да може да се провери 
присуството на сите состојки, дали постојат знаци на 
одделување на состоЈките и дали хемиските и ф и -
зичките својства на масата останале непроменети. 

Полнење на шишиња за ацетилен со порозна* 
маса е дозволено под услов порозната маса да одго-
вара на одредбите од став 3 на овој член, што се до-
кажува со потврда за квалитетот која, врз основа 
на извештајот за испитувањето, ја издава произво-
дителот на порозната маса. 

Член 13 
При изработка на садови, дебелината на ѕидови-

те на новите садови се пресметува според подолу 
наведените обрасци, и тоа: 

1) за ѕидови на цилиндрични садови без раб, за 
заварени садови, како и за садови со заварено или 
заковано дно, според образецот: 

Du • р 
ѕ — 

20 • 2/3 • Ov • v 
2) за ѕидови на цилиндрични заковани садови, 

како и за бакарни садови од сите видови — според 
образецот: 

Du • 2/3 • р х 
Ѕ =* — • 

20 • От • V 

3) за напред издадени дна за внатрешен и над-* 
ворешен притисок — според образецот: 

D, • 2/3 р • х • у 
ѕ = + е 

20 • а« 
каде, што: 
ѕ — е дебелина на ѕидот на најтенкото место во 

mm; 
Du — е внатрешниот пречник на садот, во mm; 
Ds — е надворешниот пречник на садот, во mm; 
р — е пробниот притисок, во bar; 
or, — е најмала со мерење утврдена вредност на гра-

ницата на развлекување на потполно завршен 
сад, во N/mm2; 

От — е најмала со мерење утврдена вредност на за-
тезната цврстина иа потполно завршен сад, 
во N/mm2; 

v — е коефициент на слабеењето на лимот со зава-
рување или со закова ње во однос на полн лим 

х — е однос на вредноста на затезната цврстина 
спрема дозволеното Оптоварување; 

у — е коефициент кој зависи од формата на дно-* 
то на садот; 

е — е додаток на дебелината на лимот, во mm; 
при што: 

1) најголемата усвоена пресметковна вредност 
на границата на развлекување на материјалот не 
смее да премине: 

— 0,75 сг« — ка ј садови кои со жарење се нор-
мализирани или се ослободени од внатрешните на-
пони; 

— 0,90 е« — к а ј садови подобрени со термичка 
обработка; 

2) големината на коефициентот на слабеење на 
лимот (v) со заварување или со закована во однос 
на полн лим е: 

а) за полиња и садови без раб или само со еден 
кружен раб: 1; 

б) за полиња и садови со заварени споеви: 0,5 
до 0,9, зависно од видот и обемот на испитувањето 
на заварените споеви, термичката обработка на са-
довите и едностраната или обостраног© заварување; 

3) за заковани состави, вредностите на коефици-
ентот мораат во секој одделен случаЈ да се пресме-
таат врз основа на поделбата и пречникот на дуп-
ките на заковките; 

4) големината на коефициентот х е: 
а) за п р е к л о п е н заковани состави и за зако-

вани состави со подлошка на едната страна — 4,75; 
б) за надолжни еднострано заварени споеви 

- 4,5; 
в) за едноредни заковани состави со подлошки 

од обете страни, за дна со централен прооден отвор 
кај заварени садови и кај тврдо лемени бакарни са-
дови — 4.25; 

г) за повеќередни заковани состави со подлош-
ки за обете страни, ка ј безрабни садови или полиња 
и ка ј попречни еднострано заварени споеви — 4,00; 

д) за полни дна без изрез или со зајакнат изрез 
со пречник до 100 mm — 3,5; 

5) големината на додатокот е во mm, е: 
а) за шишиња до ЗОО mm со пречник и пробен 

притисок до 30 bari и за заварени шишиња до ЗОО 
mm со пречник за ацетилен — 0,5; 



Страна 866 — Број 25 ^ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 9 мај 1980 

б) за полни дна кога надворешниот пречник на 
садот не е поголем од 420 mm — 1; 

в) за полни дна кога надворешниот пречник на 
садот е поголем од 420 mm — 2; 

т) за дна на кои се наоѓа отвор за влез — 3; 
6) големината на коефициентот „Y" се зема од 

следната табела: 
Ознаките од табелата 
се претставени графич-
ки со долунаведената 
скица: 

h/Da r/Ds Y 

0,2 од 2 
0,22 0.11 1,6 
0,24 ОД 15 1,4 
0,25 0,125 1,3 
0,26 ОД 35 1,2 
0,28 0.16 1Д 
0,3 0,18 1,0 
0,35 0.25 0,8 
0,4 0.32 0,7 
0,45 0,405 0.6 

' 0,5 0,5 0,55 

каде што 
В, — е надворешниот пречник па дното во mm; 
h — е височината на издаденоста на дното, сме-

тајќи ја и дебелината на ѕидот во mm (нај-
малку 0,2 Ш : 

X — е внатрешниот полупречник на кривината на 
работ во mm (најмалку ОД D<); 

R — е подупре чникот на издаденоста на дното, кој 
не смее да биде поголем од D,. 

Дебелината на ѕидовите од садовите мора да би-
де што порамномерна и не смее да биде помала од 
3 mm. За садови изработени од еден дел, со вна-
трешен пречник не поголем од 270 mm, од мате-
ријал со затезна цврстина не помала од 450 N/mm2, 
е дозволена најмала дебелина на ѕидот од 2.0 mm. 

За заварени садови чијшто испитниот притисок 
не е поголем од 30 bari, наменети за гасови кои не 
се јако агресивни, дебелината на ѕидот може да би-
де помала од 3 mm но не помала од 0,136 • V Dt 
односно не помала од 1.5 mm. 

Дебелината на ѕидовите од садовите мора да би-
де така одбрана што при испитниот притисок на-
прегањето на најслабото место да не пречекори 
2/3 од границата на развлекување за јагленород-
ни челици, односно 3/4 за легирани челици. 

На пресметката на другите елементи на садо-
вите. освен на дебелината на ѕидовите, ќе се при-
менуваат прописите за задолжителната примена на 
југословенските стандарди за стабилни садови под 
притисок. 

IV. ОПРЕМА НА САДОВИТЕ И ОЗНАЧУВАЊЕ 

Члан 14 
На вратот на садовите од типот шишиња мора 

да биде цврсто насадена челична алка со надворе-
шен навој, ко] а служи за зајакнување на грлото и 
навивање на заштитна капа. Таа алка може да се 
изостави ако тоа го бара конструкцијата на садот. 
Садовите мораат да" имаат така конструирано дно 
или слични направи што да се стабилни кога ќе се 
постават да стојат. Од тоа се изземаат: 

1) садови кои се транспортираат во згодно па-
кување; 

2) рачни преносни противпожарни апарати со 
маса на полнење до 3 kg и апарати за дишење; 

3) други садови, ако надворешните приклучоци, 
за признење, полнење и наместување на арматура-
та се обезбедени во доволна мера, а самите садови 
се осигурени од поместување за време на транспор-
тот. 

Член 15 
Секој сад од типот на шише мора да има нај-

малку еден вентил за затворање кој мора да одго-
вара на намената на шишето. За батерија на садо-
ви врзани поме/у себе е доволен еден вентил за за-
творање. Приклучоците на вентилите за затво-
рање, апаратите и направите за полнење на га-
сови, како и направите за празнење при потрошу-
вачката, мораат да бидат така изработени што да не 
е можна нивна замена при полнење или празнење. 

Член 16 
Приклучните навои за садови од типот на ши-

шиња со запални гасови мораат да бидат леви, а 
за садови со други гасови — десни. 

Приклучокот за вентили за растворен ацетилен 
мора да биде изработен со стремен. По исклучок, 
приклучок со навој е дозволен за садови чијашто 
зафатнина не е поголема од 10 1. 

Член 17 
Вентилот на секој сад од типот на шише мора 

да биде заштитен од удар. Тоа обично се постигну-
ва со заштитна капа која мора да има еден или по-
веќе сигурносни отвори, или на друг погоден начин. 
Заштитна капа за вентили на рачните противпо-
жарни апарати, на апарати за дишење и на слични 
апарати не е задолжителна. 

Член 18 
За арматура на садовите мора да се употребува 

материјал кој не кородира и хемиски не реагира со 
материите во садот. 

Основните и додатните материјали што се ко-
ристат за изработка на арматури за садови за аце-
тилен не смеат да содржат бакар и бакарни легури 
со преку 65% бакар. Контакт на ацетиленот со сре-
бро, жива, цинк, магнезиум, алуминиум и со нивни-
те легури не е дозволен. 

За арматура на садови за течен и под прити-
сок растворен амонијак не смеат да се употребу-
ваат бакар и бакарни легури. 

Член 19 
На арматура на кислородни садови и садови за 

други оксидирачки гасови, за затворање не смее да 
се употребува горивен материјал кој содржи масти, 
масла, растителни или слични материи. 

"Член 20 
Секој сад мора на својата површина или на 

прицврстена таблица да ги има точно втиснати 
следните ознаки: 

1) фирмата, односно називот или регистрира-
ниот знак на производителот: 

2) фабричкиот број на садот; 
3) годината на изработката; 
4) називот на гасот со кој се полни садот со тоа 

што називот на гасот не смее да биде означен само, 
со хемиска формула; 

5) масата на празниот сад во kg, вклучувајќи ја 
и масата на подножјето на обра чот на грлото и 
вентилом но без заштитна капа, а за садови за рас-
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творен ацетилен — масата без капа, или со порозна 
маса, со ацетон и вентил; 

6) зафатнината на садот, во 1; 
7) пробниот притисок, во bar; 
В) жигот на топлотната обработка, втиснат зад 

фабричкиот број на садот; 
9) жигот на надлежниот орган со датумот на 

последната контрола. 
Покрај ознаките наведени во став 1 на овој 

член, на садот мораат да се означат и тоа: 
1) за компримирани садови — најголемиот доз-

волен притисок на полнење во bar; 
2) за течни гасови и за амонијак растворен под 

притисок — најголема дозволена маса полБ1ета 
во kg; 

3) за садови за растворен ацетилен — ознака 
на порозната маса и иа растворувачот, жиг на про-
изводителот на порозната маса, масата на готовото 
шише со вентил, со порозна маса и растворувач, а 
без капа најголемиот дозволен притисок на полне-
ње и жигот на надлежниот орган со датумот на 
прегледот по полнењето на шишето со порозна 
маса. 

Член 21 
Измена на ознаките и на натписите може да се 

изврши на празни садови само со одобрение од над-
лежниот орган, кога се менува намената на садот. 
Во тој случај мора да се провери дали садот одго-
вара на новата намена. При менување на ознаките 
мора да се внимава да не се отстрани жигот на то-
цлотната обработка, фабричкиот број, годината на 
изработката и ознаката на производителот на садот. 

При отстранување на странски ознаки мора да 
се внимава да не ослаби ѕидот на садот. 

Член 22 
Садовите од странско потекло мораат да се оз-

начи' спрема овој правилник, при што странските 
ознаки така се поништуваат што да останат вид-
ливи. 

Член 23 
Височината на буквите на ознаките што се ста-

ваат на садовите не смее да премине, и тоа: 
1) за бројот на садот и фирмата, односно нази-

вот на производителот — 16 mm; 
2) за видот на гасот — 10 mm; 
3) за другите ознаки — 8 mm. 
Длабочината на засекот на ознаките не смее да 

бине поголема од 0,6 mm, со тоа што засекот не 
смее да биде остар. 

Член 24 
При боење на садовите заради заштита на нив-

ните надворешни површини од корозија, за оддел-
ни гасови се пропишуваат следните бои, кои наедно 
служат и за распознавање на видот на гасот со кој 
е наполнет садот, и тоа: 

1) — за ацетилен — — — бела, RAL 9010; 
2) — за хлор — — — — зелена, HAL 6010; 
3) — за пропан-бутан портокалова, HAL 2003; 
4) — за сите други запални 

гасови — — — — жолта, HAL 1018; 
5) — за кислород — — —. сина, RAL 3015; 
6) за сите други непазални 

гасови — — — темносина, RAL 7031. 

Одредбата на став 1 од овој член не се приме* 
нува за означување на содржината на шишиња за 
гасови за медицинска употреба. 

Садовите за противпожарни апарати мораат да 
бидат обоени со црвена боја, HAL 3000 и RAL 3002. 

Забрането е боење на садовите за други цели 
освен за намените од став 1 на овој член. 

Боењето на садовите мора да се изведува така1 

што ознаките втиснати на садовите да останат вид-' 
ливи и да не бидат исполнети со боја. 

На садовите за пропан-бутан, со маса на полне* 
ње од 10 до 35 kg, тарата на садот мора посебно да 
се означи со бројки со црна боја на сферната по-
вршина. 

Садовите вградени во специјални апарати: со 
точно определена намена можат да бидат обоени 
како што тоа одговара на намената, односно на 
средината во која се користат. 

Садот не смее да се пушти во промет ако на не* 
го со боја не е означен видот на гасот. 

V. ПРЕГЛЕД И ИСПИТУВАЊЕ НА САДОВИТЕ 
КАЈ ПРОИЗВОДИТЕЛОТ 

Член 25 
Садовите од член 3 став 1 на овој правилник 

мораат да се подложуваат на редовни и вонредни 
прегледи и на испитувања со притисок. 

Внатрешни и надворешни прегледи на садовите 
при испитувањето со притисок се вршат под над-
зор од надлежниот орган на инспекцијата. 

Преглед и испитување се вршат на потполно 
завршени садови, без површинска заштита. 

Член 26 
Под редовен преглед, во смисла на овој правил-

ник, се подразбира првиот преглед на новиот сад 
пред употребата, како и прегледите што се вршат 
во следните рокови: 

1) секоја втора година — за садови наменети за 
полнење со агресивни гасови, како што се: хлор,' 
хлороводород, сулфурдиокоид, фозген, азоттетра-
оксид, водородуслфид, борхлорид, светлечки гас, 
земен гас, сулфуреста киселина и др.; 

2) секоја трета година, за садови изработени од 
легирани Сг-Мо челици и од лесни метали; 

3) секоја петта година —, за садови наменети за 
полнење на запални јагленвОдороди чијшто при-
тисок на гасот на температура од 70°С не е поголем 
од 30 bari, како и за садови полнети со запален, 
или со отровен гас кои не ја нагризуваат внатреш-
ната површина на садот и ако зафатнината не им е 
поголема од 250 1, и за сите садови полнети со га-
сови што не се наведени во точ. 1 и 2 на ОВОЈ член. 

Член 27 
Под вонредни прегледи, во смисла на ОВОЈ пра-

вилник се подразбираат прегледи на садови што се 
1*ршат по укажана потреба надвор од определениот 
рок. Барање за вршење на вонреден преглед под-
несува корисникот на садот или организацијата —• 
испорачувачот на гасот. 

Член 28 
Секој нов сад мора да се прегледа кај произво-

дителот пред првата употреба. Со прегледот се про-
веруваат: 

1) конструкцијата на садот, материјалот и ква-
литетот на изработката; 
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2) состојбата на надворешната и на внатрешна-
та површина на садот; 

3) сопствената маса на садот; 
4) зафатнината на садот; 
5) степенот на деформациите при испитување 

со притисок 
По извршениот прв преглед, садот се жигосува 

И се издава соодветна потврда. 

Член 29 
При редовниот преглед на садот се контроли-

раат внатрешните и надворешните површини со 
оглед на дозволените отстапувања од конструкци-
јата, како и споевите изведени со заварување или 
со закована. 

Пред внатрешниот преглед сите садови, со ис-
клучок на садови што се полнат со ацетилен, мо-
раат да се исчистат однадвор и одвнатре. 

Ако при контролата на сопствената маса на 
шишето се утврди дека масата отстапува за повеќе 
од —50/о, садот се отфрла, а ако останува за повеќе 
од +5%, садот мора повторно да се исчисти. 

Состојбата на насилната порозна маса во аце-
тиленските шишиња се контролира со нејзиното 
стајување во однос на пропишаното ниво. 

Во случај на основано сомнение во исправноста 
на монолитната порозна маса во ацетиленското ши-
ше, испитување се врши со расечување на шишето. 

Член 30 
При испитување со притисок се испитуваат 

статиката и непропустливост на садот и состој-
бата на неговата форма. 

Испитување со притисок се врши за секоЈ сад 
посебно, а може да се врши и истовремено испиту-
вање на повеќе садови од ист вид, чиишто пробни 
притисоци не се разликуваат, со тоа што секо] сад 
може посебно да се вклучи и исклучи. 

Садот се отфрла ако при испитување со воден 
притисок се утврди видливо пропуштање или вид-
лива ТЈ а јна деформација на формата на садот. 

Член 31 
За сите садови предвидени за полнење со ком-

примирани гасови, пробниот притисок при испиту-
вањето со ладен воден притисок мора да биде 1,5 
пати поголем од дозволениот притисок на полне-
њето, а најмалку за 5 bari поголем од тој притисок. 

За садови за течни гасови, пробниот притисок 
при испитувањето со ладен воден притисок мора да 
изнесува најмалку, и тоа. 

1) за јаглеводсроди кои содржат и 
метан: 
— во садови од група А — — — 225 bar 
— во садови од група В — — — ЗОО bar 

2) за етил ен: 
— во садови од група А — — — 225 bar 
— во садови од група В — — — ЗОО bar 

3) за јаглендиоксид и маслен гас, кај 
кој на температура од 40°С прити-
сокот не го преминува притисокот 
на јаглен ди оксид от (на пр. генера-
торски гас), трифлуормонохлорме-
тан и картокс — — — — — — 190 bar 

4) за азотен оксидул — — — — — 180 bar 
5) за хлороводород — — — —• — 100 bar 
в) за етан — — — — — — — — 95 bar 

7) за водородсулфид — — — — — 45 bar 
8) за пропилен и амонијак — — — 35 bar 
9) за пропан — — — — — — — 25 bar 

10) за хлор, азоттетраоксид и етокс — 22 bar 
11) за хлорметип и метилетар — — — 16 bar 
12) за фозгеи и хлорцијан — — — — 15 bar 
13) за меаиламин — — — — — — 14 bar 
14) за дифлуорметан — — — — — 13 bar 
15) за сулфурдиоксид и бутан (норма-

лен бутан, изобутан и технички бу-
тан) — — — — — — — — 12 bar 

16) за хлоретил, етиламин, етиленок-
сид, бутадиен, брометил, изобутилен, 
винилметилетар, диметиламин, три-
мстиламил и сетилен — — — — 10 bar 

За садови за гасови растворени под притисок, 
пробниот притисок при испитување со воден прити-
сок мора да изнесува, и тоа: 

1) за растворед ацетилен — — — — 60 bar 
2) за растворен амонијак: 

— при 35 до 40% амонијак во маса 4 bar 
— при 40 до 50% амонијак во маса 9 bar 

При определувањето на пробниот притисок 
треба да се води сметка за преполнување за 5% од 
најмногу дозволениот работен притисок кај оние 
гасови чијашто критична температура е под 40°С, 

Како притисок на полнење за компримирани 
гасови се смета притисокот на температура од 15°С 
а за течни притисокот на па реата, односно на га-
совите — на 40° С. 

Член 32 
За нови садови се дозволени следните отстапу-

вања од конструкцијата и тоа: 
а) од внатрешната зафатнина — до 4-5%; 
б) од надворешниот пречник во поглед на овал-

носта — до ± 1,5%; 
в) од предвидената дебелина на ѕидот — од 

+ 10% до —5%, со исклучок на шишиња со преч-
ник под 270 mm и на садови за хлор и други агре-
сивни гасови за кои не е дозволено намалување на 
предвидената дебелина; за безрабни садови дозво-
леното отстапување на дебелината на ѕидот изнесу-
ва +20%; 

г) на садовите не се дозволени завивања по 
должината на главната оска, издаденост, вдлабна-
тини, раслојувања, засекувања и слично, освен за-
рези настанати при обработката чијашто длабина 
не смее да биде поголема од 5% од дебелината на 
лимот. 

Член 33 
Контролното механичко испитување на матери-

јалот и на изработката на безрабни шишиња се со-
стои од проверување на дебелината на ѕидот во 
три надолжни правци ва вертикалниот пресек на ши-
шето и испитување со затегнување и свиткување. 

Земањето на мостри за испитување од став 1 на 
овој член се врши на следниот начин: 

а) од секоја група од 500 шишиња од иста шар-
ска на материјалот, или од секоја шаржа на мате-
ријалот ако од една шаржа се изработени помалку 
од 500 шишиња по термичката обработка и означу-
вањето се одвојува по едно шише; 

б) од секое шише определено за испитување се 
зема по една епрувета за испитување со затегнува-
ње во надолжниот правец и по три епрувети за ис-
питување со свиткување во попречниот правец. 
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• Член 34 
Контролното механичко испитување на матери-

јалот и на изработката на безрабни садови со пого-
леми димензии (буриња и садови за возила) се сос-
тои од проверување на дебелината на ѕидот и ис-
питување со затегнување и свиткување. 

Земањето на мостри за испитување од став 1 на 
овој член се врши така што на еден од садовите, 
што се изработуваат од материјал на иста шаржа, 
за време на изработката на садот се зема обрач 
кој мора да биде доволно широк од него да може 
да се исечат епрувета и тоа од секој пробен обрач 
се исекува по една епрувета за испитување со за-
тегнување и по три епрувети за испитување со 
свиткување, се во попречниот правец. 

Пробните обрачи мораат, заедно со садовите, 
термички да се обработат. 

Ако епруветите мораат да се исправаат, тоа мо-
ра да се стори во ладна состојба, пред термичката 
обработка на садот и епруветата. 

Член 35 
При испитување на безрабни садови: 
а) резулатите од испитувањето со затегнување 

мора да одговараат на вредностите од член 5 на 
овој правилник; 

б) испитување со свикување се врши според 
југословенскиот стандард JUS С.А4.005, а испиту-
вање со затегнување — според југословенскиот 
стандард ЈТЈЅ С.А4.002; 

в) дебелината на ѕидот на садот на најслабото 
место мора да одговара на пресметаната дебглина 
спрема обрасците од член 15 на овој правилник; 

г) дозволени се отстапувања според член 32 од 
ово] правилник; 

д) испитување се врши на еден од најлесните 
садови. 

Член 36 
На заварени садови мора да се изврши испиту-

вање на заварените споеви. 
Земањето на мостри за испитување во случај 

на големосериско производство на заварени садови 
од типот на шишиња со автоматска постапка на 
заварување, односо лемење и со континуиран сис-
тем на термичка обработка, се врши на следниот 
начин: * 

1) од секои 1000 шишиња по извршената терми-
чка обработка се зема едно шише за механички ис-
питувања со затегнување, свиткување и испитува-
ње на жилавоста; 

2) од секои 1000 шишиња по термичката обра-
ботка се зема едно шише за испитување со рас-
прснување, при што најмалиот притисок на распрс-
нувањето мора да биде трипати поголем од проб-
ниот притисок, а зголемувањето на пречникот на 
шишето при распрснувањето најмалку 9%. 

Земањето на мостри за испитување на заваре-
ните споеви на други садови, освен на шишиња, се 
врши на тој начин што за време на изработката на 
садот на отворениот крај на цилиндричната обвив-
ка се додава еден продолжен дел доволно широк 
за да можат од него да се сечат епрувети КОЈ по-
тоа мора, заедно со садот, термички да се обработи 
(технолошки плочи). 

Епруветите се земаат и се испитуваат на начи-
нот утврден со прописите на југословенските стан-
дарди 

Член 37 
При испитувањето на механичките особини на 

*ава* ен СПОЈ се, достапува на следниов начин: 

1) епруветите пред испитувањето мораат да се 
подложат на истата термичка обработка како и 
самиот сад; 

2) бројот на испитувањата мора да одговара на 
бројот на партиите на употребените електроди, од-
носно на додатниот материјал при што ако една 
партија изнесува повеќе од 1500 kg, за секоја нова 
за по *ната количина од 1500 kg, мора да се изврши 
посебно испитување, 

3) ако заварувачките работи ги вршеле повеќе 
заварувачи, од партиите на извршените работи на 
секој заварувач мора да се земе мостра и да се из-
врши испитуван,е, без оглед на потрошената коли-
чина електроди, односно на додатниот материјал; 

4) механичко испитување на електродите, од-
носно на додатниот материјал е задолжително ако 
квалитетот на материјалот не е познат, односно ако 
квалитетот на материјалот не може да се докаже 
со потврда за квалитетот на производителот на до-
датниот материјал. 

Член 38 
Освен проверувањето на механичките особини, 

заварениот СПОЈ се испитува и со просветување 
(радиографија). 

На заварени садови, освен на шишиња, или на 
нивни делови, на задолжително просветување под-
лежат само сопоставените споеви, при што се про-* 
светлуца: 

1) за нормално одгрејани сзпоставени споеви — 
најмалку 25% од вкупната должина на заварува-
њето; 

2) за сопоставени споеви кои термички се обра-
ботуваат — најмалку 30% од вкупно изведените со-
поставени заварени споеви. 

Ако при просветувале" на сопоставеиите споеви 
се утврдат недозволени грешки, просветувањето 
продолжува од местото на грешката на должината 
предвидена во точ. 1 и 2 на став 2 од овој член. 

Ако при просветување на. ̂ поставените сповеИ 
од местото на грешката понатаму се најде уште една 
грешка, мора да се изврши просветување на сите 
сопоставени споеви во целокупната нивна должина. 

На испитување со просветување подлежат И 
шишиња само ако имаат надолжни споеви, и тоа на 
едно шише од секои 100 шишиња. Најмалата дол-
жина на спојот кој се испитува изнесува 100 mm 
на надолжниот спој и,50 mm (по 25 mm од страна) 
на припаѓачкиот попречен (кружен) спој. 

Член 39 
Местата на кои се утврдени грешки при про-

светувањето е дозволено да се изжлебат и повтор-
но да се заварат. 

Ако при просветувањето се утврдат грешки од 
поголем об£м што бараат жлебување и повторно за-
варување на поголеми површини, садот по жлебу-
вањето и заварувањето мора да се подложи на 
нормално одгреЈување и испитување со притисок. 

Член 40 
Резултатите од испитувањето на заковани и за-

варени садови со затегнување мораат да одговараат 
на вредностите пропишани во член 6 на овој пра-
Б И Л Н И К . 

Затезната цврстина на спојот мора да изнесува: 
1) за коефициент на слабеење на лим со зава-

рување или со закована во однос на полн лим КОЈ 
е поголем од 0,5 — најмалку 90% од најниската 
утврдена вредност на затезната цврстина на полн 
лим; 
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2) за коефициент на слабеење на лим со зава-
рување или закована во однос на полн лим КОЈ е 
0 5 — најмалку 70% од нај ниската утврдена вред-
ност на затезната цврстина на полниот лим. 

Испитувањето на заковани, заварени и тврдо 
лечени садови со затегнување и свиткување и ис-
питуван е на жилавост на тие садови се вршат на 
начинот определен со прописите за задолжи! ел но 
применување на југословенските стандарди JUS 
СА4 004 и JUS С.А4.005. 

Член 41 
Ако при пропишаните проби и испитувања на 

безрабни, заварени, заковани и тврдо ледени садо-
ви не се постигнат задоволителни резултати, се по-
стапува на следниот начин: 

1) испитувањата ќе се повторат на уште една 
епрувете), која се зема: 

а) за бегфабни шишиња — од шишето од кое 
е земена епруветата која претходно е подложена на 
испитување, или од друго шише од истата група; 

б) за заварени садови со поголеми димензии — 
од истиот дел од КОЈ е земена и првата епрувета; 

в) за заварени шишиња — од следните три ши-
шиња од истата група; 

2) ако и повторното испитување на епруветите 
од чичка 1 на ОВОЈ член не даде задоволителни ре-
зултати, целата група на садови за коза е вршено 
испитувањето, односно поединечен заварен са> од 
лого неми димензии се отфрлаат; 

3) ако садовите од точка 2 на овој член, кои се 
отфрлени производителот ги подложи на повторна 
термичка обработка, така обработените садови мо-
ж ,т пгрторно да се испитаат на начинот пропишан 
со ОВОЈ правилник. Ако тоа испитување не даде за-
доволителни резултати, целата група на тие са ДО-
БИ, односно поединечен заварен сад конечно сс от-
фрла и се забранува нивно повторно предлагање за 
лспит^чњ*-, 

4) ако постои основано сомнение дека резулта-
тине од испитувањето на заварените садови се не-
задоволителни поради локално ограничени мани 
при земањето на епрувети од обрачот, дозволено е 
земање на епрувети на произволно место на издол-
жениот слој на пробниот сад. Ако при испитување-
то ва гака земената епрувета не успее само испи-
тува њего со затегнување, на барање од производи-
телот може да се одобри прием на таков сад со по-
па I коефициент на слабеење на лимот во однос на 
полн чим: 

5) ако дебелината на ѕидот на испитуваната 
мостра на садот во еден пресек не одговара на про-
пишаната дебелина, ќе се изврши проверка на де-
белината на ѕидот на уште еден сад од истата гру-
па. Ако дебелината на ѕидот и на вгориот испиту-
ван сад не одговара на пропишаната, конечно се от-
фрла целата група на садови за кота е вршено ис-
питување и се забранува повторно предлагање на 
тие садови за испитување. 

Член 42 
Садовите за апетилен и други гасови што ба-

раат полнење со порозни маси пред полнењето со 
порозна маса мораат да се испитаат со воден при-
тисок на 60 bar. 

На садовите од став 1 на овој член при секое 
симнување на вентилот мора да се провери состој-
бата на порозната маса. Ако садот е полнет со на-
силна повозна маса, се врши дополнување со таа 
маса под услов да не допира до грлото на садот. 

Ако при мерење на масата на садот се утврдат 
отстапувања, и тоа: за шишиња од 40 1 — отстапу-
вање од — 1,0 kg до означената маса на шишето, 
или за шишиња од 5 1 — отстапување од — 0,2 kg 
од означената маса на шишето, садот мора да се 
дополни со растворувач до означената маса, а дури 
потоа може да се полни со гас. 

VI. ПОДГОТВУВАЊЕ НА САДОВИ ЗА ПОЛНЕЊЕ 

Член 43 
Садовите смеат да се полнат само со оној гас за 

кој се наменети. 
Пред полнењето, сите садови, а особено садови-

те за запални и оксидирачки гасови, мораат темел-
но да се исчистат, освен садовите за ацетилен и 
други гасови што бараат полнење со порозна маса. 

За течни гасови кои во влажна состојба Јако ги 
нагризува ѕидовите на садот (хлор, сулфурдиоксид, 
азоттетраоксид, фозген и слични гасови) мораат да 
се употребат потполно суви садови. По завршеното 
празнење, тие садови мораат веднаш да се затворат. 

Садовите што се во употреба, а се изработени од 
еден дел не можат да се поправаат со заварување 
или со тврдо лемење. 

Можат да се полнат само оние садови што се 
прегледани и испитани и на кои не им истекнал ро-
кот на редовните прегледи. 

Член 44 
За садови за компримирани гасови и растворен 

ацетчлен што се пуштаат во промет, најголемиот 
дозволен притисок во наполнет сад на температура 
од 15°С изнесува: 

1) за чист кислород и карбоген (кислород поме-
шан со 5% даглендиоксид); чист водород и водород 
помешан со метан (вулкангас); благородни гасови 
(аргон, неон, ксенон, криптон и хелиум, чисти или 
меѓусебно помешани, како и помешани со кисцирод 
или со азот); метан, светлечки гас, Јаглендиоксид, 
воден гас, азот, компримиран воздух, борфлуорид и 
фу ман — — — — _ — — 200 bar 

2) за јаглеводороди помешани со ме-
тан во садови од група А — — 150 bar 
група В — — — — — — — 200 bar 

3) за масен гас — — — — — — 125 bar 
4) за гасна мешаница на ацетилен и 

масен гас — — — — — — 10 bar 
5) за компримиран ацетилен — — 1,5 bar 
6) за други компримирани гасови — 1 bar 
7)~ за растворен ацетилен — — — 15 bar 
Садови од група А, во смисла на овој правил-

ник. се садови со работен притисок од 150 bar, а са-
дови од група В се садови со работен притисок од 
200 bar. 

За повеќе компоненти гасни смеши најголеми-
те дозволени притисоци во наполнет сад се опреде-
луваат од условите кои оневозможуваат разлагање 
на гасната смеша со кондензација или на некој 
друг начин. 

« 

Член 45 
За течни гасови, како и за амонијак растворен 

под притисок на секој 1 kg полнење мора да дозде 
следната зафатнина на садот во 1, и тоа: 

V 
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1) за брометил — — — — — — — 0,7 
2) за хлор* фозген, азоттетраоксид и сул-

фурдиоксид — — — — — — — 0.8 
• 3) за дифлуорметан — — — — — — 0,89 

4) за трифлуормонохлорметан и хлор-
џијан — — — — — — — — — 0,9 

5) за хлорметил и хлоретил — — — — 1,25 
6) за винилхлорид — — — — — — 1,26 
7) за етиленоксид — — — — — — 1,30 
8) за Јаглендиоксид, азотен оксидул, етокс 

и картоне — — — — — — — 1,34 
9) за водород сулфид — — — — — 1 45 

10) за х лоро водород и винил метил етар — 1,50 
11) за метилетар — — — — — — — 1,65 
12) за метлламин етиламин и диметиламин 1 70 
13) за триметилзмин — — — — — — 1,80 
14) за бутадпен — — — — — — — 1,85 
15) за амовдпак — — — — — — — 1-86 
16) за изобутилен и бутилен — — — — 1,90 
17) за бутан (нормален бутан, изобутан и 

технички бутан) — — — — — — 2,12 
18) за пропи лен — — — — — — — 2,25 
19) за пропан — — — — — — — 2,47 
20) за маслени гасови — — — — — 2,50 
21) за етан — — — — — — — — 3 30 
22) за етилен — садови од група А — — 3,50 

— садови од група В — — 2,60 
23) за јаглеводороди со метан: 

— садови од група А — — 5,34 
— садови од група В — — 4,10 

24) за растворен амонијак: 
од 35 до 40% амонијак во маса — — 1,25 
од 40 до 5Q% амонијак во маса — — 1,30 

Со други течни гасови садови смеат да се пол-
нат сако така што на 1 kg полнење да доаѓа нај-
малку 5 1 зафатнина. 

Член 46 
Секој случај на експлозија на сад мора да се 

пријави 

Член 47 
Техничките карактеристики на садовите кои на 

денот на влегувањето во сила на ОВОЈ правилник се 
означени и опремени според Правилникот за тех-
ничките прописи за изработка и употреба на под-
вижни затворени садови за компримирани, течни л 
под притисок растворени гасови („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 6'57, 3/58 и „Службен лист на C'£FJ", 
бр, 35/72), мораат да се усогласат со одредбите на 
овој правилник во роковите што важат за редовни 
прегледи според член 26 од овој правилник. 

Член 48 
Со денот на влегувањето во сила на ОВОЈ пра-

вилник престанува да важи Правилникот за тех-
ничките прописи за изработка и употреба на под-
вижни затворени садови за компримирани, течни и 

под притисок растворени гасови („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 6/57, 3/58 и „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 35/72). 

Член 49 
О Р О Ј правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 31-7112/1 
10 април 1980 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

407. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

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

БРАНОВИ РАДИОРЕЛЕЈНИ СИСТЕМИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југосло-

венските стандарди за микробранови радиорелејни 
системи што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Радиокомуникации. Микро-
бранови радиорелејни системи. Ме-
тоди на мерење на уреди што се ко-
ристат во земски радиорелејни сис-
теми. Мерења што се заеднички за 
потсистеми и симулирани радиоре-
лејни системи. Општи услови на ме-
рењето — — — — — — — — JUS N.MG 601 

2) Радиокомуникации. Микро-
бранови радиорелрјни системи, Мето-
ди на мерења на уреди што се кори-
стат во земски радиорелеши системи. 
Мерења што се заеднички за потсис-
теми и симулирани радиореле.ши 
системи. Мерења во меѓуфреквен-
цискиот дел на уредите — — — JUS N N6 603 

3) Радиокомушикации, "Микробра-
нови раднорелејни системи. Методи 
на мерење на уреди што се користат 
за земски радиорелејни системи. Си-
мулирани системи Општи услови — JUS N.N6.617 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник претставуваат составен дел на ово] пра-
вилник, а се објавуваат во посебно издание на Со-
јузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Освен југословенскиот стандард JUS N.N6 617, 

југословените стандарди од член 1 НА опој прлРАЛ-
НИК се задолжителни во целост, а ќе се примену-
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наат на микробранови радиорелејни уреди што ќе 
се произведат, односно ќе се увезат од д е н т на 
влегувањето во сила на ОВОЈ правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Службен 
ЛИ СЈ КС* СФРЈ". 

Бр, 31-7309/1 
17 април 1980 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. p. 

498. 

Врз основа ча член 22 став 2 од Законот за 
стандардизације та < Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), типекторот на Сојузниот завод за 
стандард изациј а пропишува 

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

ПРЕДАВАТЕЛИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југосло-

венските стандарди за радиопредаватели што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) радиокомуникации. Радиопре-
даватели Барања за безбедност — JUS N.IM.203 

2) Радиокомуникации, Радиоире-
даватели. Технички мерки за зашти-
та при ракување со електронски уре-
ди и со уреди што користат слична 
техника — — — — — — — JUS N.N0.204 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1- на овој 

прави тшик претставуваат составен дел на овој пра-
вилник, а се објавуваат во посебно издание на Со-
јузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на рад ̂ предаватели што ќе се произве-
дат, односно ќе се увезат од денот на влегувањето 
во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 31-7307/1 
17 април 1980 година 

Белград 
4 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

— — JUS C.D0.002 

— — JUS C.D1.005 

409. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

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

И БАКАРНИ ЛЕГУРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

СКИТР стандарди за бакар и бакарни легури што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Бакар и бкарни легури. Озна-
чување на производите — — 

2) Бакар и бакарни легури. Бло-
кови за леење од бакарни легури. 
Технички услови — — 

3) Бакар и бакарни легури. Од-
ливки на бакарни легури. Хемиски 
состав и механички особини — — — JUS C.D2 300 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник претставуваат составен дел на овој пра-
вилник, а се објавуваат во посебно издание на Со-
јузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Осден точка 2 3 на југословенскиот стандард 

JUS C.D1 005 и точките 2 3 и 4 2 на југословенскиот 
стандард JUS C.D2.300, чија примена не е задолжи-
телна, Југословенските стандарди од член 1 на овој 
правилник се задолжителни, а ќе се применуваат на 
бакан и бакарни легури што ќе се произведат, одно-
сно ќе се увезат од денот на влегувањето во сила 
на ово! правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

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

1) Бакар и бакарни легури. Озна-
чување — — — — — — — — 

2) Бакарни легури за леење. Ба-
карни легури со цинк Хемиски сос-
тав MPvaHH4KH особини и насоки за 
употреба — — — — — — — 
донесени со Решението за југословен-
ските стандарди за бакар и бакарни 
легури (,.Службен лист на СФРЈ", бо. 
47/69); 

3) Бакарни легури за леење. Бло-
кови Технички услови за изработка 
и испорака — — — — — — — JUS C.D1 005 
донесен со Решението за југословен-
ските стандарди за бакарни легури 
(,,Службен лист на СФРЈ", бр. 15/70). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

JUS C.D0.002 

JUS C.D2.300 

Бр 31-7306/1 
17 април 1980 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 
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410. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата (,Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИСПИ-
ТУВАЊЕ НА ИЗОЛИРАНИ СПРОВОДНИЦИ И 

КАБЛИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за испитување на изолирани епро-
водници и кабли што ги имаат следните називи и 
ознаки: 

1) Испитување на изолирани спро-
в о д н и к и кабли. Општи услови на 
испитувањето — — — — — — JUS N C0.030 

2) Испитување на изолирани спро-
вод ници и кабли Мерење на отпор-
носта на изолаци јата, отпорноста на 
слабоспроводливите слоеви и на по-
вршинската отпорност — — 

3) Испитување на изолирани спро-
водник! и кабли. Термопластичност 

JUS N.C0.058 

* ност — — — — JUS N.C0.060 
7) Испитување на изолирани спро-

водници и кабли. Отпорност спрема 
кинење — — — — — — — — JUS N.^0.071 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник претставуваат составен дел на овој пра-
вилник, а се објавуваат во посебно издание на Со-
јузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на изолирани спроводници и кабли 
што ќе се произведат, односно ќе се увезат од де-
нот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

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

1) Испитување на изолирани спро-
в о д и т е и кабли Мерење на отпорот 
на изолацијата и на површинскиот 
отпор — — — — — — — — JUS N СО 036 

2) Испитување на изолирани спро-
водници и кабли. Термопластичност JUS N.C0.055 
донесени со Решението за југосло-
венските стандарди за испитување на 
изолирани спроводници и кабли 
(„Службен лист на СФРЈ", бр, 30'бб) 

3) Испитување на изолирани спро-
водници и кабли. Општи услови на 
испитувањето — — — — — — JUS N.C0.030 

4) Испитување на изолирани спро-
в о д н и к и кабли. Еластичност на нис-
ки температури — —" —- — — — JUS N.C0.056 
донесени со Решението за југословенските стандарди 
за испитување на изолирани сироводници и кабли 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 42/66). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 31-7302/1 
17 април 1980 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стан дардизациј а, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

— JUS N.C0.036 

JUS N.C0.055 
4) Испитување на изолирани спро-

водници и кабли. Еластичност на 
ниски температури — — — — — JUS N.C 0.056 

5) Испитување на изолирани сп-
роводници и кабли. Термичка стабил-
ност — — — — — — — — 

6) Испитување на изолирани спро-
в о д н и к и кабли. Степен на вмреже-

411. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата (^Службен ли£т на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТО-
ДИТЕ НА ИСПИТУВАЊЕ НА ХЕМИСКИОТ СО-
СТАВ НА МАГНЕЗИУМ И МАГНЕЗИУМОВИ 

ЛЕГУРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословен-

скиот стандард за методите на испитување на хе-
мискиот состав на магнезиум и магнезиумови ле-
гури што го има следниот назив и ознака: 

Методи за испитување на хеми-
скиот состав на магнезиум и магне-
зиумови легури. Фотометриско опре-
делување на содржината на никелот 
(Метод со диметил-глиоксим) — — JUS С.А1.312 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник претставува составен дел на овој пра-
вилник, а се објавува во посебно издание на Со-
јузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник е задолжителен во целост, а ќе се при-
менува на магнезиум и магнезиумови легури што ќе 
се произведат, односно ќе се увезат од денот на 
влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 31-7301/1 
17 април 1980 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 
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412. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

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

ПАНИ БРАНИ И ХИДРОТЕХНИЧКИ НАСИПИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за насипани брани и хидротехнички на-
сипи што го има следниот назив и ознака: 

Проектирање на насипани брани 
и хидротехнички насипи. Технички 
услови — — — — — — — — JUS U.C5.020 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник претставува составен дел на овој пра-
вилник, а се објавува во посебно издание на Со-
јузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник е задолжителен во целост, а ќе се при-
менува на насипани брани и хидротехнички насипи, 
кои ќе се проектираат почнувајќи од денот на вле-
гувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр, 31-7303/1 
17 април 1980 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стан дардизациј а, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

413. 

Брз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА КЛАСИ-
ФИКАЦИЈА НА ЕЛЕКТРОНСКИ И ЕЛЕКТРИЧНИ 

УРЕДИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за класификација на електронски и елек-
трични уреди што го има следниот назив и ознака: 

Класификација на електронски и 
електрични уреди со оглед на заш-
титата од електрични удири — — JUS N.A9.001 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник претставува составен дел на овој пра-
вилник, а се објавува во посебно издание на Со-
јузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник е задолжителен во целост, а ќе се при-
менува на електронски и електрични уреди што ќе 
се произведат, односно ќе се увезат од денот на 
влегувањето во сила на ОВОЈ правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 31-7308/1 
17 април 1980 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандард изациј а, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

414. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
88/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА АПАРАТИ 
ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ТВРДОСТА НА МЕТАЛИ 

Член 1 
Со свој правилник се пропишува југословен-

скиот стандард за апарати за испитување на тврдос-
та на метали што го има следниот назив и ознака: 

Проверување на апарати за ис-
питување на тврлоста на метали по 
Роквел, А, В, С, F, G, N и Т — — JUS N.Z0.503 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник претставува составен дел на овој пра-
вилник, а се објавува во посебно издание на Со-
јузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник е задолжителен во целост, а ќе се при-
менува на апарати за испитување на тврдоста на 
метали што ќе се произведат, односно ќе се уве-
зат од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи југословенскиот стан* 
дард што го има следниот назив и ознака: 
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Проверување на апаратите за ис-
питување на тврдоста на метали по 
Роквел В и С — — — — — — JUS M.Z0 503 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за проверување на машини за ИСПИТУЈ Пње на мета-
ли („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/64). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот иа 

три месеци од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ'1. 

Бр. 31-7229/1 
17 април ШО година 

Белград 

* Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација. 
Милан Крајновиќ, е. р. 

415. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80). директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА МЕТОДИ-
ТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ТВРДОСТА НА МЕТАЛИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за методите за испитување на тврдоста на 
метали што го следниот назив и ознака: 

Испитување на тводоста на ме-
тали по Роквел А, В, С, F, G, N и Т JUS С.А4.031 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник претставува составен дел на овој пра-
вилник, а се објавува во посебно издание на Со-
јузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

прдвчллмк е задолжителен во целост. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат југословенските 
стандарда што ги имаат следните називи и ознака: 

1) Испитување на тврдоста на ме-
тали по Роквел (скала С и В) — — JUS С.А4 031 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за испитување на челик („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 53 /62). 

2> Бакар и бакарни легури. Ис-
питување на тврдоста по Роквел <о 
втискувач со кугличка — — — JUS С. 44.213 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на механичките испитувала на бакар и 
бакарни легури' („Службен лист на СФРЈ" бр. 
36/70). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила ро истекот на 

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

Бр. 31-7305/1 
17 април 1980 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

416. 

Врз основа на член 22 став 2 Од Законот за 
стандардизацијата (.Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

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

КИ ЗА КОНЗЕРВИРАЊЕ НА ХРАНА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за лименки за конзервирање на храна што 
го има следниот назив и ознака: 

Лименки за конзервирање на хра-
на. Тркалезни цилиндрични лименки 
за производи од месо. Капацитети на 
лименки со називни пречници од 52, 
65, 83, 105, 113, 153, 163 и 230 mm — JUS M.Z2.030 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник претставува составен дел на овој пра-
вилник, а се обавува во посебно издание на Со-
јузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник е задолжителен во целост, а ќе се при-
менува на лименки за конзервирање на храна што 
ќе се произведат, односно ќе се увезат од денот на 
влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 31-7304/1 
17 април 1980 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација. 
Милан Крајновиќ, е. р. 
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417. 

Врз основа на член 142 став 1 од Законот за де-
визното работење и кредитните односи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ*', бр. 15/77), во согласност 
со Сојузниот извршен совет, Интересната заедница 
на Југославија за економски односи со странство 
утврдува 

ЕДИНСТВЕНИ КРИТЕРИУМИ 
И ПОСТАПКА ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА САМОУП-
РАВНИ СПОГОДБИ НА ОСНОВНИТЕ И ДРУГИ 
ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ГРУД И НА ДРУ-
ГИ ОПШТЕСТВЕНИ ПРАВНИ ЛИЦА ОД ЧЛЕН 141 
НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ И 
КРЕДИТНИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО, ЗА ОС-
ТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ЗАДОЛЖУВАЊЕ 
ВО СТРАНСТВО, ОДНОСНО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ 
НА ПРАВОТО НА ДЕВИЗНО КРЕДИТИРАЊЕ НА 

СТРАНСТВО ВО 1980 ГОДИНА 

I. Општи одредби 

Член 1 
Заради остварување на политиката на кредит-

ните односи со странство, во согласност со утврдена-
та заедничка девизна политика, имајќи ги предвид 
особено можноста за девизна отплата, степенот на 
задолженоста на земјата и потребите на развојот, 
Интересната заедница на Југославија за економски 
односи со странство (во натамошниот текст: Заед-
ница на Југославија) утврдува Единствени критери-
уми и постапка за остварување на правото на задол-
жување во странство и за остварување на правото 
на девизно кредитирање на странство во 1980 година 
(во натамошниот текст: Единствени критериуми). 

Член 2 
Единствените критериуми претставуваат заед-

нички елементи во самоуправните спогодби за кри-
териумите и постапката за остварување на правото 
на задолжување во странство и за остварување на 
правото на девизно кредитирање на странство во 
1980 година (во натамошниот текст: самоуправна 
спогодба) што, во рамките на самоуправните инте-
ресни заедници за економски односи со странство 
во републиката, односно во автономната покраина, 
ги склучуваат основните и други организации на 
здружен труд и други општествени правни лица (во 
натахмошниот текст: потписници) врз основа на член 
141 од Законот за девизното работење и кредитните 
односи со странство. 

Член 3 
Со самоуправната спогодба се утврдуваат крите-

риумите и постапката за остварување на правото на 
задолжување во странство и за остварување на пра-
вото на девизно кредитирање на странство во утвр-
дениот обем. 

Обемот на задолжувањето во странство (користе-
ње на кредити) и обемот на кредитирањето на стран-
ство (давање кредити) по републиките и по авто-
номните покраини се утврдуваат во единствената 
проекција на платниот биланс на Југославија и во 
проекцијата на платнобилансната позиција на ре-
публиката односно во проекцијата на платнобилан-
сната позиција на автономната покраина. 

Склучување на кредитни работи на задолжува-
ње во странство за УВОЗ на опрема, без оглед на ви-
дот на кредитот, како и на финансиски кредити за 
конвергирање во динари се врши во согласност со 
Единствените критериуми, врз основа на посебни 
договори на федерацијата, републиките и автоном-

ните покраини. Кредитни работи на задолжување во 
странство за други намени се склучуваат зависно од 
обемот на задолжувањето (користењето на кредити) 
утврден во единствената проекција на платниот би-
ланс на Југославија и во проекцијата на платноби-
лансната позиција на републиката и во проекцијата 
на платнобилансната позиција на автономната по-
краина. 

Член 4 
Потписниците, при утврдувањето на критериу-

мите и постапката за остварување на правото на за-
должување во странство и за остварување на пра-
вото на девизно кредитирање на странство, ќе се 
придржуваат кон: 

1) потребата за развивање и унапредување на 
финансиската соработка со неврзаните земји и со 
другите земји во развој, а посебно при трансфер на 
технологија, проектирањето и при заедничко наста-
пување на трети пазари; 

2) потребата за изработка на регионални и вре-
менски планови на задолжувањето во странство кои 
се донесуваат врз основа на плановите на кредит-
ните односи со странство на потписниците; 

3) договорот за организирано настапување на 
домашни лица на странскиот финансиски пазар на 
капитал. 

Член 5 
Единствените критериуми се применуваат за ос-

тварување на правото на задолжување во странство, 
односно за остварување на правото на девизно кре-
дитирање на странство што се врши во конверти-
билни девизи. 

Член 6 
Рефинансирањето (замена на порано склучените 

странски кредити со нови кредити под поповолни 
услови) и репрограмирање^ (подобрување на усло-
вите на странски кредити кај ист кредитор) од 
страна на потписниците се регулира со посебна 
самоуправна спогодба на банките овластени за ра-
ботите со странство, склучена во рамките за Здру-
жението на банките на Југославија. 

Ако рефинансирање^ или репрограмирање^ се 
врши врз основа на утврдените квоти по републи-
ките и автономните покраини, согласност за тоа кои 
кредити ќе се рефинансираат, односно репрограми-
раат, дава надлежната самоуправна заедница за еко-
номски односи со странство на републиката, односно 
на автономната покраина. 

II. Критериуми и постапка за остварување на пра-
вото на задолжување во странство 

Член 7 
При склучувањето на самоуправната спогодба 

потписниците ќе тргнуваат од следните критериуми: 
1) од насочувањето на кредитите за производ-

ство и за објекти што придонесуваат за зголемување 
на извозот, и тоа, пред се, на'извоз со поголем нето 
девизен ефект, за рационална супституција на уво-
зот и за стабилизација на домашниот пазар; 

2) од насочувањето на кредитите за побрз развој 
на дејностите што се од посебно значење за реали-
зација на договорената политика на вкупниот развој 
на земјата утврден со Општествениот план на Југо-
славија за периодот од 1976 до 1980 година („Служ-
бен теист на СФРЈ", бо 33/76), како и со општестве-
ните планови на републиките и општествените пла-
нови на автономните покраини за наведениот план-
ски период; 
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3) од потребите што произлегуваат од плановите 
на кредитните односи со странство по републиките 
и автономните покраини, утврдени и усогласени во 
единствената проекција на платниот биланс и во 
единствената проекција на девизниот биланс на Ју-
гославија; 

4) од насочувањето на кредитите за развој на 
дејностите што се засноваат првенствено врз домаш-
ни извори на суровини и на репродукционен мате-
ријал; 

5) од насочувањето на кредитите за намените 
за кредитирање на странство со кои се овозможува 
извоз на опрема и бродови на кредит и изведување 
на инвестициони работи во странство на кредит; 

6) од насочувањето на кредитите за вложување 
во производство што придонесува на подигањето на 
продуктивноста на трудот и на техничко-технолош-
киот процес; 

7) од насочувањето на кредитите за набавка на 
опрема за оние објекти што се наоѓаат во изградба, 
а особено за оние што се наоѓаат во завршна фаза, 
под услов изграбата на тие објекти да е во согласно-
ст со критериумите од одредбите под 1 до 6 од овој 
член; 

8) од можностите кредитите да ги отплатуваат 
со остварени девизи, односно со девизите со кои за 
таа цел располагаат согласно со закон. 

Критериумите од став 1 на овој член не се од-
несуваат на задолжувањето во странство што служи 
за санирање на последиците од катастрофалниот 
земјотрес, што на 15 април 1979 година го погоди 
подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора. 

Член 8 
Со самоуправната спогодба ќе се утврди кои по-

датоци потписниците се должни да ги поднесат кон 
барањето за остварување на правото на задолжу-
вање во странство, а со кои се докажува исполнува-
њето на мерилата утврдени со самоуправната спо-
годба. 

Член 9 
Надлежниот одбор на собранието на самоуправ-

ната интересна заедница за економски односи со 
странство на републиката, односно на автономната 
покраина ќе го известува Собранието, односно из-
вршниот одбор на заедницата за задолжувањето на 
потписниците во странство; најмалку тримесечно. 

Член 10 
Самоуправната интересна заедница за економски 

односи со странство па републиката, односно на ав-
тономната покраина тримесечно ќе ја известува За-
едницата на Југославија за задолжувањето и за ко-
ристењето на странски кредити. 

III. Критериуми и постапка за остварување на пра-
вото на девизно кредитирање на странство 

Член 11 
При склучувањето на самоуправната спогодба 

потписниците ќе тргнуваат од следните критериуми: 
1) од унапредувањето на надворешнотрговската 

размена и на други форми на економска соработка 
со странство, со настојување да се зголеми извозот 
на стоки и услуги; 

2) од зајакнувањето на конкурентската способ-
ност и поуспешното настапување на југословенското 
стопанство на меѓународниот пазар; 

3) од поттикнувањето на извозот на стоки и ус-
луги со кој се зголемува девизниот прилив и од 
поттикнувањето на трансфер на технологија и знае-
ња, како и на проектирање; 

4) од подобрувањето на условите за пласман на 
домашна спрема и бродови и изведување на инве-
стициони работи во странство. 

Член 12 
Потписниците можат да даваат комерцијални, 

стоковни и финансиски кредити на странство и тоа: 
1) долгорочни, среднорочни и краткорочни сто-

ковни, комерцијални и финансиски кредити за уна-
предување на извозот на стоки и услуги, а првен-
ствено на извозот на опрема, бродови и за изведу-
вање на инвестициони работи во странство, за извр-
шување на истражни работи и за изработка на сту-
дии и проекти во странство на кредит; 

2) долгорочни и краткорочни кредити за влол*у-
вање во сопствени и во мешовити претпријатија во 
странство, заради унапредување на извозот на југо-
словенски стоки и услуга. 

Член 13 
Потписниците можат да даваат кредити во стран-

ство под услов да ги обезбедиле вкупно потребните 
средства за тоа кредитирање. 

Потписниците можат да одобруваат кредити на 
странство и врз основа на здружување на средства 
заради унапредување на извозот на југословенски 
стоки и услуги и заради организирање продажба 
на југословенски стоки и услуги. 

Член 14 
Потписниците, при одобрувањето кредити на 

странство, ќе обезбедат наплата на побарувањата по 
дадениот кредит, согласно со прописите. 

Член 15 
Давањето на стоковни и комерцијални кредити 

на странство не подлежи на обврската за добивање 
согласност од самоуправната интересна заедница за 
економски односи со странство на републиката, од-
носно на автономната покраина. 

Потписниците ќе ја известат самоуправната ин-
тересна заедница за економски односи со странство 
на републиката, односно на автономната покраина 
за дадениот стоковен или комерцијален кредит на 
странство којашто се грижи за евиденција. 

Член 16 
Надлежниот одбор на собранието на самоуправ-

ната интересна заеднина за економски односи со 
странство на републиката, односно на автономната 
покраина, ќе го извести собранието, односно изврш-
ниот одбор на заедницата на Југославија за оства-
рувањето на кредитирањето на странство од страна 
на потписниците, најмалку тримесечно. 

Член 17 
Самоуправната интересна заедница за економски 

односи со странство на републиката, односно на ав-
тономната покраина тримесечно ќе ја известува За-
едницата на Југославија за обемот и за видот на 
кредитите дадени на странство. 

IV. Преодни и завршни одредби 

Член 18 
Со самоуправната спогодба потписниците ќе го 

регулираат пренесувањето на правото на задолжу-
вање во странство и на правото на девизно креди-
тирање на странство во наредните години, а почну-
вајќи од годината на давањето но согласноста за за-
должување во странство, односно за кредитирање 
на странство. 
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Член 19 
Самоуправната интересна заедница за економ-

ски односи со странство на републиката, односно -на 
автономната покраина, при давањето на согласноста 
за задолжување во странство и на согласноста за 
одобрување на финансиски кредити на странство, ќе 
наведе и според кои критериуми од самоуправната 
спогодба се дава согласноста. Народната банка на 
републиката, односно народната банка на автоном-
ната покраина ќе евидентира според кои критериу-
ми од самоуправната спогодба е даден кредит и за 
тоа ќе ја известува Народната банка на Југославија. 

Член 20 
Народната банка на Југославија и Заедницата 

на Југославија со договор ќе утврдат кои извештаи 
и податоци, и во кои рокови Народната банка на 
Југос навиј а ќе и ги доставува на Заедницата на Ју-
гославија во врска со користењето и давањето кре-
дити (според основите на користењето и давањето), 
наплатата и отплатата на кредитите, како и за склу-
чените кредитни работи со странство по републи-
ките, односно по автономните покраини (со динами-
ката на користењето, давањето, отплатата и напла-
тата по години). 

Народните банки на републиките, односно на-
родните банки на автономните покраини и самоуп-
равните интересни заедници за економски односи со 
странство на републиките, односно на автономните 
покраини со договор ќе утврдат кои извештаи и по-
датоци од став 1 на овој член, и во кои рокови, на-
родните банки на републиките, односно народните 
банки на автономиите покраини ќе им ги доставу-
ваат на самоуправните интересни заедници за еко-
номски односи со странство на републиките, односно 
на автономните покраини за кредитните работи на 
потписниците на односната република и автономна 
покраина. 

Член 21 
Во самоуправната интересна заедница за еко-

номски односи со странство на републиката, односно 
на автономната покраина потписниците ќе склучат 
самоуправна спогодба за 1980 година, во согласност 
со овие единствени критериуми во рокот утврден во 
актите од чл. 19 и 24 на Законот за девизното рабо-
тење и кредитните односи со странство. 

Член 22 
Толкување на овие единствени критериуми дава 

Извршниот одбор на Заедницата на Југославија. 
За даденото толкување на Единствените крите-

риуми Извршниот одбор ќе го извести Собранието 
на Заедницата на Југославија. 

Член 23 
Одборот за платниот и за девизниот биланс на 

Заедницата на Југославија го следи извршувањето 
на овие единствени критериум, ги анализира склу-
чените самоуправни спогодби и му дава мислење на 
Собранието на Заедницата на Југославија, односио 
на Извршниот одбоо тп усогласеноста на самоуправ-
ните спогодби со Единствените критериуми. 

Член 24 
Опена пз ^усогласеноста па одредбите од само-

у п р а в и т е спогодби со Единствените критериуми 
давл Собранието на Заедницата на Југославија. 

Собранието на Заедницата на Југославија, оце-
ната за неусогласеност на одредбите од самоуправ-
ните спогодби со Единствените критериуми ја доста-
вува до собранието на републичката, односно на 
покраинската заедница, чијашто самоуправна спо-
годба не е во согласност со Единствените критериу-
ми, заради поведување постапка за усогласување. 

Член 25 
Единствените критериуми влегуваат во била на-

редниот ден од денот на давањето на согласноста од 
страна на Сојузниот извршен совет, а се примену-
ваат од 1 јануари 1980 година. 

Член 26 
Единствените критериуми се објавуваат во „Слу-

жбен лист на СФРЈ". 

Бр. 629-01 
20 декември 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Заедницата на 

Југославија, 
Мухамед Хаџиќ, е. р. 

418. 

Тргнувајќи од уставното право на работниците 
во работните заедници на органите на општествено-
-политичките заедници на еднаква општествено-
-економска положба со работниците' во о р г а н и з а -
циите на здружен труд, а зависно од природата на* 
дејноста што ја вршат и во согласност со обемот на 
средствата што во општествено-политичката заедни-
ца се издвојуваат за општи општествени потреби, од 
правото на стекнување доход во согласност со на-
челото за распределба според трудот и резултатите 
на трудот и со општетсвено утврдените основи и ме-
рила што важат за организациите на здружен труд 
и од правото на самоуправно уредување на односите 
во областа на стекнувањето и распределбата на до-
ходот, а врз основа на член ЗИ во врска ср член 172 
од Законот за основите на системот на државната 
управа и за Сојузниот извршен сорет и сојузните 
органи на управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
23/78), работните заедници во сојузните органи на 
уппавата и во сојузните организации Сојузниот из-
вршен совет, Сојузниот одбор на Синдикатот на ра-
ботниците во управата, во правосудството и во фи-
нансиските организации и работните заедници на 
органите од член 415 на тој закон, склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА СТЕ-
КНУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ, 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИ-
ЧИИ ДОХОДИ И ЗА ФОРМИРАЊЕ И КОРИСТЕ-
ЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРО-
ШУВАЧКА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО РАБОТНИТЕ 
ЗАЕДНИЦИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ И НА СО-

ЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

! 1. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ > I » 

Член 1 
Со овој општествен договор се утврдуваат заед-

ничките основи и мерила за стекнување и распоре-
дување на доходот, за распределба на средствата за 
лични доходи и за формирање и користење на сред-
ствата за заедничка потрошувачка на работниците 
во работните заедници на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните рганизации, како и во стручни-
те служби ка сојузните органи (во натамошниот* 
текст: работната заедница во сојузен орган)« 
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Одредбите од овој општествен договор не се 
применуваат врз активните воени лица и врз гра-
ѓанските лица на служба во Сојузниот секретари-
јат за народна одбрана, како ни врз активните вое-
ни лица што работат во други сојузни органи, со-
јузни организации и стручни служби на сојузните 
органи. 

Член 2 
Доходот на работната заедница во сојузен орган 

го сочинуваат: 
1) средствата што работниците ќе ги остварат за 

лични доходи и за заедничка потрошувачка; 
2) непотрошените средства за материјални тро-

шоци до кои дошло со залагање на работниците или 
со заштеда, и кои во целост или делумно се прене-
суваат од средствата за работа на сојузниот орган 
во доходот на работната заедница во сојузен орган 
по одлука на СОЈУЗНИОТ извршен совет, а во сог-
ласност со одлуката на Собранието на СФРЈ. 

Во доходот на работната заедница во сојузен 
орган влегуваат и средствата за лични доходи и за 
заедничка потрошувачка на раководните работ-
ници. 

Член 3 
Средствата за лични доходи ги сочинуваат: 
1) средствата што работната заедница во соју-

зен орган ќе ги издвои од доходот за распределба на 
средства за лични доходи по основ на текуштиот и 
минатиот труд; 

2) средствата за лични доходи на приправници-
те; 

3) средствата што врз основа на посебен пропис 
ќе ги оствари работната заедница во сојузен орган 
по основ на посебни услови и природа на вршењето 
на задачите и работите; 

4) други средства што работната заедница во 
сојузен орган ќе ги оствари за лични доходи. 

Член 4 
Паричните средства за заедничка потрошувачка 

ги сочинуваат: 
1) средствата што работната заедница во сујузен 

орган ќе ги издвои од доходот за заедничка потро-
шувачка; 

2) паричните средства што Собранието на СФРЈ 
ќе му ги додели на сојузен орган од буџетот на фе-
дералната за заедничка потрошувачка; 

3) средствата што работната заедница во соју-
зен орган ќе ги стекне по други основи (давање на 
подвижни и неподвижни предмети на заедничката 
потрошувачка во закуп, од камати, од други можни 
приходи по основ на депонирање или орочување на 
средства на работната заедница, и ел). 

II. СТЕКНУВАЊЕ НА ДОХОДОТ 

Член 5 
Работниците во работната заедница во сојузен 

орган го стекнуваат доходот на работната заедница 
од средствата за работа на сојузен орган зависно од 
видот и сложеноста, од обемот и квалитетот на из-
вршените задачи и работи утврдени со програмата 
за работа, и од условите за нивно извршување, врз 
основа на заедничките основи и мерила утврдени со 
овој општествен договор. 

Член 6 
Заеднички основи за стекнување на доходот се: 
1) видот и сложеноста на задачите и работите; 
2) обемот и квалитетот на извршените задачи и 

работи; 
3) условите за извршување на задачите и рабо-

тите. 

Член 7 
До конечното утврдување на доходот, работната 

„ заедница во сојузен орган се стекнува аконтација 
на средства за лични доходи и средства за за-
едничка потрошувачка според заедничките основи 
утврдени во член 6 на овој општествен договор и 
според следните заеднички мерила, и тоа: 

1) за лични доходи — според коефициентите ут-
врдени за групите задачи и работи спрема нивниот 
вид и сложеност и спрема условите за извршување 
во однос на просечно остварениот личен доход на 
работниците во стопанството на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија од претходното 
полугодие, или во однос на просечно остварениот 
личен доход на работниците во стопанството на 
републиката, односно на автономната покраина, од 
претходното полугодие во која е седиштето на под-
рачниот орган, односно на подрачната организаци-
она единица на сојузен орган, односно на сојузна ор-
ганизација, ако е тоа за работниците од тој подра-
чен орган, односно од таа подрачна организациона 
единица поповолно; 

2) за заедничка потрошувачка — според про-
сечно остварените средства за заедничка потрошу-
вачка по работник во стопанството на Социјалисти-
чка Федеративна Република Југославија од прет-
ходната година, или според просечно остварените 
средства за заедничка потрошувачка по работник 
во стопанството на републиката, односно на авто-
номната покраина, од претходната година, во која 
е седиштето на подрачниот орган, односно на подра-
чната организациона единица на сојузен орган, од-
носно на сојузна организација, ако е тоа за работ-
ниците од тој подрачен орган, односно од таа подра-
чна организациона единица поповолно. 

Член 8 
Задачите и работите утврдени со општиот акт 

за систематизација на задачите и работите и со про-
грамата за работа на сојузниот орган се распореду-
ваат заради стекнување аконтација на средства за 
лични доходи, зависно од нивниот вид и сложеност 
и од условите за нивно извршување, во соодветни 
групи. Тие групи на задачи и работи се следните: 

1) законодавно-правни и студиско-аналитички зада-
чи и работи 

— организирање и раководење на работата на 
вршење законодавно-правни студиско-аналитички 
и на нив соодветни задачи и работи, што се однесу-
ваат на определена област од дејност на органот; 

— подготвување на предлози за донесување за-
кони, на нацрти и предлози на закони, на подзакон-
ски прописи и други општи акти и одлуки и пред-
лагање на соодветни мерки; проучување и испиту-
вање на дејството на системски решенија; следење, 
истражување и проучување на појавите и пробле-
мите од областа на дејноста на органот; истражува-
ње на стратегијата и концепцијата на општестчено-
-економскиот развој: задачи и работи на воветуца-
ње и развој на сртстемот на информации до-
кументација и автоматска обработка на пода-
тоци; задачи и работи на разработка и раз-
вој на општествениот и јавниот систем на ин-
формирање; изработка на единствени методо-
логии и обезбедување на методолошко единство на 
прописите и општите акти; изтботка на анализи, 
елаборати, студии и програми што служат како 
стручна основа за утврдување на политиката во 
определена област; подготвување на истражувачко-
-развојни проекти; подготвување на мерки со кои се 
решаваат системски пооблеми и прашања; подго-
твување на најсложени документи од областа на ме-
ѓународната, меѓурепубличката, односно меѓупокра-



Страна 866 — Број 25 ^ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 9 мај 1980 

ниската соработка; најсложени задачи и работи на 
следење на појавите од интерес за остварување 
нп уставноста и законитоста; заштита на самоуправ-
ните права и на општествената сопственост, како и 
на Iсложени задачи и работи на подготвување акти 
за оцена на уставноста и законитоста во примену-
вањето на сојузните прописи; самостојна стручна 
обработка иа предмети во правосудните органи; за-
дачи и работи на проучување и самостојна обработ-
ка на материјали што им се доставуваат на разгле-
дување и усвојување на Собранието на СФРЈ, Прет-
седателството на СФРЈ, Претседателот на Републи-
ката и на Сојузниот извршен совет, како и задачи и 
работи на изработка на најсложени документи што 
тие органи им ги упатуваат на сојузните органи; 
работа врз изработка на општествени договори; нај-
сложени задачи и работи на одбранбените подготов-
ки и општествената самозаштита; задачи и работи 
на безбедноста на воздушната пловидба и др.; 

2) управно-надзорни и методолошки задачи и работи 

— организирање и раководење на работата на 
извршување управно-надзорни, методолошки и на 
нив соодветни задачи и работи, што се однесуваат 
на определено подрачје од дејноста на органот; 

— вршење на непосреден инспекциски надзор 
над применувањето на сојузните прописи; посложе-
ни задачи и работи на оперативен надзор над рабо-
тата на подрачните органи; решавање во управната 
и прекршочната постапка во прв и втор степен и 
подготвување на решенија во таа постапка; задачи и 
работи во врска со давање објасненија и мислења во 
поглед но применувањето на сојузните закони во со-
одветна област; изработка на извештаи, информа-
ции, анализи и елаборати заради преземање на со-
одч^тчи мерки; проучување и изработка на мето-
дологијата за истражување на одделни прашања од 
определено подрачје на дејноста на сојузниот орган; 
задачи PI работи на еталонирање на сложена елек-
тронска опрема; задачи и работи во врска со инфор-
мирањето за работата на сојузните органи; задачи и 
работи на непосредна контрола на летањето и воде-
њето на воздухоплови на подрачјето на обласната и 
терминалната контрола; задачи и работи на непо-
средно преведување од странски јазици и од јазици-
те на народите и народностите на Југослава а; нај-
сложени Финансиски, комерцијални и на нив со-
одветни задачи и работи; проектирање и посложени 
задачи и работи врз автоматизирана на работните 
процеси и на обработката на податоци, врз модер-
низација на одржувањето на техничката база на 
информациониот систем и подготвување на најсо-
времена технолигија во областа на информациониот 
систем и др.; 

3) управни и документациони задачи и. работи 

— организирање и раководење на работата на 
вршење управни и документациони и нив соодветни 
задачи и работи; 

— непосредно применување на сојузните ПРО-
ПИСИ; задачи и работи во врска со давањето на об-
јасненија и мислења во поглед на применувањето на 
подзаконските ПРОПИСИ; подготвување на предлози 
и нацрти на самоуправни општи акти; задачи и ра-
боти на оперативен надзор над работата на подрач-
ните органи и служби и ел.; подготвување на ма-
теријали и документација што служат за изработка 
на елаборати и анализи; подготвување на информа-

ции и други слични материјали врз основа на позна-
ти податоци и однапред определени методи; преве-
дување на посложени текстови од странски јазици 
и изработка на текстови на јазиците на народите и 
народностите на Југославија; задачи и работи врз 
разработка на проекти за автоматска обработка на 
податоци; разработка на проекти и организација 
на програмирањето на автоматската обработка на 
определени податоци; посложени задачи и аботи на 
царинење стоки и на лабораториски анализи; зада-
чи и работи на одбранбените подготовки и опште-
ствената самозаштита и др. 

4) стручно-технички задачи и работи 

— организирање и раководење на работата на 
вршење стручно-технички и ним соодветни зада-
чи и работи; 

— контрола на летањето и водењето на возду-
хоплови; подготвување и донесување на решенија 
и на други поединечни акти од работните односи; 
вршење на одделни дејствија во управната постапка 
или во посебни постапки;, задачи и работи во врска 
со обезбедувањето пренос на информации од по-
себно значење; преведување на текстови од стран-
ски јазици и изработка на текстови на јазиците на 
народите и народностите на Југославија; редовно 
следење и обработка на одделни појави според ут-
врдена или определена методологија; посложени за-
дачи и работи од областа на криптологијата; програ-

мирање и обработка на податоци за одделни појави, 
прашања и проблеми според утврдена методологија; 
задачи и работи врз организација и координирања 
на работата со пресметуван; редовно следење и до-
кумента листичка обработка на одделни појави спо-
ред утврдена или определена методологија; изработ-
ка на посложени програми за автоматска обработка 
на податоци; задачи и работи на сметкополагач и 
др.; 

5) оперативни документациони и финансиско-мате-
ријални задачи и работи 

— организирање и раководење на работата на 
извршување оперативни, документациони, финан-
сиско-материјални и ним соодветни задачи и ра-
боти; 

— подготвување и обработка на податоци и на 
документација според утврдена методологија; зада-
чи и работи на дебатно стенографирање; водење на 
посложени пропишани регистри и на посложени 
уписници; изработка на програми за автоматска об-
работка на податоци; управување со сметачи; 
одржување на посложени постројки и уреди и на 
технички средства за работа; печатење на матери-
јали на висок и рамен печат; посложени задачи и ра-
боти на царинска контрола во патничкиот промет и 
на царински надзор; посложени контролно-инспек-
циски задачи и работи врз преглед на мерила и 
предмети од скапоцени метали; задачи и работи на 
обезбедување, како што се непосредно обезбедување 
на сојузните органи и организации и на странските 
дипломатски и конзуларни претставништва и опре-
делени задачи и работи во врска со обезбедувањето 
на определени личности што го вршат овластени 
липа; задачи и работи на технички секретари кај 
највисоките функционери на сојузните органи; за-
дачи и работи на возачи на моторни возила кај нај-
високите функционери на сојузните органи; посло-
жени задачи и работи во врска во изработката и 
донесурањето на финансиски план и завршна 
сметка; посложени задачи и работи од занаетчис-
ко-услужен карактер и др.; 
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6) оперативно-технички задачи и работи 

— организирање и раководење на работата врз 
извршување на оперативво-технички задачи и ра-
боти; 

— контрола и царински надзор во пограничниот 
промет; прибирање и средување, подготовка и кон-
трола на документи; подготвување на податоци за 
сметач; опслужување на периферни единици 
кај сметачи: контрол но-инспекциски задачи и 
работи врз преглед на мерила и предмети од скапо-
цени метали; водење на персонална, кадровска и 
друга слична евиденција; одржување на уреди и на 
технички средства за работа; стенографски и стено-
дактилографски задачи и работи; посложени, дакти-
лографски задачи и работи (работи на композер); 
печатење на материјали; задачи и работи на тех-
ничка редакција, на калиграф и картотекар; мате-
ријално-финансиски задачи и работи; задачи и ра-
боти на технички секретар кај функционер што ра-
ководи со сојузен орган; задачи и работи на возач 
на моторни возила и др; 

7) административно - технички задачи и работи 

— прием, разведување, распоредување и архи-
вирање на пошта и предмети и други слични кан-
целариски задачи и работи; задачи и работи на те-
хнички секретар; задачи и работи на препишува-
ње и умножување на материјали и други слични за-
дачи и работи; задачи и работи во врска во воспо-
ставувањето на внатрешни и надворешни телефон-
ски и телепринтерски врски; задачи и работи на 
обезбедување уреди и др.; 

8) манипулативни задачи и работи 

— пакување и експедиција на пошта; пренесу-
вана на инвентар; задачи и работи на фотокопирни 
и други слични апарати; одржување на чистотија; 
надворешна и интерна достава на пошта и предмети 
(курирски задачи и работи) и други слични мани-
лулативни задачи и работи. 

Член 9 
Распоредувањето на задачите и работите на 

сојузен орган во определени групи се врши според 
нивните основни обележја во однос на основните 
обележја на група задачи и работи од член 8 на-
овој општес! вен договор. 

Распоредувањето на задачите и работите спо-
ред одредбата од член 8 на овој општествен договор 
го врши функционерот што раководи со сојузен ор-
ган по прибавено мислење од работната заедница и 
во согласност со Комисијата за следење на спрове-
дувањето на Општествениот договор за заедничките 
основи и мерила за стекнување и распоредување на 
доходот, за распределба на средствата за лични до-
ходи и за формирање и користење на средствата за 
заедничка потрошувачка на работниците во работ-
ните заедници на сојузните органи и сојузните ор-
ганизации (во натамошниот текст: Комисијата). 

Ако по?леѓу функционерот што раководи со со-
јузен орган и Комисијата не може да се постигне 
согласност во поглед на распоредувањето на зада-
чите и работите во групите од член 8 од овој 
општествен договор, Комисијата е должна, во 
рок од три дена од денот кога помеѓу неа и функ-
ционерот е заеднички констатирано дека не може 
да се постигне согласност за спорните прашања, да 
го извести Сојузниот извршен совет — ако е во 
прашање сојузен орган на управата односно сојуз-

на организација, односно органот надлежен за до-
несување или за давање согласност на општиот акт 
за систематизација на задачите и работите, ако 
се во прашање други сојузни органи и организации. 

Одлуката на СОЈУЗНИОТ извршен совет, односно 
одлуката ка надлежниот срган од став 3 на овој 
член за распоредување на задачите и работите во 
соодветна група е конечна. 

Член 10 
Вредноста на задачите и работите распоредени 

во групите од член 8 на ОБОЈ општествен договор се 
утврдува со множење на просечно остварениот ли-
чен доход на работниците во стопанството на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, од 
претходното полугодие, или со множење на просе-
чно остварениот личен доход на работниците во сто-
панството на републиката односно на автономната 
покраина, од претходното полугодие, во КОЈ а е седи-
штето на подрачниот орган, односну на подрачната 
организациона единица на сојузен орган, односно на 
сојузна организација, ако е за тоа за работниците 
од тој подрачен орган, односно од таа подрачна орга-
низациона единица поповолно, со подолу наведени-
те коефициенти, и тоа: 

Групи на задачи и работи Коефициенти 

1) Законодавно-правни и сту-
диско-ана лит ички 2,97 

2) Управно-надзорни и методо-
лошки 2,65 

3) Управни и документациони 2,48 
4) Стручно-технички 2,15 
5) Оперативни, документациони 

и финансиско-материјални 1,75 
6) Оперативно-тех нички 1,40 
7) Административно-технички 1,30 
8) Манипулативни 0,93 

Член 11 
По исклучок од одредбата на член 10 од овој 

општествен договор, Сојузниот извршен совет може 
за определени задачи и работи што се вршат во ре-
презентативки објекти под исклучителни услови, 
како и за задачител и работите на пилог-летач и на 
летачки персонал, да ги определи средствата за 
лични доходи за текуштиот и минатиот труд според 
просечно остварените лични доходи на извршители-
те на такви задачи и работи во соодветните органи-
зации на здружен труд на територијата на град 
Белград, а Брз основа на податоци за просечно ост-
варените лични доходи во последното полугодие. 

Член 12 
По исклучок од одредбата на член 10 од овој 

општествен договр, средствата за лични доходи на 
приправниците се стекнуваат, и тоа: 

1) за приправниците што се подготвуваат за из-
вршување на задачите и работите од 1. до 4. група 
од член 8 на овој општествен договор — според кое-
фициентот 1,20; 

2} за приправниците што се подготвуваат за за-
дачите и работите од 5. група од член 8 на овој оп-
штествен договор — според коефициентот 1,00; 

3) за приправниците што се подготвуваат за из-
вршување на задачите и работите од 6. и 7. група 
од член 8 на овој општествен договор — според кое-
фициентот 0,80. 
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Член 13 
Работната заедница стекнува и средства за лич-

ни доходи на име посебен додаток за извршителите 
што вршат задачи и работи под посебни работни ус-
лови и со оглед на природата на нивното вршење, а 
во согласност со закон и со пропис на Сојузниот из-
вршен совет. 

Член 14 
Вкупниот износ на месечната аконтација на 

средствата за лични доходи на работниците на ра-
ботната заедница во сојузен орган се добива кога 
коефициентите утврдени во чл. 10 и 12 од овој оп-
штествен договор за одделни групи задачи и работи 
односно за приправниците, ќе се помножат со про-
сечно остварениот личен доход на работниците во 
стопанството на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија од претходното полугодие, од-
носно со просечно остварениот личен доход на ра-
ботниците во стопанството на републиката односно 
на автономната покраина, од претходното полуго-
дие, во која е седиштето на подрачниот орган, од-
носно на подрачната организациона единица на со-
јузен орган на управата, односно на сојузна орга-
низација, ако е тоа за работниците од тој подрачен 
орган, односно од таа подрачна организациона еди-
ница поповолно, и со пополнетиот број извршители 
на тие задачи и работи, односно со бројот на при-
правниците и ќе се соберат така добиените износи. 

Износот на средствата од став 1 на овој член се 
зголемува за износот на средствата на име посебен 
додаток за извршителите што извршуваат задачи 
и работи под посебни услови и со оглед на приро-
дата на нивното вршење, а во согласност со закон и 
со пропис на Сојузниот извршен совет. 

Член 15 
При утврдувањето на височината на средствата 

за лични доходи во рамките на средствата за рабо-
та на сојузниот орган за наредната година, се води 
сметка за усогласувањето на доходот на работната 
заедница во сојузен орган со движењето на произ-
водноста на трудот и на личниот доход и на заед-
ничката потрошувачка на работниците во организа-
циите на здружен труд во стопанството на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, од 
претходното полугодие, или во стопанството на 
републиката, односно на автономната покраина во 
која е седиштето на подрачниот орган, односно на 
подрачната организациона единица на сојузен ор-
ган. односно на сојузна организација, од претходно-
то полугодие, ако е тоа за работниците поповолно. 

Усогласувањето на височината на средствата за 
лични доходи на работниците во работната заедни-
ца на сојузен орган со височината и движењето на 
личните доходи во организациите на здружен труд 
во стопанството на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, односно во стопанството на 
републиката, односно автономната покраина во ко-
ја е седиштето на подрачниот орган, односно на 
подрачната организациона единица на сојузен ор-
ган, односно на сојузна организација, се врши 
по истекот на полугодието и по објавувањето на 
податоците за просечниот личен доход. 

За усогласување на височината на средствата 
за лични доходи на работниците во текот на годи-
ната се зема износот на просечно остварениот доход 
на работниците во организациите на здружен труд 
во стопанството на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, остварен во последните 
шест месеци, или во стопанството на републи-
ката односно на автономната покраина во кота е 
седиштето на подрачниот орган, односно на подрач-
ната организациона единица на сојузен орган, одно-
сно на сојузна организација, остварен во последни-
те шест месеци, ако е тоа за работникот поповолно. 

Член 16 
Средствата за месечни аконтации на лични до-

ходи на работниците, што се утврдени според ос-
новите и мерилата во самоуправниот општ акт на 
работната заедница, а кои не можат да бидат повисо-
ки од средствата утврдени според одредбата од член 
14 на овој општествен договор, како и средствата на 
заедничката потрошувачка, се пренесуваат од прет-
сметката на средствата за работа на сојузниот орган 
во доходот на работната заедница во сојузен орган 
со решение на функционерот што раководи со со-
јузниот орган во текот на текуштата година. 

Работните заедници во сојузните органи се со-
гласни да не го распоредуваат со финансискиот 
план и да не го исплатуваат на име на месечни 
аконтации на лични доходи на работниците цело-
купниот износ што го стекнале за таа цел според 
одредбите од член 1 4 на ОВОЈ општествен договор, 
заради обезбедување средства со кои, при привре-
мената пресметка на личните доходи на работни-
ците за периодите утврдени со самоуправен општ 
акт, ќе се овозможи доследна распределба според 
резултатите на трудот на работниците за односниот 
пресметковен период. 

Работните заедници во сојузните органи со 
свој самоуправен општ акт, во согласност со ут-
врдениот период за кој се врши привремена пресме-
тка на личните доходи, ќе го определат сразмерни-
от износ на средства што се издвојува за испла-
та на месечните аконтации на лични доходи на ра-
ботниците. 

Член 17 
Средствата за лични доходи и личните доходи 

на ракогодниге работници во сојузните органи се 
утврдуваат во согласност со основите и мерилата и 
на начинот што ќе го утврди СОЈУЗНИОТ извршен со-
вет. 

Раководните работници ги остваруваат своите 
права на средствата за заедничка потрошувачка, 
на надомести и испратнина под исти услови како и 
другите работници. 

Член 18 
Работниците во работната заедница во сојузен 

орган стекнуваат средства за заедничка потрошу-
вачка по еден извршител во височина на просечно 
остварените средства за заедничка потрошувачка 
по работник од претходната година во стопанството 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, или во стопанството на републиката, 
односно на автономната покраина во која е седиш-
тето на подрачниот орган, односно на подрачната 
оргнизациона единица на сојузен орган, односно на 
со]узната организација, ако е тоа за работниците од 
тој подрачен орган односно од таа подрачна органи-
зциона единица поповолно 

Во просечно остварените средства за заедничка 
потрошувачка влегуваат и средствата за станбена 
изградба што од чистиот доход на основните орга-
низации на "-.дружен труд во стопанството на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, 
или во стопанството на републиката, односно на 
автономната покраина во која е седиштето на под-
рачниот орган, односно на подрачната организаци-
она единица на сојузен орган, односно на сојузна 
организација, ако е тоа за работникот поповолно, 
се издвојуваат за таа цел. 

III. УТВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДО-
ХОДОТ 

Член 19 
Работната заедница во сојузен орган конечно 

го утврдува и распоредува доходот со завршна 
сметка, по истекот на годината, врз основа ча оцена 
за придонесот на работната заедница за навремено, 
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законито, целосно и рационално остварување на 
функцијата, задачите и работите на сојузниот ор-
ган. 

Оцена за придонесот од става 1 на овој член 
за работната заедница во сојузен орган на управа-
та, односно во сојузна организација, дава Сојузни-
от извршен совет, по прибавено мислење од функ-
ционерот што раководи со сојузен орган на управа-
та, односно со сојузната организација. 

Оцена за придонесот од став 1 на овој член за 
работните заедници во службите на други сојузни 
органи л организации, дава, по прибавено мислење 
од функционерите што раководат со односните ор-
гани и служби: 

1) за правосудните органи — Собранието на 
СФРЈ, односно тело што ќе го овласти тоа; 

2) за другите сојузни органи и организации — 
органот што е овластен за тоа со пропис, односно со 
друг општ акт. 

При давањето на мислење за придонесот на ра-
ботната заеднина за остварување на функциите, 
задачите и работите на органот, функционерот што 
раководи со сојузен орган ќе води сметка и за ус-
огласеноста на доходот на работната заедница во 
сојузен орган со движењето на продуктивноста на 
трудот, на личните доходи и на заедничката потро-
шувачка во организациите ка здружен труд во сто-
панството па Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, или во стопанството на ре-
публиката, односно на автономната покраина во 
ко]а е стиште!о на подрачниот орган, односно на 
подрачната организациона единица на сојузен ор-
ган, односно на сојузна организација, ако е тоа за 
работникот поповолно. 

Член 20 
Учесниците на овој општествен договор се со-

гласни Сојузниот извршен совет или органите што 
ќе ги овласти тој да ја утврдат основната докумен-
тација што му се поднесува на Сојузниот извршен 
совет, односно на органите од член 19 став 3 точка 
1) и 2) на овој општествен договор, за оцена на при-
донесот на работната заедница во сојузен орган за 
остварувањето на функциите, задачите и работите 
на СОЈУЗНИОТ орган, односно на сојузната организа-
ција. 

Функционерот што раководи со сојузен орган 
ќе ја доставува, најдоцна до 15 јануари наредната 
година до органот од член 19 ст. 2 и 3 на овој оп-
штествен договор основната документација и своето 
мислење за придонесот на работната заедница во 
остварувањето па функциите, задачите и работите 
на сојузниот орган. 

Во согласност со оцената за придонесот на ра-
ботната заедница во сојузен орган во остварување-
то на функциите, задачите и работите на работната 
заедница, на сојузните органи конечно ќе им се 
определи височината на средствата што се издвоју-
ваат за доходот на работната заедница. 

Член 21 
Привремената пресметка на личните доходи, 

работната заедница во сојузен орган ja врши врз 
основа на оцена на функционерот што раководи 
со сојузен орган за придонесот на работната заед-
ница во остварувањето на функциите, задачите и 
работите на сојузниот орган во преиоди кои не мо-
жат да бидат подолги од три месеци. 

Оцената од став 1 на овој член, функционерот 
што раководи со сојузе?* орган ја дава по прибавено 
мислење од работната заедница. 

Ако врз основа на оцената од став 1 на овој 
член, што ја дава функционерот што раководи со 
сојузен орган, сразмерно со остварениот придонес се 
намалуваат средствата за лични доходи исплатени 

како аконтација во периодот за кој се дава таа 
оцена, работната заедница ќе ги испита причините, 
ќе ја утврди одговорноста и ќе преземе мерки со 
цел до конечната пресметка да се реши прашањето 
за повеќе исплатените средства за месечни аконта-
ции на лични доходи. 

IV. ЗАЕДНИЧКИ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА РАС-
ПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДО-

ХОДИ 

Член 22 
Заеднички основи за утврдување на личниот 

доход на работникот се резултатите од неговиот 
труд и придонесот што тој со СВОЈОТ тскушт и ми-
нат труд го дал за остварување на функциите на 
органот како целина, и вкупните резултати на тру-
дот на работниците во работната заедница во соју-
зен орган. 

Резултатите од трудот на работникот и негови-
от придонес се утврдуваат зависно од квантитетот и 
квалитетот на трудот, земајќи ги предвид особено 
обемот и сложеноста на задачите и работите, ква-
литетот на остварените резултати на трудот, оства-
рените заштеди во работата, користењето на работ-
ното време, одговорноста во работата и условите под 
кои се извршени задачите и работите. 

Работните заедници во сојузните органи, при 
утврдувањето на основите и мерилата за вреднува-
ње на задачите и работите, ќе тргнуваат од заед-
ничките основи и мерила утврдени со закон, со ОВОЈ 
општествен договор и со самоуправна спогодба 

Работните заедници во сојузните органи во сво-
ите самоуправни општи акти за распределба на 
средствата за лични доходи ќе ги утврдат основите 
и мерилата за распределба на средствата за лични 
доходи врз основа на методологија за процена на 
задачите и работите и методологија за утврдување 
на вкушшот придонес на работникот, и вредносно 
ќе ги изразат со бодови, поени или на друг начин. 

Коефициентите утврдени во член 10 на овој оп-
штествен договор служат исклучиво за стекнување 
аконтација на средства за лични доходи и не мо-
жат да се користат за утврдување на личните до-
ходи на работниците. 

Работните заедници во сојузните органи се сог-
ласни, вредносните односи што се воспоставуваат 
со самоуправните општи акти помеѓу наједностав-
ните и најсложените работи, предвидени со овој 
општествен договор, да не можат да бидат помали 
од 1:3,5, 

Член 23 
Заради пообјектирчо мерење на резултатите од 

трудот на работниците, работните заедници во со-
јузните органи ќе определат погоден начин на еви-
денција за програмираните и извршените задачи и 
работи, врз осноза на која ќе може да се утврдат 
елементите за објективно вреднување на резулта-
тите од трудот на секој работник. 

Член 24 
Пред одлучуването за распределбата на сред-

ствата за лични доходи на одделни работници, ра-
ботната заедница во сојузен орган, врз основа На 
оцена за придонесот на работната заедница во ос-
тварувањето на функциите, задачите и работите 
на сојузниот орган од член 21 став 1 на овој опште-
ствен договр. одлучи ва за износот на средствата 
што за односниот пресметковен период ќе се рас-
пределат. 

Работните заедници во сојузните органи што во 
својот состав имаат работни единици како и работ-
ните заедници се ши слем број работници, во кои 
по. природата, видот и сложеноста се вршат различ-
ни задачи и работи, ќе ги утврдат во своите самоуп-
равни општи акти основите и мерилата за распре-
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делба на средствата за лични доходи врз работните 
единици и основите и мерилата за распределба на 
средствата за лични доходи врз одделни работници 
во работната заедница. 

Во работните заедници во сојузните органи кои 
со свој самоуправен општ акт утврдиле дека рас-
пределбата на средствата за лични доходи ќе ја 
вршат врз основа на резултатите од трудот на ра-
ботниците во работната единица, распределбата ќе 
се врши врз осЕгова на резултатите од трудот на 
работниците и оцената на придонесот на работната 
заедница во остварувањето на задачите и работите 
на сојузен орган во целина, на начинот утврден со 
самоуправниот општ акт на работната заедница. 

Член 25 
Работните заедници во сојузните органи се со-

гласни дека, заради у една чу вање на мерилата за 
распределба на средствата за лични доходи на ра-
ботниците, со самоуправна спогодба ќе ги утврдат 
единствените нормативи за распределба на средст-
вата за лични доходи на работниците што работат 
на истовидни задачи и работи, а особено на задачи 
и работи: на писарница, препишување, стенографи-
рање; на финансиско и материјално книжење; на 
преведување текстови; на умножување материјали 
со. зфсет-печат и со фотокопирање; на интерно до-
ставување на пошта и предмети; на подготвување 
материјали за сметач; на срамнување тексто-
ви; на кииговезачки работи; на собирање, среду-
вање и подготвување за обработка на статистички 
и други податоци; на одржување чистотија во згра-
ди, како и други задачи и работи за кои ќе најдат 
заеднички интерес. 

Член 26 
Додека со закон или со друг општ акт не се 

утврдат општествените критериуми за стекнување 
на дел од личниот доход по основа на минат труд, 
работните заедници во сојузните органи се соглас-
ни со своите самоуправни општи акти да ги утврдат 
основите и мерилата за распределба на дел од лич-
ниот доход по осиона на минат труд кој се пресмету-
ва и исплатува врз секој исплатен личен доход. 
Вкупниот износ на средствата за тој дел од лич-
ниот доход може да изнесува најмногу за одделен 
работник до 17,5% од неговиот личен доход, а нај-
многу од 0,5 % за секоја започната година по напол-
нетите две години стаж до со закон угврдениот ра-
ботен стаж признаен за пензија. 

Процентот за секоја започната година по на-
полнетите две години работен стаж се зголемува за 
0.25% за работниците — жени што имаат повеќе од 
25 години работен стаж. 

Член 27 
Работните заедници во сојузните органи се со-

гласни со свои самоуправни општи акти да ги ре-
гулираат условите и височината на испратничата 
што му припаѓа на работник при заминувањето во 
пензија, така што височината на испратницата ут-
врдена со самоуправен општ акт на работната заед-
ница да изнесува најмногу збир на трите привремено 
утводени лг,чии доходи на тој работник по прет-
ходниот тримесечен пресметковен период, со тоа 
што испратнина'^ да не може да изнесува помалку 
од збирот на три просечно остварени лични доходи 
на работник во стопанството на Соци ја листичка 
Федеративна Република Југославија од претходно-
то полугодие, или во стопанството на републи-
ката, односно на автономната покраина, од претход-
ното полугодие, во кое е седиштето на под рачниот 
орган, односно на подрачната организациона едини-
ца на сојузен орган, односно на сојузна организаци-
ја, ако е тоа за работникот поповолно, ако со за-
кон не е определено поинаку. 

Член 28 
Работните заедници во сојузните органи се со-

гласни времето што работникот ќе го помине на 
работа подолга од полното работно време да го зе-
маат предвид во своите самоуправни општи акти, 
како посебен услов на трудот, при утврдувањето на 
мерилата со кои се определува неговиот личен доход. 

Кога се утврдени поблиску случаите и услови-
те под кои може да се воведува работа подолга од 
полното работно време од страна на функционер 
што раководи со сојузен орган, на работниците што 
таа работа и работата во дните на неделен одмор и 
на државни празници ја рршат, им се исплатува, на 
име личен доход за секој час работа подолга од пол-
ното работно време, износ пресметан според месеч-
ната аконтација на личниот доход што работникот 
ја имал во време кога ја извршил таа работа — зго-
лемен за 50%, а за секој час работа во дните на не-
делен одмор и на државни празници — зголемен за 
100%. 

На работниците кои поради природата на рабо-
тата во сојузен орган, работат во смени, а кои таа 
работа ја вршат во дните на неделен одмор, им се 
исплатува, на име личен доход за секој час работа 
во смени во дните на неделен одмор, износ пресме-
тан според месечната аконтација на личниот доход 
што работникот ја имал во време кога ја извршил 
таа работа — зголемен за 20%. Во тој случај на ра-
ботникот мора да му се обезбеди, за негов ден на 
седмичен одмор, еден ден во текот на наредната 
седмица. 

Во сојузните органи во кои, согласно со пропи-
сите, е воведена ноќна работа во време од 22 00 
часот до 5,00 часот наредниот ден и работа во сме-
ни која се врши ноќе, на работниците што ја вр-
шта таа работа им се зголемува месечната аконта-
ција на личниот доход, што ја имале во време на 
извршувањето на работата, за 30%, 

Член 29 
Ако врз основа на својот придонес и резултати-

те од трудот на работната заедница во сојузен ор-
ган како целина, работникот оствари личен доход 
помал од со закон загарантиран личен доход 
утврден со самоуправниот општ акт на работната 
заедница, му припаѓа загарантираниот личен доход 
утврден со самоуправниот општ акт. 

Височината на- загарантираниот личен доход на 
секој работник се утврдува во соодветен процент од 
неговиот просечен месечен личен доход од претход-
ната година. 

Работните заедници во сојузните органи се со-* 
гласни, височината на загарантираниот личен доход 
да не може да биде пониска од 70% од просечниот 
личен доход на работниците во стопанството на Со-
цијалистичка Фздеративна Република Југославија, 
или во стопанството на републиката, односно на 
автономната покраина во која е седиштето на под-
р а ч н а ? орган, односно на подрачната организциона 
единица на сојузен орган, односно на сојузна орга-
низација, ако е тоа за работникот поповолно. 

V ЗАЕДНИЧКИ ОСНОВИ И МЕРР1ЛА ЗА РАС-
ПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКА 

ПОТРОШУВАЧКА 

Член 30 
Тргнувајќи од заедничките интереси на работ-

ниците во здружениот труд и од принципите за 
солидарност и заемност, работниците во работната 
заедница во сојузен орган ги распределуваат и ко-
ристат средствата за заедничка потрошувачка во 
согласност со основите и мерилата, со условите и 
начинот на користењето утврдени со самоуправниот 
општ акт, а особено: 
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1) за решавање на станбените прашања на ра-
ботниците; 

2) за делумно покритие на трошоците за корис-
тење на годишни одмори на работниците; 

3) за делумно покритие на трошоците за топол 
оброк на работниците; 

4) за стручно оспособување и усовршување на 
работниците за извршување на задачите и работи-
те од делокругот на сојузниот орган, , 

5) за организирање на одмор и рекреација и на 
културно-забавниот живот на работниците; 

6) за давање помош на работникот и на негово-
то семејство во случај на болест или смрт на работ-
никот и на член на семејството што го издржува 
работникот; кога на работникот му е потребна по-
мош за санирање на претрпената штета која не е 
предизвикана по вина на работникот; зар ди школу-
вање на деца; заради закрепнување на работникот, 
како и за други помошти утврдени со самоуправен 
општ акт; 

7) за учество на работната заедница во спрове-
дувањето на хуманитарни и Други акции од по-
широко општествено значење; 

8) за признанија на работниците посебно заслу-
жни за остварување на функциите, задачите и ра-
ботите на сојузниот орган, за давање признанија на 
работниците што заминуваат во пензија, или што 
го наполниле работиот стаж утврден со самоуправ-
ниот општ акт, во согласност со самоуправната спо-
годба; 

9) за други намени утврдени со самоуправна 
спогодба и со самоуправен општ акт. 

Член 31 
Работните заедници во сојузните органи се сог-

ласни, со самоуправна спогодба да ги утврдат осно-
вите и мерилата и условите за користење на средст-
вата за заедничка потрошувачка, а по можност и 
износите на средствата што можат да се користат 
за одделни намени, водејќи сметка тие да бидат во 
границите на општествено прифатените мерила. 

Работните заедници во сојузните органи се со-
гласни, со самоурпавната спогодба да ја утврдат об-
врската за здружување на дел од средствата за за-
едничка потрошувачка на работните заедници за 
одделни намени, како и условите за нивното здру-
жување и користење. 

VI. СКЛУЧУВАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОВОЈ 
ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 

Член 32 
Овој општествен договор се смета за склучен ко-

га, според пропишаната постапка и во идентичен 
текст, ќе го усвојат Сојузниот извршен совет, Соју-
зниот одбор на Синдикатот на работниците во уп-
равата, правосудството и финансиските орга-
низации и работните заедници во сојузните органи 
на кои се однесува овој општествен договор. 

Овластените претставници на работните заед-
ници во сојузните органи на кои се однесува овој 
општествен договр, ќе го склучат овој општествен 
договор ако претходно го прифати многозинството 
на работници во работната заедница. 

Член 33 
Иницијатива за измени и дополненија на овој 

општествен договр може да даде секој учесник на 
овој општествен договор. 

Измените и дополненијата на овој општествен 
договор се вршат по постапката и на начинот што 
се предвидени за неговото склучување. 

Член 34 
Заради следење на спроведувањето на овој оп-

штествен дс1 овер, учесниците во неговото склучу-
вање формираат Комисија (член 9 став 2). 

Комисијата ја сочинуваат 9 члена, од кои по 
еден член делегираат Сојузниот извршен совет и 
Сојузниот одбор на Синдикатот на работниците во 
управата, правосудството и финансиските ор-
ганизации, а седум члена заеднички делегираат ра-
ботните заедници во сојузните органи — учесници 
на овој општествен договор. 

Изборот на седумте членови на Комисијата што 
заеднички ги делегираат работните заедници во 
сојузните органи — учесници на овој општествен 
договор го организира и постапката ја спроведува 
Претседателството на Конференцијата на синди-
калните организации во сојузните органи и сојуз-
ните ор1анизации, во правосудството и во општест-
вено -пол итич ките организаци. 

Претседателот и членовите на Комисијата имаат 
заменици. 

Претседателот на Комисијата, односно неговиот 
заменик е член на Комисијата што го делегира Со-
јузниот извршен совет. 

Комисијата работи по принцип на делегации. 
Комисијата донесува деловник за својата работа. 
Стручните и другите работи за Комисијата ги 

врши Сојузниот секретаријат за правосудство и ор-
ганизација на сојузната управа. 

Член 35 
Комисијата ги врши следните работи: 
1) дава согласност на распоредувањето на зада-

чите и работите во трупите од член 8 на овој опште-
ствен договор; 

2) го следи применувањето на одредбите од овој 
оштествен договор, и за тоа ги известува учесниците 
на овој општествен договор; 

3) дава мислења и објасненија за преминува-
њето на одредбите од овој општествен договор; 

4) ги разгледува иницијативите за измени и до-
полненија на одредбите од овој општествен договор; 

5) ги евидентира самоуправните општи акти на 
работните заедници во сојузните органи што се од-
несуваат на стекнувањето и распоредувањето на до-
ходот и на распределбата на средствата за лични 
доходи и за заедничка потрошувачка, и ја цени нив-
ната усогласеност со одредбите од овој општествен 
договор; 

6) врши и други задачи и работи утврдени со 
овој општествен договор. 

VII. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 36 
Работните заедници во сојузните органи, во рок 

од 90 дена од денот на влегувањето во сила на овој 
општествен договор, ќе ги усогласат самоуправните 
општи акти за основите и мерилата за стекнување 
и распоредување на доходот и за распределба на 
средствата за лични доходи и за заедничка потро-
шувачка на работниците со одредбите од ошл оп-
штествен договор и ќе VI ги достават на Комисијата. 

Член 37 
До донесувањето на општите акти за система ги-

зација на задачите и работите во смисла на член 424 
од Законот за основите на системот на државната уп-
рава и за Сојузниот извршен совет и сојузните ор-
гани на управата, распоредувањето на задачите и ра-
ботите во смисла на одредбите од чл. 8 и 9 на ово] 
општествен договор, ќе се изврши врз основа на 
описот на задачите и работите од важечките пра-
вилници за систематизација на задачите и работите. 
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Член 38 
На работните заедници во сојузните органи на 

кои, до денот на влегувањето во сила на овој опште-
ствен договор, средствата за аконтации на лични 
доходи им се*обезбедени во износ поголем од изно-
сот што го стекнуваат по одредбите од овој опште-
ствен договор, ќе им се обезбедуваат средства во тој 
износ се додека тие се движат под износот на сред-
ствата што се стекнуваат според одредбите од овој 
општествен договор. 

Член 39 
До склучувањето на самоуправната спогодба од 

член 31 став 1 на овој општествен договор, ќе се 
применува Самоуправната спогодба за единствени-
те основи и мерила за распределба и користење на 
средствата за заедничка потрошувачка во работни-
те заедници на органите на федерацијата („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 29/76). 

Член 40 
Учесниците на овој општествен договор ќе фор-

мираат Комисија најдоцна во рок од 30 дена од ле-
дот на влегувањето во сила на овој општествен до-
говор. 

Комисијата, во рок од наредните 15 дена, ќе до-
несе СВОЈ деловник за работа и ќе почне со работата. 

Член 41 
Работните заедници во сојузните органи се сог-

ласни, во смисла на член 25 од овој опттттрствен до-
говор, да склучат самоуправна спогодба во рок од 
90 дена од денот на неговото влегување во сила на 
овој општествен договр и да и ја достават на Коми-
сијата. 

Член 42 
Функционерот што раководи со сојузен орган 

на управата ќе ги распореди задачите и работите од 
важечкиот акт за систематизација во соодветни гру-
пи, во смисла на чл. 8 и 10 од овој општествен до-
говор, во рок од 30 дена од денот на влегувањето 
во сила на овој општествен договор. 

Член 43 
На работниците кои, во смисла на чл. 393 и 394 

од Законот за основите на системот на државната 
управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните 
органи на управата, ги остваруваат своите права од 
работен однос во сојузен орган во кој дотогаш ра-
ботеле, односно кај орган или служба што ќе ја оп-
редели Сојузниот извршен совет, како и на рабо-
тниците ставени на располагање во смисла на член 
395 од Законот за основите на системот на држав-
ната управа и за Сојузниот изношен совет и сојуз-
ните органи на управата, им припаѓа на име личен 
доход надомест во винчине на просечниот личен 
доход тито го оствариле во последните 12 месеци, ако 
е тоа за нив полово дно. пир тг да бидат ставени на 
располагање односно ако не биле преземени и рас-
поредени ПРИ укинувањето на сојузниот орган. 

На работниците од став 1 на овој член им при-
паѓа зголемување на надоместот на личниот доход 
по основа на зголемувањето на животните трошоци, 
како и делумно покритие на тпотноците за корис-
тење на годишен одмор и испратнина при замину-
вањето во пензија. 

Член 44 
На работниците што до денот на влегувањето 

»о сила на Законот за основите на системот на др-
жавната управа и за Сојузниот извршен совет и 

сојузните органи на управата го оствариле правото 
на надомест на личниот доход како ^распоредени 
работници, им припаѓа надомест на личниот доход 
во височина на надоместот што го примиле пред 
денот на влегувањето во оила на овој општествен 
договор. 

Врз работниците од став 1 на овој член се при-
менува и одредбата од член 43 став 2 на овој оп-
штествен договор. 

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 45 
Со денот на влегувањето во оила на овој опште-

ствен договор престанува да се применува Опште-
ствениот договор за усогласување на распределбата 
на доходот, на средствата за лични доходи и на дру-
гите примања на ѓ ботниците во орвганите на феде-
рацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 71/73, 56/75 и 
31/77). 

Член 46 
Овој општествен договр влегува во сила осмиот 

ден од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 јануари 1980 година. 

Е. п бр. 156 
21 април 1980 година 

Белград 

За Сојузниот извршен 
совет, 

Лука Бановиќ, е. р. 

За Сојузниот одбор на 
Синдикатот на работ-
ниците во управата, 
правосудството и фи-
нансиските организа-

ции 
Максимилијан Корошц, 

е. р . 

За работните заедници во 
сојузните органи: 

За Сојузниот секретаријат 
за надворешни работи, 

д-р Владимир 
Павиќевиќ, е. р. 

За Сојузниот секретаријат 
за внатрешни работи, 
Рајко Раѓеновиќ, е. р. 

За Сојузниот секретаријат 
за финансии, 

Миливое Јосифовић, е. р. 

За Сојузниот секретаријат 
за надворешна трговија, 
Часлав Ѓермановиќ, е. р. 

За Сојузниот секретаријат 
за пазар и општи стопан-

ски работи, 
Никола Ѓуровиќ, е. р. 

За Сојузниот секретаријат 
за правосудство и органи-
зација на сојузната упра-

ва, 
Јелена Томиќ, е. р. 

За Сојузниот секретаријат 
за информатпш, 

Радивое Дакиќ, е. р. 

За Сојузниот секретаријат 
k за енергетика и индустри-

ја, 
Миливое Нешиќ, е. р. 

За Сојузниот комитет за 
земјоделство, 

Светислав Вулевић е. (К 
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За Сојузниот комитет за 
сообраќај и врски, 

Слободан Милорадовик, 
е. р. 

За Сојузниот комитет за 
труд. здравство и соци-

јална заштита, 
д-р Радован 

Степановиќ, е. р. 

За Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Радмила Савиќ, е. р. 

За Сојузниот комитет за 
законодавство 

Соња Мирковиќ, е. р. 

За работните заедници на 
Сојузната управа за ца-

рини, 
Шефкет Истрефи, е. р. 

За Сојузната управа за 
контрола на летањето, 

Данило Каваја, с.р. 

За Сојузната управа за 
радиоврска 

Љубиша Недељковић, е. р. 

За Сојузниот пазарен ин-
спекторат, 

Арсение Кнежевиќ, е р. 

За Сојузниот девизен ин-
спекторат. 

Саво Бобиќ, е. р. 

За Со1узниот воздухопло-
вен инспекторат, 

Жарко Дозет, е р. 

За Сојузниот завод за 
општествено планирање, 

Срѓан Митровиќ, е. р. ' 

За Сојузниот завод за 
цени. 

Смиљка Лопандић е. p. 

За Сојузниот завод за ста-
тистика, 

Вукосава Чичаревиќ, е. р. 

За Сојузниот завод за 
меѓународна научна, про-
светно-културна и техни-

чка соработака, 
Никола Хаџиќ, е. р. 

За Сојузниот хидрометео-
ролошки завод, 

дипл. инж. Чедомир 
Радевиќ, е. р. 

За Сојузниот завод за 
стандардизација, 

дипл. инж. Воислав 
Каличанин, е. p. 

За Сојузниот завод за 
патенти, 

Татјана Лисавац, е. р. 

За Сојузниот завод за ме-
ри и скапоцени метали, 

Зоран Холас, е. р> 

За Сојузниот геолошки за« 
вод, 

инж Велимир 
Шувачки, е. р. 

За Сојузната дирекција за 
резерви на прехоанбени 

производи, 
Веселин Брезиќ, е. р. 

За Сојузната дирекција за 
резерви на индустриски 

производи. 
Душан Јанковић е. p. 

За Сојузното биро за ра-
боти на вработувањето, 

Боислав Лукиќ, е. р. 

За Архивот на Југослави-
ја, 

д-р Сида Марјановиќ, е, р. 

За Кабинетот на Предсе-
дателот на Републиката, 

Јован Ружиќ, е. р. 

За Управата на островот 
Бриони, 

Владо Задковиќ, е. р. 

За Службите на Собрани-
ето иа СФРЈ. 

Бранислав К. Перовиќ, е, р. 

За Службата на Претседа-
телството на СФРЈ, 

Радоица 
Вечериновиќ, е. р. 

За Службата на Советот 
на федерацијата, 
Срѓан Савиќ е. р 

За Службата на Генерал-
ниот секретаријат на Со-
јузниот извршен совет. 
Ми ?*ица Драшковиќ, е, р. 

За Протоколот на Сојуз-
ниот извршен совет. 

Ангелина Толиќ, е. р. 

За Службата за одбран-
бени подготовки на Сојуз-

ниот извршен сорет. 
Никола Баста, е. р. 

За Управата за персонал-
ни работи на Сојузниот 

извршен совет. 
Младен Косовац, е. р. 

За Службата на Уставни-
от суд на Југославија, 

Драгомир Пљакиќ, е. р. 

За Службата на Сојузни-
от СУД, 

Воислав Кукољац, е. р. 
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За Сојузното јавно обви-
нителство, 
Љубомир 

Гомилановиќ, е. р. 

За COIV3HOTO јавно право-
бранителство,^ 

Милета Милошеви!*;, е. р. 

За Сојузниот општествен 
правобранител иа само-

управува љето, 
Воислава Пантелић, е. р. 

За Сојузниот совет за 
прекршоци, 

Гуро Алфиревиќ, е. р. 

За Управата на деловните 
згради на сојузните орга-

ни, 
Милан Грбиќ, е. р. 

За Автосервисот на сојуз-
ните органи, 

Славко Јариќ, е. р. 

За Сервисот за админист-
ративни и сметководстве-
ни работи на сојузните 
органи на управата и со-
јузните организации, 

Анис Хајдрагиќ, е. р. 

За Сервисот за давање 
услуги за потребите на 
репрезентација на сојуз-

ните органи, 
Првослав Пантелић е. p. 

За Службата за работи на 
преведување, 

Драгомир Јанковић, е. р. 
За Бирото за претставки 
и поплаки на Собранието 

на СФРЈ, 
Рафаел Букарица, е. р. 

За Секретаријатот за за-
конодавство на Собрание-

то на СФРЈ, 
Мира Радосавлевиќ, е. р. 

419. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените (^Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од За-
конот за основите на системот на цените и за оп-
штествената контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 1/80), претставниците на производи-
телите и претставниците на потрошувачите, склу-
чуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТРИЕНИТЕ НЕНИ 1А МА-
ШИНСКИ РЕЗЕН АЛАТ, ДИЈАМАНТСКИ АЛАТ, 
РАЧ**?! ЕЛЕКТРИЧЕН АЛАТ И НИВНИ ПРИБОР 

И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниве на потрошувачите на 18 мат 1979 година, 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-

чените цени за машински резен алат, дијамантски 
алат, рачен електричен алат нивни прибор и ре-
зервни делови, со тоа што производителските орга-
низации на здружен труд можат своите затечени 
продажни цени, при постојните услови на продаж-
ба, да ги зголемат до 12,5д/о. 

Во цените од став 1 на оваа точка учеството за 
покритие на трошоците на прометот и другите усло-
ви на продажбата се во апсолутни износи, согласно 
со важечките прописи. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение број 4009 од 25 април 
1980 година. 

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

Претставници на производителите: 12 производи-
т е л и потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 23 
купувачи-потрошувачи, потписници на Спогод-
бата. 

420. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од За-
конот за основите на системот на цените и за оп-
штествената контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 1/80), претставниците на производи-
телите и претставниците на потрошувачите, склу-
чуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТР-
КАЛАВМЕ ЛЕЖИШТА И ДЕЛОВИ ЗА ЛЕ-

ЖИШТА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 12 април 1979 го-
дина, склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за тркалани лежишта и делови за 
лежишта, со тоа што производител ските организа-
ции на здружен труд можат своите затечени про-
дажни цени, при постојните услови на продажба, 
да ги зголемат до Ц,5%. 

Во цените од став 1 на оваа точка, учеството за 
покритие на трошоците на прометот и другите усло-
ви на продажбата се во апсолутни износи, соглас-
но со важечките прописи. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за пени, со решение број 3529 до 25 април 
1980 година. 

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

Претставници на производителите: Индустри-
ја котрљајуќих лежаја — Белград, УТЈ1 „Унис" 
творница лежаја — Вогошќа, Фабрика котрља-
ју!? их лежаја — Темерин, Ковинарска-Врхника 
и „Соко-Вил" — Љубушки. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 25 
купувачи-потрошувачи, потписници на Спогод-
бата. 
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421. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од За-
конот за основите на системот на цените и за оп-
штествената контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 1/80), претставниците на производи-
телите и претставниците на потрошувачите, склу-
чуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЕД-
ВИШИНСКИ ЕЛЕКТРИЧНИ ДИГАЛКИ, ВИСЕЧ-
КИ КОЛИЧКИ, КОНЗОЛНИ ДИГАЛКИ И МА-

КАРИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 4 април 1979 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за едношински електрични ди-
галки, висечки колички, конзолпи дигалки и ма-
кари. со тоа што производителските организации 
на здружен труд да можат своите затечени про-
дажни цепи. при постојните услови на продажба-
та, да ги зголемат цо 12,5°7о. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 2424 од 24 април 
1980 година, 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот 
ден од денот на об ј аев ување во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставници на производителите: „Вулкан" 
— Риека и „Јелшинград" — Бања Лука, 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 9 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

422. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ4', 
бр. 25/72 и 35/72). во врска со член 101 став 2 од За-
конот за основите на системот на цените и за оп-
штествената контрола на цените (.,Службен лист 
на СФРЈ", бр. 1/80), претставниците на производи-
телите и претставниците на потрошувачите, склу-
чуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ШОТИ ТА ЧЕ-
ЛИЧНИ ШИШИЊА ЗА ПРОПАН-БУТАН ГАС ОД 

2, 3, 5, 1в и 35 Kg 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 31 јануари 1980 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
за затечените цени за челични шишиња за про-
пан-бутан гас од 2, 3. 5, 10 и 35 kg. со тоа што 
производителските организации на здружен труд да 
можат своите затечени продажни цени, при услови 
на продажбата од Спогодбата, да ги зголемат така 
што највисоките продажни цени да изнесуваат; и 
тоа за: 

Дии/парче 
челично шише за пропан-бутан гас од 2 kg 222 
челично шише за пропан-бутан гас од 3 kg 259 
Челично шише за пропан-бутан гас од 5 kg 353 
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Дин/парче 
челична шише за пропан-бутан гас од 10 kg 537 
челично шише за пропзн-бутан гас од 35 kg 1.570 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 913 од 25 април 1989 
година. 

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

Претставници на производителите: „Инекс-Лп-
фан" — Стара Пазова и ООУР производња судо-
ва за плин „Гуро Ѓаковиќ — Славонски Брод, 
Претставници на купувачите-потрсшувачи: 8 
купувачи-потрошувачи — потписници на Спо-
годбата. 

423. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од За-
конот за основите на системот на цените и за оп-
штествената контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 1/80), претставникот на производи-
телите и претставниците на потрошувачите, склу-
чуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА ВА ЗАТЕЧЕНИТЕ ДЕНИ ЗА НЕЗД-

РАВИМ ЧЕЛИЧНИ ШИШИЊА 

1, Претставникот на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 18 февруари 1980 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за безрабни челични шишиња, 
со тоа што производител ските организации на здру-
жен труд да можат своите затечени продажни цени, 
при условите на продажбата од Спогодбата , да ги 
зголемат така што највисоките продажни цени да 
изнесуваат, и тоа за: 

безрабно челично шише 
за компримиран гас 

безшбно челично шише 
за компримираа гас 

безрабно че пичко шише 
за течен гас 

безрабно челично шише 
за течен гас 

безрабгш челично шише 
за амонијк 

безрабио чеиично шише 
за амонијак 

безпабно челично шише 
за хлор 

безрабпо челично шише 
за хлор 

безрабно челично шише за ацетилен 60/20 3.481 
а цените на другите видови шишиња според Ценов* 
никот кој е составен дел на Спогодбата. 

Дин/парче 

225/2 608 

225/20 1.943 

190/0 160 77 

225/26,6 2.01? 

33/9,30 972 

33/18.60 1.666 

22/6 25 925 
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2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односио купуваат по цените и под услови-
те, што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 1482 од 25 април 1980 
година. 

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

Преставник на производителите: „Ѓуро Ѓаковиќ" 
— Славонски Брод. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 8ку-
пувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 216 став 3 од Законот за 

основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НАЧАЛНИК НА СЛУЖБАТА 
НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА ОДБРАН-
БЕНИ ПОДГОТОВКИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

Се разрешува од должноста началник на Служ-
бата на Сојузниот извршен совет за одбранбени 
подготовки на сојузните органи Чедомир Ѓукиќ, 
поради истекот на периодот за кој е назначен. 

У. п. п. бр. 165 
17 април 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
Основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), 
Сојузниот извршен совет донесува 

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

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За советник на сојузниот секретар за надво-
решни работи се назначува Милош Бељиќ, досе-
гашен генерален конзул во Калкута. 

У. п. п. бр 357 
17 април 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган е. р. 

Врз основа на член 216 став 3 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НАЧАЛНИК НА СЛУЖБАТА 
НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА ОДБРАН-
БЕНИ ПОДГОТОВКИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

За началник на Службата на Сојузниот извр-
шен совет за одбранбени подготовки на сојузните 
органи се назначува Радован Васиљевић генерал-
има јор на ЈНА. 

У. п. п. бр 358 
17 април 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган е. р. 

Врз основа на член 245 став 5 од Законот за 
основите на системот на државната управа и 
за Сојузниот извршен совет и сојузните органи 
на управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗ-

НИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За потсекретар во Сојузниот извршен совет 
се назначува Невенка Новаковиќ, помошник-прет-
седател на укинатиот Сојузен комитет за здрав-
ство и социјална политика. 

У. п. п. бр. 359 
17 април 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), 
Сојузниот извршен совет донесува 

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

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За советник на сојузниот секретар за надво-
решени работи се назначува Драгослав Пеиќ, на-
чалник на управа во Сојузниот секретаријат за 
надворешни работи. 

У. п. п. бр 360 
17 април 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драгав е. р. 



Петок, Џ мај 1980 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 25 — Страна 897 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социjaлистичка Ф^еративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликуваат 

О д СР Х р в а т с к а 

— за особени заслуги и успеси постигнати во 
работата од значење за соци}алистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

* Башић Ловре Никола Вркљача Јосипа Душко, 
Јовичевић Јована Зонка, Крањчец Албина Стјепан, 
Матешић Фрање Винко Ммпптттевић-Богданић Луке 
Марија, Pezzi Rudolfa dr Mile; 

— за особени заслуги во создавањето и ширење-
то на братството и единството меѓу нашите народи 
и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Амулић-Крварић Јосипа Мирјана, Бибић П а т -
ке Анте, Брадић Ивана Мате Булајић Милана Ра-
домир, Ч о т р и ћ Петра Тоде, Делић Панте Невенка, 
Франковић Ивана Винко, Јарчов Стојана Миле, 
Јончић Блаже Петар, Карановић Трипка Десанка, 
Каруза Вицка Винко, Ласић Мике Мате Мардешић 
Ивана Мате, Матијаш Мате Марин, Матковић Ма-
те Иван, Новаковић Милана Стој арт, Петриц М а р и -
на Андрија, Пухарић Ивана Анте Рад« вић Митра 
Блажо, Ракетић Рашида Омер, Рудан Фрапе Стје-
пан, Сточисар^ерпћ Стојана Милош, Сумић Јуре 
Драго, Шимић Петра Ми чот, Шкубоња Анте Ни-
ко па, Штамбук А н д р и ј Дамина, Томић Ивана Ши-
мун. Торбица Васе Лазо, Војковић Анте Јаков, 
Житко Ивана Лука; 

— за особени заслуги и успеси постигнати во ра-
ботата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Барханивић Луиђа Вј еко, Бтажевић Луке Па-
вао, Делале Јосипа Антун, Гашпаровић Јосипа Ми-
ливоје, Илић-Мандушић Јеролима Марила, Јања-
нин Јове Осто!а, Крањчина Ивана Иван. Марковић 
Драгутина Славко, Маргинис Андрије Винко, Олу-
јић Марка Јосип, Печаревић Јосипа Вељко, Сега-
рић Динка Јосип, евалина Ловре Анте; 

— за особени заслуги во развивањето и реали-
зирањето на концепцијата на општонародната одбра-
на и за успеси во подигањето на воено-стручните 
знаења и борбената готовност на нашите граѓани. 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Левак Мирка Мартин; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
к:оја се придонесува кон општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Арачић-Фабијановић Анте Неда. Батар Петра 
Драгутин, Бећир Болев Иван, Бенић Стипана Иван, 
Бергстеин Рудолфа Александар, Биочина Мате Иво, 
Блаић Мићо, Бојанић Анте Славка, Ботић-Радаљ 
Луке Милка .Божанић Анте Вицко, Бруић Андрије 
Смиља. £1рнчевић-Ро]е Анте Павица, Дорић Анте 
Јозо, Доротић Вицка Иван, Драгичевић Анте Иво, 
Дупланчић ДуЈе Раде, Ер пе шаи "Носиља рац Јосипа 
Драгица, Фумић-Посавец Стеве Марица. Гајер-Сло-
ковић Јакова Савица, Гајић Саве Лазо, Га јеки Јуре 
Илија, ГруГ,ић-Г*едум Јакова Јелка, Јел аш-Антуно-
вић Анте Иванка, Ка пи ловић Грге Никола, Керцан 
Шиме Шиме, Клискић ЛУ је Шпиро, Кобали Вјеко-
слава Бранко, Лалић Саве Милица, МандаковиН 
Звонимира Анте, Марковина Рока Мате, Мастилица 
Анте Михо, Миклић Петоа Петао Монтилија Јозе-
фа, Рафаел. Монтилша-Финци Хаима Сида, Ник-
шић Раде Алекса, Обрадовић Луке Никола, Перчић 
Ивана Иван, Першин Мије Иван, Радић Јосипа Виц-
ко, Радмановић Николе Мирко, Рубинић-Јурас Сви-
ла Миуовилка, Скендерија Милоша Драго, Смаић 
Миливоја др Берислав, Стргачић Шиме Албин Сту-
пар Миле Никола, Шорић Андрије Илија, Шипић 
Петра Јаков, Штанбук Анте Рудолф, Томаш Јоси-
па Марин. Видан Дује Златко, Витаљић Мате Иван, 
Врандечић Јурја Мирко, Врбетић-Бранковић Ђуре 
Даринка, Вуковић-Дразиц Андрине Маргарета Ву-
лић Ивана Недиљко, Занки Анте Фране, Зарић 
Дмитра Илија, Здравковић Ванђела Никола, Ж а ј а 
Грге Иван, Жгањер Фрање Мито; 

— за заслуги и успеси постигнати во работат! 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

А лебић Вицка Јела, Атиас-Алкалај Мордеха1а 
Сара, Баће-Марпнковић Ж и в о т н а Спасени^, Ба ј -
то Анте Никола, Баковић Јуре Тона, Банда ловић 
Ивана Иво, Басић Саве Никола, Бавчевић Фране 
Марин. Бажадона Николе Анте, Бедалов-Маранић 
Ивана Анђелка, Бокарица Миха Андро, Бољат Ива-
на Милка, Бонди-Елазар Саламова Ида, Борчић 
Винка Иван, Божић Мате. Анте, Брада рић Јакова 
Мате, Братковић Мије Петар, Бралић Рока Маре, 
Бубало-Његован Мате Марита, Булат Силвита Нега, 
Цапан Јосипа Фрањо, Цуровић-Басташић Луле Јо-
ванка, Пинтарић В јеке Втеко, Цвиташжчћ-Бубче 
Франка Катица, Чанжек-Бутинар Антона Францис-
ка, Чех-Божулић Фабтана Втера, Деспот-Добровић 
Мате Марија, Девчић-Толентино Рафе Флопа Доа-
ѓања Луке Бранимир, Драгичевић-Божу лић Фабта-
на Мира, Драгичевић Ју РЈ а Петар, Драгошевић А т е 
Јаков, Друженћ Петра Милена, Ђоковић Фране Ка-
тица, Енгелбрехт Јована Савка, Филиповић Анте 
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Стјепан, Галек Миле Маријана, Глас Ђуре Игнац, 
Грубић Марина Анте, Хабајец СТЈелана Иван Ива-
нић-Јовић Мартина Божица, Ивковић-Јова повић 
Отерана Љубица, Ивошевић-Брознић Јосипа Лиди-
ја, Ј а к а т а Ивана Катица, Јанић-Томашић Ивана 
Љубица, Југовић-Мишкић Мате Дора, Јуришевић 
Јакова Јурај, Јуришић-Готановић Анте Алда, Јур^е-
ВР1ћ Петра Никола, Кларић Мартина Мијат, Кларић 
Тонија Рино, Коцијан Флоријана Иван, Коцур Ми-
ше Андрија, Кохаревић Теодора Олга, Кокеза-Ма-
тић Ива Зденка. Кордић Маријана Анте, Ковач-
-Светец Фрање Ивка, Ковачевић Миховила Марин, 
Кусановић-Бавчевић Боже Добрила, Кузманић Пет-
ра Анте. Кузманић-Пуизина Јозе Луца, Кузманић 
Шиме Вицко, Кузмић Анте Марин, Лампалов Шиме 
Јакица, Лаура Марина Андрица, Лескур Анте Иван, 
Линчар Павао Миљенко, ЈГизатовић Ивана Фране, 
Ловрић Фране Кармело, Лозица Петра Јела, Лучић-
-Тутановић Јозе Габријела. Љубић-Папагеоргиеу 
Јосипа Динка, Маћешић Јове Милорад, Мајић Мије 
Божидар, Маринковић-Грацин Бартула Лукг>рција, 
Маринов Ивана Мартин, Мекинић Ивана И Р И Ц З 
Младинео Анте Павао, Мосеттиг Ивана Јулије Mv-
шић-Духовић Рудолфа Амалија, Недоклан-Лилић 
Фране Бисерка, Николић Вјекослава Миливој, Ник-
чевић Ивана Анте, Огњенорић-Паић Томе Соња, 
Орел Луци јана Владимир, Озретић Кајо Бранко, 
Пеко Анте Бењамин, Перић Петра Никола. Петко 
Стевана Јован, Петриц Маријана Бартул, Петрић 
Ивана Јерко, Петрић-Матутиновић Винка Ранка. 
Питеша-Поробија Јуре Марија, Поповић Димитрија 
Стојан, Прогомет Мате Кедиљка, Пуизина Јосипа 
Вицко. Радочсовић-Лолић Петра Иванка, Радојко-
вић Шиме Мате. Рамић Илија Душан, Руњић Пати-
ке Jvne, Русић Николе Милан Русковић Ивана Ан-
тун, Сабљао Стјепана Иван СеДРТКОРтт^-Чулић Ми-
је Јожица, Сикинић-Смодлака Јосипа Весна, С И В Р О 
Jvoe Фране. Скленал Фрање AHTVW СЧтољачовгћ-
-Бартулопић Марка Марица. Споја-Шегуља Јосипа 
Блаженка Станичић Мате Бранко, Станојевић Вје-
кослава Душан, Стипица-Јаворчић Ирана Палмина, 
Шарић Јуре Јосип, Шево Јозе Анте, Шимић Андри-
је Андрија, Шимуновић Николе Тончи. Шкорић-Да-
кић Николе Душанка, Шоре Јакова Марко, Штр-
бац-Брачић Тавана Марија. Шупе Анте Миле. Шу-
шњар-Ковачевић Јакова Анђелка, Тандарић .Танка 
Звонко. Томић Ивана Звонимир, Трумбић Пашка 
Фране. Тулић Фрање Иван, Тур^ић Мије Драгутин, 
Усорац-Мусулин Мије Дрина, Видан-ИванишевиК 
Карла Невенка, Виђак Шимуна Паве, Виђак-Гаш-
пић ЈБУПР В јена Виличић-Фепић Андрије Славија, 
Вински Јосипа Славо, Вишић Јосипа Маријан, Витас 
Саве Богдан, Војковић Стјепана Павао, Врдољак 
Томе Анте Водољак-Грчић Шиме Волга, Впсаловић 
Слепана Дамир. Вучетић Ивана Винко. Вујновић 
Ивана Петар, З^личчевић Салко Селим, З О К И Ц - Д У -
бравциц Марита, Зуровац Луке Мијо, Жуљевић-
-Мештровић Младена Десанка, Жувела Марко 
Марко; 

— за заслуги и успеси постигнати во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Алтарап Рафаела Исак, Атиас Леа Аврам, Бода-
њак Ирана Стјепан, Барбир Фране др Жељко Бе-
линак-Јездић Јанка Драгица, Бијелић Ђуре Бошко, 
Бијелић В данимира Љерко, Бокулић Мике Иван, 
Бокун Петра Петар, Борота Алојза Ивица. Б р а -
шић Петра Леополд, Бркњач-Глобан Јосипа Штефи-

ца, Брозовић Петра Јуре, Бућан Павла Миле, Ца-
фук Јакоба Валент, Чулин Николе Алиће, Демари-
ја Миха Јенор, Домитровић Стјепана Миховил, До-
зет-Будисављевић Дане Ана, Драган Боже Фране, 
Дравинец Андре Роберт, Фиаменго Вицка Вицко, 
Филипчић Виктора Стјепан, Филиповић Стјепана 
Ип-ш, Франковић Милана Иван, Галиц Мирка То-
мо, Г]елдзгм Јакова Кузма, Gjuris-Eleschurz Karla 
Frida, Гњатовић Адама Милош, Гојковић Глише 
ГОЈКО, Хајнал Лајоша Људевит, Хасан Ивана Петар, 
Херцег Ивана Павао Херман Јосипа Отон, Хорват 
Томе Марита, Хорват Катарина Златко, Индра Алој-
за Виктор. Ивошевић Дмитра Никола, Јакшић Ми-
је Владо, Јандрилић Адама В да димир, Јанковић Ма-
те Мијо, Јањић Мирка др Владислав, Јончић Николе 
Мате, Капеш Грге Вјекослав Каштела Ивана Сло-
бодан, Клипа Пере Зорка, Корен Фрање Стјепан, 
Косановић Лазе Богдан, Косановић Стеве Тодор, 
Костанић Мате Стипе, Костелац Дане Мијо, Кова-
чевић Михајла Раде, Липак Ивана Владо, Ловрић-
-Самарђић Филипа Маја, Мачек Стјепана Иван, 
Макај Стјепана Фрањо, Мамић Анте Каја, Мамула 
Лазе Петар, Марак Стјепана Владимир, Марић 
Стјепана Станко. Маринковић Косте Стево, Марин-
ковић Андрија Винко Мартиновић Стевана Михај-
ло, Марушић Манка Драго, Медвед Иваир Вјекос-
лав. Миротттевић-Вишић Мишић Мирка др Олга, 
Мишчевић Нове Јово. Младинео Јосипа Тонко. Ни-
колић Жарка Јован, Огризовић Илије Михајло, Ос-
речки Јакоба Иван, Пар дорић Милана Никола Па-
вошевић Ивана Јосип, Пажин Николе Спа сот а, Пе-
рак Мартина Славко, Порасовттћ Марина Гашпар, 
Петрић Матије Јосип, Петрушић Даче Алотз Пон-
гоац Антона Стјепан Потребица Станка Анђелко, 
Ппегтер-Кппмарић Пчвла капица Ппибанић Фра-
ње Иван, Прлина Душана Ђ о ^ е . Пушкариќ Ирина 
Јосо. Радина-Сорић Јосипа дп Вилма Рапаић Или-
је Душан, Репаш Миклоша Карло, Ргтжник Јосипа 
Јосип, Рукељ Мије Јаков Ружа Јосипа ДР Фрањо. 
Ружић Мате Вјекослав Сабол Марка Емил. Сало-
пек-Вујиновић Јосипа Мина, Симоновић Тимотија 
Радисав, Станко Јосипа Мирко, Стипетић-Шеган 
Јове Марија, Сучић Стјепана Иван, Сурла Милоша 
Миланко, ИТкудар Стјепана Андрија, ШтеФчи Ан-
туна Штефан, Шубер Ивана Маријан Шумоња-
-Лончар Николе Милка, Таминџић Милана Станко, 
Таталовић Велимира Слва, Томаш Јуре Иван, Тон-
жетић Ивана Стјепан, Топ лак Алексе Владимир, 
Тркуља Петра Михаило, Варга Луке Стјепан. Виг-
њевић Боже Симо, Влаховић Ивана Томо. Врбан 
Ивана Мијо, Вујић Марка Ловро Вукелић Ивана 
Антон, Вуковић-Грачанин Петра Марица, Вулетин 
Светине Анте, Жнидарић Мије Фрањо; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Алтарац Јушуе Сарина, Арбанас Јураја Јурај, 
Барић-Скендер Мате Перица, Блашковић Ивана 
Стјепан, Блажевић Ђуре Лука, Борић-Селак Јуре 
Анђелка, Боровеп-Синовчић Јуре Радослава, Бор-
шић Мартина Антон, Божанић Анте Станко, Браје-
вић Вицулин Спира Рајка, Брајковић-Клеин Анте 
Марија, Бубало Марина Матилда, Длака Јосипа Ма-
ринко. Дупланчић-Томић Каје Анка, Форетић Пав-
ла Анђелка, Грчић-Јакшић Анте Катица, Хољевац 
Јура ја Томислав. Кларић Тадије Анте, Кларић Ан-
туна Антица, Кларић-Шимунџа Боже Марија, Ко-
кић Марина Божидар, Колега Шиме Блаженко, 
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Краљевић Јосипа Владимир, Крапац Драгутина Ла-
дислав, КрстуловиѓК Шпира Милева, Кунић Антона 
Иван, Кварантан-Бубле Кузме Марика, Марушић Бо-
же Лука, Миховиловић Jypja Јурај, Његован Анте 
Мате, Прохаска-Кошта Иве Дора, Пуизина-Шарић 
Павла Блаженка. Репанић Анте Анте, Рубељ-Вој-
ковић Стјепана Винка, Симић Ђорђа Ненад, Сладе-
Бужанчић Јосипа Антица,- Слишковић Ивана Анте, 
Стипетић Ивана Јосип, Сумић-Мариновић Ивана 
Бојана. Шарин Филипа Карло, Шкоко Ивана Иван, 
Шуњић-Радан Шимуна Јела, Видаковић Јуре Ћиро, 
Виѓак-nei новић Јосипа Анка, Војковић Бертула 
Иво. Брањен* Ивана Ратомир, Вукман Јадре Ратко; 

" — за залагање и успеси постигнати во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бахун Мартина Иван, Бартолац Петра Мато, 
Биљак Ане Љубица, Цвитановић Филипа Иван, 
Цвитановић Филипа Р1ван, Дам јанић Николе Марка, 
Добрић Стеве Ђуро, Драшковић Фрање Иван, Др-
вар Томе Алојз, Дуркалић-Каран Милића Љубица, 
Фурдек Мате Антун, Фуштар-Јелавић Петра Ан-
ђелка, Гец-Перванић Хусеина Лутвија, Гостимир 
Петра Миле, Грчић Пере Душан, Грдић Стјепана 
Мико, Грга Марина Божо, Хајдин-Кметић Мате 
Вјекослава, Хорват Алојза Алојз »Илић Раде Мил-
ка, Ивановић Душана Милорад, Ивичсвић Петра 
Дражен, Ивковић Миле Саво, Ивошевић Симе Си-
мо. Ју раић Николе Фрањо, Каруза Јурја Динко, Ка-
талениќ Томе Јосип, Клаић-Вранеш Богдана Недељ-
ка, Класта Стјепана Милан, Косијер Николе Мишо, 
Ковачић-Орешковић Николе Катица, Кучић Павла 
Љубомир, Лазар Ивана Иван, Лазар Мирка Јосип, 
Лазар Фрање Славко, Летица Миле Никола, Маг-
лица-Томичић Миле Марија, Мартић Јосипа Фрањо, 
Матијашић-Домитровић Мије Иванка, Милојевић 
Николе Драган, Новосел Фрање Стјепан, Панијан-
Штеиман Ивана Јозефина, Пелеш Милоша Миле, 
Перић Ђоке Мићо, Петрич Ивана Марија, Петрушић 
Јанка Јуре, Пискач Јакоба Петар, Протулипац Јо-
сипа Владо, Пушкарић-Сушањ Мике Тонка, Сало-
пек Јуре Иван, Салопек Мије Иван, Салопек-Сти-
петић Милана Манда, Шалов Ду је Мате, ПГтајду-
хар Стјепана Звонко, Шушњар Раде Ђуро, Татало-
вић Јована Ђуро, Томашковић Павела Владимир, 
Трезнер-Вуљанић Николе Ружица, Турковић Ива-
на Јосип, Везмар Душана Милан, Воркапић Антона 
Антонија, Вратарић-Стипетић Ивана Ружа, Зец 
Илије Мира, Зелалија Тонка Совјетка, Зорић Љу-
бана Раде, Житко Анте Даворка; 

— за заслуги и успеси постигнати вб работата 
на општонародната одбана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Дучић Филипа Стипан, Пољак Анте Милан, Ра-
дош Петра Ђуро, Сокач Фрање Иван. 

Бр. 96 
27 август 1979 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
ПА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Со-
п т а листичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликува: 

за заслуги во развивањето на соработката 
помеѓу нашите и белгиските туристички организа-
ции и за придонес кон ширењето на Југословенеко-
-белгиското пријателство 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ЃЕРДАН 

Arthur Haulot. 

Бр. 101 
13 септември 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликуваат; 

— за особено истакнување во познавањето и вр-
шењето на војничките должности и за примерно 
војничко држање 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

десетари: Ивковић Шиме Борислав, Милошевић 
Илије Драган, Садику Шабана Шемсо, Зорец Ште-
фана Радован; 

разводник: Живковић Стевана Драган; 

војници: Алвиж Николе Роландо, Ивић Петра 
Мирослав, Мишев Божина Тошо, Мршић Анте Мар-
ко, Пашић Шабана Расим, Рајко Стипе Бранко, 
Врховец Љубе Невенко; 

— за примерна работа во развивањето на поле-
тот за остварување на поставените задачи, како и 
за покажување старешински и војнички особини 
што им служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

десетари: Џакула Петра Драган, Мајцен Винка 
Зосип, Пауновић Милана Душан; 

разводнице Аташи Билала Адем, Делач Ивана 
Иван, Корошец Јоже Јурај; 
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— за особено истакнување во познавањето и вр-
шењето на војничките должности и за "примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

десетар: Костић Ж И В О Ј ина Драган; 
разводнице Хршак Антун Марион, Керец Фе-

кила Милан, Манџо Салка Неџад, Марковић Влас-
ле, Прибанић Ивана Никола, Солдо Веселка Влади-
тимира Перица. Мердовић Милана Бранислав; 

војници: Абдула Рамиза Џелал, Ђорђевић То-
мислава Драган, Зупанчић Јоже Јанез; 

— за особено истакнување во познавањето и вр-
шењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

десета ри: 
Асани Абедина Ибрахим, Биберџић Борише 

Драган, Блатник Антона Антон, Боровчанин Саве 
Самојко, Бурсаћ Петра Ненад, Џуздановић Хамдије 
Мирсад, Илић Благоја Недалеко, Кондић Вељка 
Милош, Мехић Алије Енвер, Микулић Душана Ми-
мир, Бехар Јоже В О Ј К О ; 

разводнице Чучулановић Добривоја Радисав, 
Лозињак Јосипа Никола, Максимовић Милоша Во-
јин, Пленча Бранка Перица, Токић Шиме Борис; 

војници: Берчек Ладислава Ласло, Божовић 
Владана Миљко, Чалија Лазе Саво, Фаист Фрање 
Горан, Јовановић Миодрага Србобран, Кудић Хаса-
на Мирсад, Куљанин Драгомира Душан, Максимо-
вић Владимира Јован, Малић Николе Ане, Ми]ић 
Мате Ивица. Младеновић Светомира Милорад Нар-
тник Павела Марко, Обрадовић Алије Илијас. Пан-
товић Мирка Милош Петровић Радисава Слободан, 
Поповић Миодрага Милан, Принчевац Вукашина 
Милинко, Радевић Драга Милета, Радошевић Мили-
вое Драгољуб, Ратковић Томислава Мирослав Ро-
сић Ахмета Ђемил, Рус Јанеза Живко, Саболић 
Еми да Дамир, Табани Владимира Бернадо Зебић 
Јована Слабо^уб, Животић Миливоја Миодраг 
Жунтер Антона Душан. 
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Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е p. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

400 Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот ,,Le Monde" — 853 

401 Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието „Quick" — — 853 

402 Правилник за методите за вршење мик-
робио тг описи анализи и суперанализи на 
животните намирници — — — — — 853 

403. Решение за здравствените и за други ор-
ганизации на здружен труд што ги испол-
нуваат условите за вршење суперанализа! 
на животните намирници и на предмети-
те за општа употреба — — — — — 867 

Страна 
404. Решение за измена на Решението за утвр-

дување на составот на Сојузниот комитет 
за сообраќај и врски — — — — — 863 

405. Правилник за радиостаниците за далечин-
ско управување со модели и за технички-
те услови за нивно користење — — — 863 

406. Правилник за техничките нормативи за 
подвижни затворени садови за комприми-
рани, течни и под притисок растворени 
гасови — — — — — — — — — 869 

407. Правилник за југословенските стандарди за 
микробранови радиореле.]ни системи — 877 

408. Правилник за југословенските стандарди за 
радиопредаватели — — — — — — 873 

409. Правилник за југословенските стандарди за 
бакар и бакарни легури — — — — 873 

410 Правилник за југословенските стандарди за 
испитување на изолирани ^проводници 
и кабли — — — — — — — — 879 

411. Правилник за југословенските стандарди за 
методите на испитување на хемискиот со-
став на магнезиум и магнезиумови легури 879 

412. Правилник за југословенскиот стандард за 
насипа ни брани и хидротехнички насипи 880 

413 Правилник за југословенскиот стандард за 
класификации на електронски и елек-
трични уреди — — — — — — — 880 

414. Правилник за југословенскиот стандард за 
апарати за испитување на тврдоста на 
метали — — — — — — — — — 880 

415. Правилник за југословенскиот стандард за 
методите за испитување на тврдоста на 
метали — — — — — — — - — 881 

416. Правилник за jvro^OBeHCKiioT стандард за 
лименки за конзервирање на храна — — 881 

417. Единствени критериуми и постапки за 
склучување на самоуправни спогодби на 
основните и други организации на здру-
жен труд и на ДРУГИ општествени правни 
лица од член 141 на Законот за девизното 
работење и кредитните односи со стран-
ство за остварување на правото на за-
должување во странство, односно за ос-
TBapv^aiLe на правото на девизно креди-
тирање на странство во 1^30 година — — 882 

418. Општествен договор за заедничките ос-
нови и мерила за стекнување и распоре-
дување на доходот, за распределба на 
сред страта за лични доходи и за форми-
рање и користење на средствата за заед-
ничка потрошувачка на работниците во 
работните заедници на сојузните органи 
и на сојузните организации — — — — 884 

419 Спогодба за промена на затечените цени 
за машински резан алат, дијамантски 
алат, рачен електричен алат и нивни при-
бор и резервни делови — — — — — 894 

420. Спогодба за промена на затечените цени 
за тркалавте лежишта и делови за ле-
жишта — — — — — — — — — 891 

421. Спогодба за промена на затечените цени 
за едношински електрични дигалки, ви-
сечки колички конзолни дигалки и мака-
ри _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 895 

422 Спогодба за промена на затечените цени 
за челични тттитттт*,а за пропан-бутан гас 
од 2, 3. 5, 10 и 35 kg — — — — — 895 

423. Спогодба за промена на затечените цени 
за безпабни чо лични шишиња — — — 895 

Назначувања и разрешувања — — — — 896 
Одликувања — — — — — — — — — 897 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен ласт па Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. Пот. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредиш 

Душан Машовиќ, Улица Јована Ристика бр. 1 Печати Београдски издавачко-графички 
завод Белград« Булевар војводе Мишима бр. 17* 


