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18. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88), директор Савезног за-
вода за стандардизацију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О JVГОСЈШВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА ПОСУДЕ 

ПОД ПРИТИСКОМ 

Члан I. 
Овим правилником прописују се југословенски стан-

дарди за посуде под притиском, који имају следеће називе 
и ознаке: 

1) Посуде под притиском. Прорачун 
делова под притиском. Општи захтеви — JUS М.Е2.250 

2) Посуде под притиском. Конусни 
омотачи изложени унутрашњем или спо-
љашњем притиску. Прорачун JUS М.Е2.251 

3) Посуде под притиском. Данца из-
ложена унутрашњем или спољашњем 
притиску. Прорачун : JUS М.Е2.252 

4) Посуде под притиском. Цилин-
д р а ! нп 'и купасти омотан!! изложени 
унутрашњем притиску. Прорачун JUS М.Е2.253 

5) Посуде под притиском. Цилин-
дром нп о.м.отачи изложени спољашњем 
при i пеку. Прорачун JUS М.Е2.254 

6) Посуде под притиском. Изрез!! у 
цилиндрима, конусима и куглама из-
ложеним унутрашњем притиску. Прора-
чун " JUS М.Е2.256 

l) Посуде под притиском. Прорачун ' 
вијака ^ JUS М.Е2.257 

8) Посуде под притиском. Прорачун 
прирубница 1 JUS М.Е2.258 

9) Посуде под притиском. Равна дан-
ца п анк,ерисане плоче — JUS М.Е2.259 

Члан 2. 

Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 
чине саставни део OBOI правилника, a објављују се у посеб-
ном издању Савезног завода за стандардизацију. 

Члан 3. 
Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 

обавезни су у целини, a примењиваће се на посуде под 
ири-! пеком које се произведу, односно увезу од дана ступа-
ња на снагу овог правилника. 

Члан 4. 

Даном ступања на снагу овог правилника престају да 
важе југословенски стандарди који имају следеће називе и 
ознаке: 

1) Посуде под притиско.м. Изрез!! у 
цилиндрима, бонусима и куглама из-
ложеним унутрашњем притиску. Прора-
чун JUS М.Е2.256 

2) Посуде под притиском. Прорачун 
вијака JUS М.Е2.257 

3) Посуде под притиском. Прорачун -
прирчбница JUS М.Е2.258 

донесени Правилником о југословенским стандардима за 
посуде под притиском („Службени лист СФРЈ", бр. 12/82); 

4) Посуде под притиском. Конусни 
омотачи изложени унутрашњем и спо-
љашње.м притиску. Прорачун JUSM.E2.251 

5) Посуде под притиском. Равна дан-
ца и анкерисане плоче. Прорачун JUS М.Е2.259 
донесен;! Правилником о југословенским стандардима за 
посуде под притиском („Службени л!!ет СФРЈ", бр. 24/82). , 

Члан 5. 
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да 

важи Правилник о југословенским стандардима за посуде 
под притиском („Службени лист СФРЈ", бр. 63/8!). 

Члан 6. 
Овај правилник ступа на снагу по истеку тридесет да-

на од дана објављивања у „Службеном л!!ету СФРЈ". 

Бр. 06/01-93/321 
12. деце.мбра 1990. године 
Београд 

Директор Савезног завода 
за стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

19. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88), директор Савезног за-
вода за стандардизацију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ЈУТОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА 

МЕТАЛНЕ И НЕМЕТАЛНЕ ПРЕВЛАКЕ 

Члан I. 

Овим правилником прописују се југословенски стан-
дарди, који имају следеће називе и ознаке: 

1) Металне превлаке. Одређивање 
дебљине превлаке. Профилометријска ме-
тода 

2) Металне и неметалне превлаке. 
Одређивање дебљине превлаке. Метода 
расејања бета-зрачења уназад — 

JUS С.А6.037 

- JUS С.А6.038 

Члан 2. 

Југословенскн стандарди !!з члана I. овог правилника 
чине саставни део овог правилника, a објављују се у посеб-
ном издању Савезног завода за стандардизације. 

Члан 3. 

Примењивана југословенских стандарда из члана I. 
OBOI правилника није обавезно. 

Члан 4. 

Овај правилник ступа на снагу по истеку два месеца 
од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 06/01-93/322 . 
12. децембра 1990. годн!!е 
Бео! рад 

Директор Савезног завода 
за стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 
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20. 

Среда, 23. јануар 1991. 

На основу члана 80. Закона о стандардизације 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88), директор Савезног за-
вода за стандардизације прописује 

22. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ" бр. 37/88), директор Савезног за-
вода за стандарднзацнју прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О Ј У Г О С Л О В Е Н С К И М С Т А Н Д А Р Д И М А ЗА 

Ц Е Н Т Р А Л Н О Г Р Е Ј А Њ Е 

Члан I. 
ОБИМ правилником прописују се југословенски стан-

дарди за централно грејање, који имају следеће називе и 
ознаке: 

1) Централно грејање. Испитивање 
грејног система JUS М.Е6.012 

2) Централно грејање. Р а д и ј а т о р е ^ 
вентили за једноцевни систем JUS М.Е6.024 

Члан 2. 
Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 

чине саставни део овог правилника, a објављују се у посеб-
ном издању Савезног завода за стандардизацију. 

Члан 3. 
Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 

обавезни, су ,у целини, a примењиваће се на централно гре-
јање од дана ступања на снагу овог правилника. 

Члан 4. 
Овај правилник ступа на снагу по истеку два месеца 

од дана објавл^ивања у „Службено.м листу СФРЈ". 

Бр. 06/01-93/323 
12. децембра 1990. године 
Београд 

Директор Савезног завода 
за стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

21. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88), директор Савезног за-
вода за стандардизааију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ЈУГОСЛОВЕНСКОМ СТАНДАРДУ ЗА ТЕЧНА 

i ГОРИВА 

Члан I. 
Овим правилником прописује се југословенски стан-

дард за течна горива, који има следећи назив и ознаку: 
Течна горива. Квалитетно одређива-

ње индикатора у уљу за ложење екстра ла-
ком (ЕЛ). Измена —\ JUS В.Н8.064/1 

Члан 2. 
Југословенски стандард из члана I. овог правилника 

чини саставни део овог правилника, a објављује се у посеб-
ном издању Савезног завода за стандардизације. 

Члан 3. 

Југословенски стандард из члана I. овог правилника 
обавезан је у целини, a примењива?^ се на течна горива ко-
ја се произведу, односно увезу од дана ступања на снагу 
овог правилника. 

Члан 4. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

JUS C.AI.368 

П Р А В И Л Н И К 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА О Б О Ј Е Н Е 

МЕТАЛЕ 

Члан I. 
Овим правилником прописују се југословенски стан-

дарди за обојене метале, који имају следеће називе и озна-
ке: 

1) Методе испитивања хемијског сас-
тава олова и легура олова. Испитивање 
склоности према оксидацији JUS C.AI.124 

2) Методе испитивања хемијског сас-
тава антимона и легура антимона. Одре-
ђивање садржаја олова. Метода атомско-
апсорпционе спектрофотомегрије JUS C.AI.211 

3) Цинк it легуре цинка. Одређивање 
садржаја индијума и талијума. Метода 
атомскоапсорпционе спектрофотомегрпје 

Члан 2. 
Југословемски стандарди из члана I. овог правилника 

чине саставни део овог правилника, a објављују се у посеб-
ном издању Савезног завода за стандардизацију. 

Члан 3. 

Примењивана југословенских стандарда из члана I. 
овог правилника није обавезно.' 

Члан 4. 
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да 

важи југословенски стандард који има следећи назив и оз-
наку: 

Методе испитивања хемијског саста-
ва олова u оловних легура. Испитивање 
наклоности према оксидацији JUS C.AI.124 
донесен Решењем о југословенским стандардима из облас-
ти метода испитивања обојених метала („Службени лист 
СФРЈ", бр. 2/66). , , 

Члан 5. 
Овај правилник ступа иа снагу по истеку два месеца 

од дана објавлливања у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 06/01 -93/325 
12. децембра 1990. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода за 
стандардна цију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

Бр. 06/01-93/324 
12. децембра 1990. године 

,Београд 

Директор Савезног завода 
за ста ида рд иза цију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

23. 
На основу члана 80. Закона о стандардизације? 

(„Службени лист С,ФРЈ", бр. 37/88), директор Савезног за-
вода за стандардизације прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА 

- ЕЛЕКТРО ЕНЕРГЕТИКУ 

Члан I. 
Овим правилником прописују се југословенски стан-

дарди за електроенергетику, који имају следеће називе и 
ознаке: 

I) Електроенергетика. Каблови са 
изолацијом од импрегнисаног папира и 
металним плаштом, за називне напоне од 
60 kV. Општи захтеви и конструкција JUS N.C5.020 
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2) Електроенергетика. Испитивање 
каблова са изолацијом од импрегписаног 
папира и металним плаштом, за пасивне 
напоне од 60 kV ; JUS N.C5.025 

Члан 2. 

Југословенски стандарди из члана I; свог правилника 
чине саставни део овог правилника, a објављују се у посеб-
ном издању Савезног завода за стандардизацију. 

Члан 3. 
Југословекски стандарди из члана I. овог правилника 

обавезни су у целини, a примењива!^ се на електроенерге-
тику од дана ступања иа снагу овог правилника. 

Члан 4. 
Даном ступања на снагу овог правилника престају да 

важе југословенски стандарди који имају следеће називе и 
ознаке: 

1) Електроенергетика. Каблови са 
изолацијом од импрегписаног папира и 
металним плаштом, за напоне до 60 kV — JUS N.C5.020 

2) Електроенергетска. Испитивање 
енергетских каблова са изолацијом од им-
прегнисаног папира и металним плаш-
том, за називне напоне до 60 kV JUS N.CS.025 
донесени Решењем о југослозенским стандардима за про-
водиике и енергетске каблове („Службени лист СФРЈ", бр. 
36/76). 

Члан 5. 

Овај правилник ступа иа снагу no истеку два ресена 
од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 06/01-93/326 Директор Савезног завода 
12. децембра 1990. године за стаидардизацију, 
Београд Верољуб Танасковић, с. р. 

24 . 
Vid основу члана 80. Закона о стандардизације 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88), директор Савезног за-
вода за стандардизацију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА ЧИСТЕ 

ХЕМИКАЛИЈЕ 
Члан I. 

Овим правилником прописују се југословенски стан-
дарди за чисте хемикалије, који имају следеће називе и оз-
наке: 

1) Чисте хемикалије. Табеларни пре-
глед запреминских маса и концентрација 
за водене растворе натријум-хидроксида JUS H.G0.006 

2) Чисте хемикалије. Припремање u 
чување раствора индикатора за хемијске 
(валуметријске) анализе JUS H.G0.008 

Члан 2. 
Југословен^! стандарди из члана I. свог правилника 

чине саставни део овог правилника, a објављују се у посеб-
ном издању Савезног завода за стандардизацију. 

Члан 3. 
Примењивана ју ̂ словенских стандарда из члана I. 

овог правилника није обавезно. 
Члан 4. 

Овај-правилник ступа иа снагу по истеку дра месеца 
од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 06/01 -93/327 Директор 
12. децембра' 1990. године Савезног завода за 
Београд стан дар дизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р, 

2 3 . . . 

!ia основу члана ВО. Закона о стандардизацији 
(,,Службени лист СФРЈ", бр. 37/88), директор Савезног за-
вода за стандардизације' прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА УЉА И 

МАСТИ БИЉНОГ l i Ж И В О Т И Њ С К О Г ПОРЕКЛА-. 

Члан I. 

Овим правилником прописују се југословенски стан-
дарди за уља и масти биљног и животињског порекла, који 
имају следеће називе и ознаке: 

1) Уља и масти биљног и животињ-
ског порекла. Припрема узорка за испити-
ван,е - - - - - JUS Е.К8.019 

2) Уља и масти биљног и животињ-
ског порекла. Одређивање индекса реф-
ракције - - JUS Е.К8.023 

3) Уља и масти биљног и животињ-
ског порекла. Одређивање садржаја влаге 
н испарљивих материја — : — JUS Е.К8.024 

4) Уља и масти биљног и животиња 
ског порекла. Одређивање једног броја — JUS Е.К8.027 

5) Уља и масти биљног и животињ-
ског порекла. Одређивање сапонификаци-
оног броја ^ ' - — — JUS Е.К8.028 

6) Уља и масти биљног и животињ-
ског порекла. Одређивање садржаја неоса-
пунљивих материја. Брза метода са хек-
санском екстракцијом JUS Е.К8.029 

7) Уља и .ч!асти биљног и животињ-
ског порекла. Одређивање пероксидно.г 
броја JUS Е.К8.034 

8) Уља и масти биљног и животињ-
ског порекла. Доказивање и идентифика-
ције антиоксиданса. Метода танкослојне 
хроматографије — JUS Е.К8.041 

9) Уља и масти биљног и животињ-
ског порекла. Одређивање садржаја гала-
та. Метода молекуларне апсорпционе 
спектрофотометрије : JUS Е.К8.042 

10) Уља и масти биљног и животињ-
ског порекла. Одређивање садржаја бу-
тилхидроксианисола (ВМА) и бутилхид-
рокситолуена (ВИТ). Метода течно-гасне 
хроматографије JUS Е.К8.043 

11) Уља и масти биљног и животињ-
ског порекла. Одређивање тачке топљења 
животињских масти у отвореним капила-
рима JUS Е.К8.044 

' Члан 2. 
Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 

чине саставни део овог правилника, a објављују се у посеб-
ном издању Савезног завода за стандардизацију. 

Члан 3. 

Примењивана југословенских стандарда из ,члана I. 
овог правилника није обавезно. 

Члан 4. 
Даном ступања на снагу овог правилника престају да 

важе југословенски стандарди који имају следеће називе и 
ознаке: 

1) Методе испитивања уља и масти. 
Одређивање индекса рефракције JUS Е.К8.023 

2) Методе испитивања уља и масти. 
Одређивање воде и немарљивих састојака JUS Е.К8.024 

3) Методе испитивања уља и масти. 
Одређивање јодног броја JUS Е.К8.027 

4) Методе испитивања уља и масти. 
Одређивање сапонификационог броја - - JUS Е.К8.028 

5) Методе испитивања уља и масти. 
Одређивање неосапуњивих материја — — " JUS Е.К8.029 
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донесени Решење.м о југословенским стандардима из об-
ласти производње биљних уља и животињских уља и .мас-
ти („Службени лист ФНРЈ", бр. 43/62). 

Члан 5. 
Овај правилник ступа на снагу по истеку три месеца 

од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 06/01-93/328 
12. децембра 1990. године 
Београд 

Директор Савезног завода 
за стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

чине саставни део овог правилника, a објављују се у посеб-
ном издању Савезног завода за стаидардизцију. 

Члан 3. 
Ј у г о с л о в е н ^ ! стандарди из члана I. овог правилника 

обавезни су у целини, a г)римењиваће се на прецизне од-
ливке од дана ступања на снагу овог правилника. 

Члан 4. 
Овај правилник ступа на снагу по истеку два месеца 

од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ" 

26. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88), директор Савезног за-
вода за стандардизацију прописује 

' П Р А В И Л Н И К 
О ЈУТОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА ПРЕЦИЗ-

НЕ ОДЛИВКЕ 

Члан I. 
Ови.м правилником прописују се југословенски стан-

дарди за прецизне одливке, који и.мају следеће називе и оз-
наке: 

1) Прецизни одливци. Технички усло-
ви JUSC.J9.016 

2) Прецизни одливци. Дозвољена од-
ступања мера, квалитет површине и дода-
ци за обраду JUS СЈ9.017 

Члан 2. 
Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 

Бр. 06/01-93/329 
12. децембра 1990/године 
Београд 

Директор Савезног завода 
за стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

18. Правилник о југословенским стандардима за 
посуде под притиском 69 

19. Правилник о југословенским стандардима за 
.металне и неметалне превлаке 69 

20. Правилник о југословенским стандарди.ма за 
централно грејање 70 

21. Правилник о југословенском стандарду за течна 
горива 70 

22. Правилник о југословенски.м v стандардима за 
обојене метале : 70 

23. Правилник о југословенским стандардима за 
е л е кт р ос н е р ге ти к у 70 

24. Правилник о југословенским стандарди.ма за 
чисте хе.микалије 71 

25. Правилник о југословенским стандардима за 
уља и масти биљног и животињског порекла — 71 

26. Правилник о југословенским стандардима за 
прецизне одливке — —. 72 
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