
СЛУЖЕ 
НА СОЦИЈАЛ ИСТИЧКА ФЕА 

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во из-
дание на српскохрватски односно хрватскосрп-
ски, словенечки, македонски, албански и унгар-
ски јазик. - Огласи според тарифата - Жиро 
сметка кај Службата на општественото книго-

водство 60802-603-21943 

Петок, 30 јан; 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 4 

мена на овој број е 440 динари. - Аконтација на 
претплатата за 1987 година изнесува 6.000 дина-
ри. - Рок за рекламации 15 дема. - Редакција 
Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 226. -
Телефони: Централа 650-155; Уредниците 
651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 

ГОД. XLIII 11756 

54. 
Врз основа на член 124 став 1 од Уставрт на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија и член 286 
став 2 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, Собраниетто на СФРЈ, на седница-
та на Соборот на републиките и покраините Од 29 јануари 
1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ТРУДОТ И СРЕДСТВАТА ПО 
ОСНОВ НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРА-
ЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ 
НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕ-
ПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИО-

ДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА 
1. Се прифаќа Општествениот договор за здружување 

на трудот и средствата по основ на средствата на Фондот 
на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и автономни 
покраини во периодот од 1986 до 1990 година. 

2. Се овластува претседателот на Соборот на репуб-
ликите и покраините, од името на Собранието на СФРЈ, 
да го потпише овој општествен договор. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 55 
29 јануари 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво ВрандечЕ1Ќ, с. р. 
\ 

Потпретседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Никола Филиповци, с. р. 

55. 
- Врз основа на член 18 став 2 од Законот за основите 

на безбедноста на сообраќајот на патиштата („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 63/80 и 53/85), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ НА МАГИСТРАЛНИТЕ ПАТИШТА 
I. Во Одлуката за утврдување на магистралните па-

тишта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/84), во текстот 
под 11 се вршат следните измени и дополненија: 

1) точка 1 се менува и гласи: 
„1. патот југословенско-австриска државна граница -

Коренско седло - Јесенице по новата траса до железничка-
та станица во Јесенице - Крањ од Кидричева улица по 
обиколницата до „Искра“ - Љубљана - Загреб - Поповача 
- Жупања - Белград - Раља - Баточина - Ниш - Владичин 
Хан - Скопје - Гевгелија - Богородица - југословенско-
-грчка државна граница, како и патиштата што се спојува-
ат со него, и тоа;". 

По одредбата под 13) се додава нова одредба под 14), 
која гласи: 

„14) Петровец - Скопје; 
2) по точка 1 се додава нова точка 1а, која гласи: 
„1а. автопатот Накло - Крањ - Љубљана и Косезе -

Вич (обиколница на Љубљана); 
3) во точка 3 по одредбата под 2) се доАава нова Од-

редба под 3), која гласи: 
,,З) Словенска Бистрица - Хајдина"; 
4) точка 4 се менува и гласи: 
„4. патот Картелево - Ново Место - Метлика (по 

обиколница) - Карловац - Босански Нови - Бања Лука -
Добој - Тузла - Меѓат - Каракај (Зворник) - Бања Кови-
љача - Лозница - Валево - Лазаревац - Марковац - Р е т и -
на, како и патиштата што се спојуваат со него, и тоа:" 

5) точка 6 се менува и гласи: 
„6) патот Шкофлица (по новоизградената траса) -

Пијава - Горица - Кочевје - Брод на Купа - Делнице -
ђЛркопаљ - Бриње - Оточац - Госпиќ - Грачац,- Сучевиќи 
- Зрмања - Паѓаме - Книн - Сињ - Триљ - Циста - Прсво 
- Имотски - Груде - Чаплина - Столац - Љубиње - Треби-
но - Никшиќ, како и патот што се спојува со него; 

6) Во точка 10 одредбата под 2) се менува и гласи: 
„2) Горња Радгона (Панонска улица - Керенчичева) -

југословенско-австриска граница;" 
По одредбата под 6) се додаваат одредбите под 7), 8), 

9) и 10), кои гласат: 
„7) автопатот југословенско-италијанска државна 

граница - Вртојба; 
8) Дравоград-Титово Велење-Арја Вас - патот 10 -

Целје-Шентјур-Шмарје-Рогашка Слатина-Ѓурманец (па-
тот П); 

9) Црнуче (Љубљана) - Литија - Загорје - Ѕидани 
Мост; 

10) југословенско-италијанска граница - Робич-Коба-
рид-Толмин-Идрија-Калце"; 

7) по точка 10. се додава нова точка 10а, која гласи: 
„10а. Патот !у!арибор-Цеље, Црнуче-Томачево-Косе-

зе (А-26 обиколница Љубљана) и автопатот Љубљана-Пд-
стојна-Раздрто 

8) во точка 16. по одредбата под 3) се додава нова од-
редба под 4), која гласи: 

„4) Бугојно-Пуцарево-Невиќ Поле (до магистрални-
от пат 5);". 

9) Во точка 17 одредбата под 1) се менува и гласи: 
,,1) Билје - Бездан - Сомбор - Суботица - Келебија -

1 - југословенско-унгарска државна граница 
10) точка 19, се менува и гласи: 
„19. патот Белград-Обреновац-Шабац-Лозница-Ба-

ња Ковиљача-Шепак - Козлук - Каракај - Звсрник - Вла-
сеница - Хан Пиесак - Подроманија (Соколац) - Љубо-
гошта (Сараево), како и патиштата што се спојуваат со 
него, и тоа:" 

11) точката 22. се менува и гласи: 
„22. патот југословенско-унгарска државна граница -

Суботица - Фекетиќ - Нови Сад - Белград - Горњи Мила-
новац - Кралево - Нови Пазар - Рибариш, како и патиш-
тата што се спојуваат со него, и Тоа:" 

Одредбата Под 1) се менува и гласи: 
„1) југословенско-унгарска државна граница - Хор-

гош - Суботица - Ебачка Топола - Србобран - Нови Сад -
Инѓуа - Стара Пазова - Батајница Белград 

По одредбата под 2) се“додава нова од“редба под 3), 
која гласи: 
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„3) Ратка -
2) во точка 24. во одредбата под 1) зборот: „Зрења-

- Титова Митровица;" 
12) во точкг 

иии“, се брише. 
13) во точка 25 по одредбата под 2) се додава нова од-

редба под 3) која гласи: 
„3) Штимле - Урошевац - Гњилане - Бујановац;" 
II. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е.п.п. бр. 6 
15 јануари 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

56. 
Врз основа на член И од Законот за средствата на 

Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот раз-
вој на стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини во периодот од 1986 до 1990 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 75/85) и член 31 став 2 точ-
ка 2 од Статутот на Фондот на федерацијата за кредитира-
ња на побрзиот развој на стопански недоволно развиените 
републики и автономни покраини („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 61/86), Собрнаието на Фондот на федерацијата 
за кредитирање на побрзиот развој на стопански недовол-
но развиените републики и автономни покраини, на 4. сед-
ница од 14 јануари 1987 година, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ГОДИШНАТА И МЕСЕЧНАТА АКОНТАЦИЈА НА 
СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 
КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТО-
ПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА 1987 ГОДИНА 
1. Височината на годишната аконтација на средства-

та на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзи-
от равзој на стопански недоволно развиените републики и 
автономни покраини за 1987 година (во натамошниот тек-
ст: Фондот) се утврдуваат во износ, и тоа: '' 

- во милиони динари -

О д т о а : 
Републики и ВКУПНО Со Задолжите-
автономни здружува- лен заем 
покраини ње на труд 

и средства 

СР Босна to 
Херцеговина 55.032,1 30.372,2 24.659,9 
СР Црна Гора 8.908,0 4.916,3 3.991,7 
СР Хрватска 106.080,0 58.545,6 47.534,4 
СР Македонија 22.175,4 12.238,6 9.936,8 
СР Словенија 75.564,8 41.704,3 33.860,5 
СР Србија 140.708,0 77.656,7 63.051,3 
СР Србија надвор од 
териториите на САП 91.073,1 50.263,2 40.809,9 
САП Косово 9.074,9 5.008,4 4.066,5 
САП Војводина 40.560,0 22.385,1 18.174,9 
В К У П Н О : 408.468,3 225.433,7 183.034,6 

О д т о а : 
Републики и 
автономни 
покраини 

СР Црна Гора 742,3 409,7 332,6 
СР Хрватска 8.840,0 4.878,8 3.961,2 
СР Македонија 1.848,0 1.019,9 828,1 
СР Словенија 6.297,1 3.475,4 2.821,7 
СР Србија 11.725,6 6.471,3 5.254,3 
СР Србија надвор од 

6.471,3 

териториите на САП 7.589,4 4.188,6 3.400,8 
САП Косово 756,2 417,3 338,9 
САП Војводина 3.380,0 1.865,4 1.514,6 
В К У П Н О : 34.039,0 18.786,1 15.252,9 

2. Месечните аконтации на средствата на Фондот од 
точка 1 на оваа одлука се утврдуваат во следните износи: 

- во милиони динари -

ВКУПНО Со Задолжите-
здружува- лен заем 
ње на труд 
и средства 

3. Оваа одлука ќе се применува од 1 јануари до 31 
март 1987 година. 

4. Оваа одлука влегува во нела со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“. 

02 Број: 4/3-87 
14 јануари 1987 година 
Белград, 

Собрание на Фондот на федерацијата за кредитирање на 
побрзиот развој на стопански недоволно развиените репуб-

лики и автономни покраини 

Претседател, 
Горѓе Јанковиќ с.р. 

57. 
Врз основа на член 5 од Законот за средствата на 

Фондот на федерацијата за,кредитирање на побрзиот раз-
вој на стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини во периодот од 1986 до 1990 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 75/85) и член 31 став 2 точ-
ка 1 од Статутот на Фондот на федерацијата за кредитира-
ње на побрзиот развој на стопански недоволно развиените 
републики и автономни покраини („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 61/86), Собр анието на Фондот на федерацијата 
за кредитирање на побрзиот развој на стопански недовол-
но развиените републики и автономни покраини, на 4. сед-
ница од 14 јануари 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗНОС НА ПО-
СТОЈАНИТЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРА-
ЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ 
НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕ-
ПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА 1985 ГО-

ДИНА 
1. Постојаните средства на Фондот на федерацијата 

за кредитирање на побрзиот развој на стопански недовол-
но развиените републики и автономни покраини (во ната-
мошниот текст: средствата на Фондот) за 1985 година се 
утврдуваат во следните износи: 

Републики и Во милиони 
автономни покраини динари 

СР Босна и Херцеговина 25.233,4 
СР Црна Гора 4.064,2 
СР Хрватска 48.814,8 
СР Македонија 10.618,3 
СР Словенија 32,843,3 
СР Србија надвор од 42.957,1 

териториите на САП 
САП Косово 4.189,6 
САП Војводина 19.062,7 
В К У П Н О : 187.783,4 

СР Босна и 
Херцеговина 4.586,0 2.531,0 2.055,0 

2. Републиките и автономните покраини се должни 
разликата меѓу износите на средствата на Фондот утврде-
ни со оваа одлука и износите уплатени на име аконтација 
на средствата на Фондот за 1985 година да ја уплатат во 
корист на средствата на Фондот во рок од 30 дена од де-
нот на влегувањето во сила на оваа одлука. 
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3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“. 

02 Број: 4/4-87 
14 јануари 1987 година 
Белград 

Собрание на Фондот на федерацијата за кредитирање на 
побрзиот развој на стопански недоволно развиените репуб-

лики и автономни покраини 

Претседател, 
Ѓорѓе Јанковиќ, с. р. 

58. 
Врз основа на член 57 став 2 од Законот за книговод-

ството(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/81 и 53/85), сојуз-
ниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ КОНТА ВО КОН-

ТНИОТ ПЛАН ЗА БАНКИТЕ 

Член 1 
Во Правилникот за содржината на одделни конта во 

контниот план за банките („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
26/77, 43/78, 11/85 и 4/86) во член 1046 став 1 по зборови-
те: „од претходната година“ се става запирка, зборот: „и“ 
се брише, а по зборовите: „наредната година“ се додаваат 
зборовите: „и нераспоредените приходи за пренос во на-
редната година за покритие на курсните разлики по опре-
делени странски кредити“. 

По став 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
„Контото 294 - Нераспоредениот приход за пренос 

во наредната година за покритие на корените разлики по 
определени странски кредити, на крајот на годината, се 
одобрува за износот на вишокот на приходите меѓу зби-
рот на контата на групата конта 60 и групата конта 65, со 
сторнирање со црвено сторно за истиот износ на приходи-
те на контата на групата 65, а на почетокот на годината 
ова конто се затвора со неговото задолжување при истов-
ремено одобрение на контото 650 - Пренесени ^распоре-
дени средства од претходната година." 

Досегашниот став 5 станува став 6. 

Член 2 
Во член 104г став 1 зборовите: „по странските креди-

ти конвертирани во динари и курсните разлики што на-
стануваат“ се заменуваат со зборовите: „со определени 
странски кредити и курсни разлики“. 

Во став 2 зборовите: „Непокриени расходи од пре-
тходната година“ се заменуваат со зборовите: „Непокрие-
ни расходи од претходната година по основ на курсните 
разлики кај Народната банка на Југославија“. 

Во став 3 зборовите: „Пренесен вишок на приходи од 
претходната година“ се заменуваат со зборовите: „Прене-
сен вишок на приходи од претходната година за покритие 
на курсните разлики кај Народната банка на Југославија“. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 1-13520/1 
24 декември 1986 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Светозар Рикановиќ, с. р. 

59. 

Врз основа на член 57 став 4 од Законот за книговод-
ството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/81 и 53/85), сојуз-
ниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА 
НА ОДДЕЛНИТЕ ПОЗИЦИИ ВО ОБРАСЦИТЕ НА ПЕ-
РИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И ЗАВРШНАТА СМЕТ-
КА, ЗА НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПЕРИО-
ДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
И ЗА ПОДАТОЦИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ШТО СЕ 
ДОСТАВУВААТ КОН ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА 
И ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 

ЗДРУЖЕН ТРУД 

Член 1 
Во Правилникот за содржината на одделните пози-

ции во обрасците на периодичната пресметка и завршната 
сметка, за начинот на доставување на периодичната пре-
сметка и на завршната сметка и за податоците и докумен-
тацијата што се доставуваат кон периодичната пресметка 
и завршната сметка за организациите на здружен труд 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/85 и 46/86) во член 13а 
бројот: „4" се заменува со бројот: „6", а бројот: „14/86" -
со бројот: „56/86". ^ 

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

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 1-108/1-87 
8 јануари 1987 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Светозар Рикановиќ, с. р. 

60. 
Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА МЕРИЛА НА МА-
СА-ВАГИ СО НЕАВТОМАТСКО ФУНКЦИОНИРАЊЕ 
ОД КЛАСА НА ТОЧНОСТ C D , (3D , CDDD И ( П П ) 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови што мораат да ги исполнуваат мерилата на маса -
вагите со неавтоматско функционирање со класа на точ-
ност G D , C 3 D , СТО и ( Ж ) (во натамошниот тек-
ст: Bai и). 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката MUS.M-(1 ;2;3;4)/1. . 

Член 2 
Под ваги, во смисла на овој правилник, се подразби-

раат мерилата што служат за определување на маса под 
влијание на силата на гравитација (земјината тежа) врз 
масата и што бараат дејствие на послужувач во текот на 
мерењето. 

Член 3 
Вагите можат да бидат: 
1) вати со показен уред, со поделба или без поделба, и 

тоа: 
а) вати со показен уред со поделба - резултатот од 

мерењето се отчитува од показниот уред аналогно или ди-
гитално; 
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б) наги со показен уред без поделба - резултат од ме-
рењето е количината на масата на теговите со кои е из-
вршено урамнотежување; 

2) ваги со автоматска, полуавтоматска или ^авто -
матска положба на рамнотежата, и тоа: 

а) ваги со автоматска положба на рамнотежата - по-
ложба на рамнотежа се постига без дејствие на послужува-
чот; 

б) ваги со полуавтоматска положба на рамнотежата -
во еден дел на опсегот на мерењето послужувачот го дове-
дува покажувачот на рамнотежната положба во положба 
за отчитување, а во другиот дел положбата на рамнотежа 
се постига без дејствие на послужувачот; 

в) ваги со неавтоматска положба на рамнотежата -
послужувачот го доведува покажувачот на рамнотежната 
положба во положба за отчитување. 

Член 4 
Поделба на вагите во класи на точност C D , С Ц Ј 

GZD и (НЕ) врши со оглед на вредноста на испи-
таниот поделок (е) и на бројот на поделоците (п) дадени 
во следната табела: 

Класа на Вредност на испит 
точност ниот поделок (е) 

Број на испитните 
поделоци (п) Min. 

мерење 
Класа на Вредност на испит 
точност ниот поделок (е) 

најмал најголем 

Min. 
мерење 

CD 0,001 g ^ е 50 ООО - 100 е 

0,001 g ^ е С 0,05 
СЛЗ 0,1 g 4 е 

100 
5. ООО 

100.000 
100.000 

20 е 
50 е 

0,1 g ^ е 2 g 
^ S g ^ e 

100 
500 

10.000 
10.000 

20 е 
20 е 

ОВР 5 g ^ е 100 1.000 10 е 

Забелешка: поделбата не се донесува на вагите со испитен 
поделок помал од 1 mg 

Член 5 
Долунаведените изрази, во смисла на овој правилник, 

ги имаат следните значења: 
1) должина на поделокот е растојанието помеѓу две 

последовни црти на поделбата; 
2) вредност на поделокот d (во натамошниот текст: 

поделокот) е вредноста изразена во единица маса и пре-
тставува најмала поделба на аналогната скала односно 
разликата на две последовни дигитални покажувања; 

3) вредност на испитниот поделок е (во натамошниот 
текст: испитниот поделок) е поделокот што се користи за 
класификација на вагите во класи на точност, така што ко-
личникот на Max. мерење и на испитниот поделок го дава 
бројот на испитните поделоци (п); 

4) опсег на мерење на вагата е подрачјето на мерење 
ограничено со најмалата маса (во натамошниот текст: 
Min мерење и со најголемата маса (во натамошниот тек-
ст) Мах.мерење) која може да се мери на вагата, а грешки-
те на мерењето да се во границите на допуштените греш-
ки пропишани со овој правилник; 

5) нулева положба е подрачјето во кое покажувачот 
мора'да се наоѓа пред почетокот на мерењето, кога прием-
никот на масата е неоптоварен; 

6) точност на вагата е сложување помеѓу покажување-
то на вагата и точната вредност на мерената маса; 

7) повторливост на мерењето е сложување на резул-
татите од мерењето при повторени мерења на иста маса 
во непроменети услови; 

8) осетливост на вагата е количникот на промената 
на покажувањето на вагата и масата на додатокот со кој е 
предизвикана таа промена; 

9) грешка поради заокружување кај дигитално по-
кажување е разликата помеѓу вредноста што ја покажува 
дигиталното покажување и вредноста што би се добила 
ако покажувањето е аналогно, и таа може да изнесува нај-
многу 0,5 од поделокот. 

10) грешка при промена на положбата на оптоварува-
њето на приемникот на оптоварување е најголемата раз-
лика меѓу резултатите добиени со промена на положбата 
на исто оптоварување на приемникот на оптоварување. 
Оптоварувањето изнесува од 1/10 до 1/3 Max мерење и за-
виси од бројот на потпирките на приемникот^ оптовару-
вање. Кога е во прашање тркалаво оптоварување (товарно 
возило, железнички вагон и друго), тоа може да изнесува 
од 0,4 до 0,8 Max мерење; 

11) грешка при враќањето на нула е разликата помеѓу 
претходното покажување на неоптоварена вага и по-
кажувањето на неоптоварена вага по отстранување на оп-
товарувањето од 90% до 100% Max мерење кое на прием-
никот на масата стоело 0,5 h; 

12) грешка при траење на оптоварување на приемни-
кот на маса од 90% до 100% Max мерење и покажувањето 
во наредните четири часа од траењето на тоа оптоварува-
ње; 

13) граници на дозволените грешки се дозволените 
вредности на отстапување на мерната особина на вагата 
пропишани со овој правилник; 

14) носивост на вагата е најголемото оптоварување 
што вагата може да го издржи, а да не дојде до TpajHO ош-
тетување ; 

15) мерење во директна пресметка е мерењето во при-
суство на купувачот и продавачот; 

16) ваги со повеќе поделби се вагите кај кои опсегот 
на мерење е поделен на парцијални опсези на мерење, што 
имаат различни вредности на испитниот поделок и мора-
ат да бидат такви што бројот на испитните поделоци на 

Max 
секој парцијален опсег (ni д - ') мора да го исполни ус-
ловот пропишан со член 4 на овој правилник за таа класа 
на точност. Min мерење на вага со повеќе поделби мора да 
биде еднакво со Min мерење на првиот парцијален опсег 
на мерење, а секое следно Min мерење мора да биде еднак-
во со Max мерење од претходниот парцијален опсег на ме-
рење; 

17) ваги за споредување се вагите со полуавтоматска 
положба на рамнотежата на кои скалата се наоѓа и од ед-
ната и од другата страна на нулата и се разликува по озна-
ките „плус“ и „минус“. Скалата на вагата за споредување 
мора да има најмалку по еден поделок и од едната и од 
другата страна на нулата. 

II. МЕТРОЛОШКИ СВОЈСТВА 
Член 6 

Границите на дозволените грешки (во натамошниот 
текст: GDG), во смисла на овој правилник се GDG при ис-
питувањето на типот, прегледот и во употреба. 

Член 7 
GDG при испитување на типот и прегледот се: 
1) GDG на нулевата положба; 
2) GDG на повторливоста; 
3) GDG на точноста; 
4) GDG при промена на положбата на оптоварување-

то; 
5) GDG при враќањето на нула; 
6) GDG во траењето на оптоварувањето; 
7) GDG при промена на температурата за ^оптова-

рена вага. 
Член 8 

GDG на нулевата положба изнесува ± 0,25 од испит-
ниот поделок за неоптоварена вага, кај која покажувачот 
мора претходно да биде доведен во нулева положба однос-
но мора да биде автоматски извршена корекција на отста-
пувањето од нулевата положба. 

GDG на нулевата положба од став 1 на овој член не 
се однесува на вагите кај кои цифрата на последното мес-
то јасно се разликува од другите цифри односно на вагите 
со помошен покажувачи уред од член 42 на овој правил-
ник, кај кои GDG на нулевата положба изнесува ±. 0,5 од 
поделокот. 

Член 9 
GDG на повторливоста е еднаква со апсолутната 

вредност на GDG за точност при дадено оптоварување. 
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GDG на повторливоста од став 1 на овој член не се 
однесува на вагите со помошен покажувачки уред, кај кои 
GDG на повторливоста изнесува 1/3 од апсолутната вред-
ност на GDG за точност при дадено оптоварување. 

Член 10 
GDG за ваги со класа на точност С Т Р за точност из-

несуваат: 
1) ± 0,5 на испитниот поделок за оптоварувања од 

Min мерење до 50.000 поделоци, вклучувајќи го и 
50.000-иот поделок; 

2) ± 1 испитен поделок за оптоварувања над 50.000 
поделоци до 200.000 поделоци, вклучувајќи го и 
200.000-иот поделок; 

3) ± 1,5 на испитниот поделок за оптоварување над 
200.000 поделоци. 

Член П 
GDG за ваги со класа на точност Q J D за точност из-

несуваат: 
1) ± 0,5 на испитниот поделок за оптоварувања од 

Min мерење до 5.000 поделоци вклучувајќи го и 5.000-иот 
поделок; 

2) ± 1 испитен поделок за оптоварување над 5.000 
поделоци до 20.000 поделоци, вклучувајќи го и 20.000-иот 
поделок; 

3) ± 1,5 на испитниот поделок за оптоварувања над 
20.000 поделоци. 

Член 12 
GDG за ваги со класа на. точност CHD з а точност, 

изнесуваат: 
1) ± 0,5 на испитниот поделок за оптоварувања од 

Min мерење до 500 поделоци вклучувајќи го и 500-иот под-
елок; 

2) ± 1 испитен поделок за оптоварувања над 500 по-
делени до 2.000 поделоци вклучувајќи го и 2.000-иот поде-
лок; . 

3) ± 1,5 на испитниот поделок за оптоваруања над 
2.000 поделоци. 

Член 13 
GDG за ваги со класа на точност АИР за точ-

ност, изнесуваат: 
1) ± 0,5 на испитниот поделок за оптоварувања од 

Min мерење од 50 поделоци вклучувајќи го и 50-иот поде-
лок; 

2) ± 1 испитен поделок за оптоварувања над 50 поде-
лени до 200 подеЛоци, вклучувајќи го и 200-иот под ?лок; 

3) ± 1,5 на испитниот поделок за оптоварувања над 
200 поделени. N 

Член 14 
GDG пропишани во чл. 10 до 13 на овој правилник 

се GDG при зголемување и намалување на оптоварување-
то, без оглед на вредноста на тарата. 

Апсолутната вредност на GDG од став 1 на овој 
член, за вагите со дигитално покажување, може да биде 
зголемена за 0,2 од поделокот. 

Резултатите од мерењето за вагите со дигитално по-
кажување мораат да бидат корегирани за грешката пора-
ди заокружување. 

Член 15 
GDG за точност на мерните направи на вагите изне-

суваат: 
1) ± 0,2 на испитниот поделок за вагите со ^ а в т о -

матска положба на рамнотежата; 
2) ± 0,3 на испитниот поделок на вагите со полуавто-

матска и автоматска положба на рамнотежата како и за 
електромеханичките вати. 

Член 16 
GDG при посебно испитување на еден или повеќе од 

главните склопови на вагите изнесуваат 0,7 од GDG про-
пишани во чл. 10 до 13 на овој правилник. 

Член 17 
GDG за тара уред со показен уред мораат да ги има-

ат GDG пропишани во чл. 10 до 13 на овој правилник. 

Член 18 
Осетливоста на вагата мора да биде таква што со ста-

вање или отстранување на додаток чија што маса е еднак^ 
ва со поделокот предизвикува траен отклон на покажуба-
чог кај вагите: ^ .у . 

1) со класи на точност C D и CUD со ^автоматска 
положба на рамнотежата - најмалку 1 mm' 

2) со класи на точност СИТ) и (22D со неавто-
матска положба на рамнотежата на Max мерење до 30 kg -
најмалку 2 mm; 

3) со класи на точност C3XD и ШШ со ^ а в -
томатска положба на рамнотежата на Max мерење над 30 
kg - најмалку 5 mm; 

4) од сите класи на точност на вагите со автоматска 
или полуавтоматска положба на рамнотежата со аналогно 
покажување најмалку 0,7 од поделокот, а кај електромеха-
ничките ваги со дигитално покажување со одземале или 
со ставање на додаток чија што маса е од 1 до 1,4 од поде-
локот, мора да предизвика промена на претходното по-
кажување за еден поделеле. 

Член 19 
Ако вагата има повеќе показни уреди, разликата на 

нивните меѓусебни покажувања не смее да биде поголема 
од апсолутната вредност на GDG пропишани во чл. 10 до 
13 од овој правилник. 

Член 20 
GDG при промена на положбата на оптоварувањето 

е еднаква на апсолутната вредност на GDG пропишани во 
чл. 10 до 13 од овој правилник. 

Член 21 
GDG при враќањето на нула, а по отстранување на 

оптоварувањето што се наоѓало на вагата половина час, 
изнесува 0,5 од поделокот. 

Член 22 
GDG во траење на оптоварувањето од 4 часа за ваги 

со класа на точност CUD , СИТ) и ГДЗРП е еднак-
ва на апсолутната вредност на GDG пропишани в.о чл. П, 
12 и 13 на овој правилник. ^ 

Член 23 
Ако вагата има повеќе приемници на оптоварување, 

разликата во покажувањето при наизменични оптоварува-
ња на приемниците на оптоварување со исто оптоварува-
ње не смее да биде поголема од апсолутната вредност на 
GDG пропишани во чл. 10 до 13 од овој правилник. 

Член 24 
Вагата мора да ги исполнува условите пропишани со 

овој правилник при следните услови: 
1) при промена на температурата, и тоа: 
а) од - 100С до 4- 400С, со тоа што промената на тем-

пературата не смее да биде поголема од 50С на час; 
б) ако температурното подрачје отстапува од - 100С 

до 4- 400С мора да биде назначено на вагата и не смее да 
биде помало од 50С за ваги со класа на точност^ ! Ј . 150С 
за ваги со класа на точност C U D ј и 300С за ваги со класа 
на точност ( 2 D и СЕЕШ ' 

в) влијанието на температурата врз неоптоварена ва-
га не смее да биде поголемо од еден поделок при промена 
на темепратурата за 10С за ваги со класа на точност и 
50С за ваги од други класи на точност; 

2) при промена на напонот на изворот на електрична 
енергија од - 15% до 4-10% на номиналната вредност; 

3) при промена на фреквенцијата ± 2% од номинал-
ната вредност. 

Член 25 
GDG во употреба можат да имаат најмногу двојна 

вредност од вредностаСОС пропишани во чл. 10, П, 12 и 
13 на овој правилник. 

Член 26 
Вредноста на Min мерење не смее да биде помала од 

вредностите дадени во табелата од член 4 на овој правил-
ник. ^ 
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Ако вредностите на Min мерења пропишани со став 1 
на овој член се поголеми од 1.000 kg тогаш вредноста на 
Min мерење може да изнесува 1.000 kg. 

Min мерење за вагите за пресметка по тарифа изнесу-
ва 10 испитни поделоци. 

III. СВОЈСТВА НА КОНСТРУКЦИЈАТА 

Член 27 
Вагите мораат да ги имаат следните склопови: 
1) приемник на масата (оптоварувањето); 
2) уред за пренос на силата; 
3) мерна направа, која е составена од: 
а) уред за урамнотежување; 
б) показен уред; 
в) уред за доведување на покажувачот во нулева по-

ложба; 
г) уред за контрола на исправноста на работата кај 

електромеханичките ваги. 
Покрај склоповите од став 1 на овој член, вагите 

можат да имаат: 
П уред за нивеладија; 
2) уред за тара; 
3) уред за приспособување на осетливоста; 
4) уред за кочење (анетација); 
5) приемник на тегови; 
6) придушувач на осцилации; 
7) уред за избор на приемник на масата; 
8) печатач; 
9) помошен показен уред; 

10) уред за испитување. 
Член 28 

Приемник на масата е дел од вагата кој служи за по-
ставување на масата што се мери. 

Член 29 
Уредот за пренос на силата е дел од вагата, кој ја пре-

несува силата од приемникот на масата до уредот за мере-
ње. 

Уредот за пренос на силата кој работи врз принципот 
на лост мора на лостот да има вградени ножеви или лен-
ти. 

Сечилата на ножевите кај секој лост мораат да лежат 
во една рамнина и мораат да бидат меѓусебно паралелни. 
Лежиштето со својата подвижност мора да овозможи на-
легнување по должината на целото сечило на ножот. 

Ножевите и лежиштата мораат да имаат цврстина од 
најмалку 58 HRc (Rockwell) во допирните точки и во ни-
вната непосредна близина. 

Член 30 
Мерната направа е дел од вагата, што служи за мере-

ње на маса со посредство на уредот за урамнотежување и 
на Показниот уред или на печатачот. 

Член 31 
Приемникот на тегови е дел од вагата што служи за 

поставување на теговите, со кои покажувачот се доведува 
во рамнотежна положба, кога на приемникот на маса се 
наоѓа маса што се мери. 

Член 32 
Уредот за урамнотежување е дел од вагата што 

служи за урамнотежување на силата што ја предизвикува 
оптоварувањето. Силата може да биде и редуцирана. 

Член 33 
Показниот уред е дел од вагата кој служи за по-

кажување на резултатот на мерењето и на рамнотежата. 
Уредот од став 1 на овој член може да биде со подел-

ба и без поделба. 
Ако показниот уред има поделба, покажувањето на 

резултатот на мерењето може да биде аналогно или диги-
тално. 

Ако показниот уред нема поделба, тој само ја по-
кажува положбата на рамнотежата, без резултатот на ме-
рењето. 

Вагите со повеќе поделби не смеат да ги имаат по-
мошните показни уреди од член 42 на овој правилник. 

Член 34 
Показниот уред со поделба мора да има вредност на 

поделокот изразена во форма 1 - 10", 2 - 10" или 5 - 10", каде 
што п е цел број - позитивен, негативен или еднаков на ну-
ла. 

Условот од став 1 на овој член не се однесува на ис-
питниот поделок (е) кај вагите без поделба. 

Член 35 
Показниот у р с о аналогна поделба мора да има, за : 

висно од вредноста на поделоците, поделба на скалата на-
несена во една од следните форми: 

Jiiiliiiililiiliinl lliiilniiliiiilmii 
1 х 10" 2 х 10" 

5 х 10" 

Член 36 
Должината на поделокот мора да изнесува: 
1) најмалку 2 mm за ваги со неавтоматска положба на 

рамнотежата; 
2) најмалку 1 mm за вати со автоматска и полуавто-

матска положба на рамнотежата, ако отчитување на ре-
зултатот на мерењето се врши од оддалеченост помала од 
0,5 ш. 

Должината на поделокот од став 1 на овој член мора 
да изнесува најмалку (L 4- 0,5) mm, каде што L бројно е ед-
накво на оддалеченоста на читањето изразена во метри, 
ако отчитување на резултатот се врши од оддалеченост 
поголема од 0,5 т . 

Член 37 
Цртите на поделбата мораат да имаат иста широчи-

на и мораат да се наоѓаат помеѓу 1/10 и 3/10 од должина-
та на поделокот, но не смеат да бидат помали од 0,2 mm. 

Должината на најкратките црти на поделбата не смее 
да биде помала од најмалата должина на поделокот. 

Член 38 
Најмногу секоја 25-та црта на поделбата мора да би-

де обележена со број. Броевите мораат да ја означуваат 
вредноста на поделокот во форма 1 - 10к, 2 - 10к или 5 -10к, 
каде што к е цел број - позитивен, негативен или еднаков 
на нула. 

Член 39 
Височината на броевите изразена во mm мора да биде 

поголема или еднаква на тројната оддалечност на читаље-
то чзразена во метри и не смее да биде помала од: 

1) 2 mm на вагите со покажувачи со аналогно покажу-
вање; 

2) 5 mm на вагите со покажувачи со дигитално по-
кажување. 

Член 40 
На показниот уред со аналогно покажување со скала 

и стрелка, стрелката мора да има широчина иста како и 
цртите на скалата, во делот што ги покрива цртите на ска-
лата. Врвот на стрелката мора да се наоѓа помеѓу 1/4 и 
3/4 од должината на најкратките црти. 

Оддалеченоста помеѓу скалата и стрелката може да 
биде еднаква најмногу на должината на поделокот, но не 
поголема од 3 mm. 

Член 41 
Движењето на стрелката мора да се ограничи под оп-

сегот на скалата за најмалку 4 поделоци и најмногу девет 
поделоци над опсегот на скалата. 

Кај дигиталното покажување мора на виден начин да 
се покаже пречекорувањето под - 1 d, како и пречекорува-
њето за најмногу девет поделоци над Max мерење. 
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Член 42 
Вагите со класа на точност С I 3 и С И Ј можат да 

имаат показен уред со: 
а) тег со мала маса (јавач) с о специјална форма кој 

може да се лизга по лостот со поделба; 
б) уред за интерпелација на отчитувањето што врши 

потподелба на скалата; 
в) уред за овозможување на потточка процена на 

вредноста на делот од поделокот; 
г) уред со дигитално покажување чијашто цифра на 

последното место јасно се разликува од другите цифри. 
Вагите што ги имаат уредите од став 1 на овој член 

не смеат да се употребуваат за мерење во директна пре-
сметка. 

Испитниот поделок (е) на вагите со класа на точност 
П П ) и QQD t с о вграден помошен показен уред изнесува: 

1) е 2d кога d е изразено во форма 5 - 10к; 
2) е “ 5d кога d е изразено во форма 2 - 10к; 
3) е ^ 10d ко.га d е изразено во форма 1 - 10к. 
Испитниот поделок (е) е еднаков на поделокот (d) на 

вагите со показен уред со поделба без помошен показен 
Уред. 

На вагите со класа на точност ( Ж 2 и Ш Ш може 
да постои уред за делење на поделокот што може привре-
мено да се активира со притискање врз тастерот. 

Член 43 
Уредот за доведување на покажувачот во нулева по-

ложба односно уредот за корекција на отстапувањето од 
нулева положба е дел од вагата што служи за доведување 
на покажувачот во нулева положба или за одржување на 
покажувачот во нулева положба кога на приемникот на 
масата не се наоѓа оптоварување. 

Уредот од став 1 на овој член може да биде: 
1) ^автоматски уред за доведување на покажувачот 

во нулева положба - доведување на покажувачот во куле-
ва-положба врши послужувачот; 

2) полуавтоматски уред за доведување на покажува-
чот во нулева положба - доведување на покажувачот во 
нулева положба се врши автоматски со дејствие на по-
служувачот; 

3) автоматски уред за доведување на покажувачот во 
цулева положба - доведување на покажувачот во цулева 
положба се врши автоматски без дејствие на понудува-
чот; 

4) автоматски уред за корекција на отстапувањето од 
нулева положба - автоматски го коригира резултатот на 
секое мерење кај кое имало отстапување од нулевата по-
ложба. 

Член 44 
Уредот од став 1 на член 43 од овој правилник мора 

да биде конструиран така што да не смее да работи: 
1) кога уредот за тара не е на нула; 
2) кога покажувачот не се наоѓа во положба на ста-

билна рамнотежа. 
Член 45 

Кај вагите со класа на точност СЕЕ) и (23XD што 
се користат во пресметка, уредот за доведување на по-
кажувачот во кулева положба мора да биде конструиран 
така што со него да може да се врши поместување на нуле-
вата положба најмногу до 4% од Max мерење. 

Член 46 
Уредот за брза контрола на исправноста на работата 

кај електромеханичките ваги може да биде со полуавто-
матско и автоматско дејствување, и тоа: 

1) аналоген тест за ваги со Max мерење над 30 kg во 
вид на контролен број или на друг соодветен начин; 

2) дигитален тест на електронскиот дел со покажува-
чи и сигнализација, ако грешката која може да настане са-
ма по себе не е јасна и забележлива. 

Контролниот број од став 1 точка 1 на овој член, мо-
ра да одговара на оптоварувањето од 80% до 95% на Max 
мерење и може да отстапува најмногу два поделока од на-
значената вредност. 

Член 47 
Уредот за нивелација и дел од вагата кој се состои од 

покажувач на нивелацијата (либела, висулец) и уред за до-
ведување на вагата во положба за мерење. 

Осетливоста на покажувачот на нивелацијата на ва-
гите со класа на точност ( Д р и ( Д р мора да биде 
таква што при поместување на показниот орган на по-
кажувачот на нивелација за 2 mm показниот уред на неоп-
товарена вага не смее да покаже отстапување поголемо од 
два поделока, ако покажувањето на покажувачот претход-
но е доведено во нулева положба. 

Висечки ваги, цврсто поставени ваги и. ваги кај кои 
промената на нивелацијата до 5%, во кој и. да е правец, не 
влијае врз промената на метролошките особини пропиша-
ни со овој правилник, не мораат да го имаат уредот од 
став 1 на овој член. 

Во коѓа и да е положба при попречно или надолжно 
наклонување за 1 mm за вагите со класа на точност 
и 2 mm за вагите со класа на точност OD5D и rfflft 
според покажувањето на покажувачот на нивелацијата ако 
покажувањето на неоптоварена вага било доведено во 
подрачјето на нулата^ разликата во покажувањето или во 
печатењето во првобитна положба и во наклонета по-
ложба не смее да ја надмине апсолутната вредност на до-
зволената грешка за тоа оптоварување. ( 

Покажувачот на нивелација мора да биде нераздвои-
во утврден на видно место на вагата. 

Член 48 
Уредот за тара е дел од вагата кој може да биде со 

поделба или без поделба. Овој уред мора да овозможи до-
ведување на цокажувачот во нулева положба кога на при-
емникот на масата се наоѓа оптоварување. 

Член 49 
Поделокот на уредот за тара мора да биде еднаков на 

поделокот на показниот уред. 

Член 50 
Уредот за тара мора да биде таков што да не може да 

се користи под своето нулево покажување или над својата 
најголема означена вредност. 

Најголемата вредност на мерење на уредот за тара 
мора да биде еднаква или помала од Max мерење. 

Член 51 
На вагите со Max мерења до 30 kg што се користат во 

директна пресметка а имаат приемници за маса и тегови 
не смее да се вградува уред за тара. 

Член 52 
Уредот за тара може да биде: 
1) неавтоматски - мерење на ,вредноста на тарата 

врши послужувачот; 
2) полуавтоматски - мерење на вреднсота на тарата 

се врши автоматски со дејствие на послужувачот; 
3) автоматски - мерење на вредноста на тарата се 

врши автоматски без дејствие на послужувачот. 

Член 53 
Пуштањето во работа на уредот за тара мора да биде 

сигнализирано со покажување на вредноста за тара или со 
истакнување забелешка на видливо место на вагата. 

Ако со употреба на уредот за одземање на тарата не 
се овозможува запознавање на вредноста на остатокот од 
опсегот на мерењето, уредот мора да го спречи мерењето 
над Max мерење или да покаже дека таа вредносте достиг-

Полуавтоматските и автоматските уреди за тара мо-
раат да бидат такви така што тара да може да се заземе са-
мо во положбата на стабилна рамнотежа, 

Член 55 
Уредот за тара мора да овозможи поништување на 

тарата со точност која е поголема или еднаква на 0,25 од 
испитниот поделок. 

Член 56 
Кај вагите во директна пресметка со Max мерења до 

30 kg, полуавтоматскиот уред за тара: 
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1) не смее да овозможи промена на тарата додека ме-
рењето е во тек; 

2) мора да овозможи поништување на дејството на 
тарата само кога приемникот на масата е неоптоварен; 

3) мора да ја покажува вредноста на тарата на двете 
страни во текот на целото мерење или вредноста на тара-
та да ја искаже со знакот „минус“ или со трепкање, кога 
приемникот на масата е неоптоварен. 

Вагите во директна пресметка не смеат да имаат ав-
томатски уред за тара. 

Член 57 
Уредот за дотерување на осетливоста е|дел од вагата 

со помош на кој може да се менува осетливоста на вагата. 

Член 58 
Уредот за кочење е дел од вагата кој кочи дел од ме-

ханизмот или целиот механизам на вагата. 
Уредот од став 1 на овој член мора да има само две 

положби: „закочено“ и „откочено" што јасно се разликува-
ат (на пр. црвено-зелено). На вагите со класа на точност 
C D и ( 3 D м о ж е Да постои уред за предмерење. 
Вага со уред за предмерење не смее да се употребува џо 
директна пресметка. 

Член 59 
Приемникот на тегови е дел од вагата кој служи за 

поставување на тегови со кои покажувачот се доведува во 
рамнотежна положба, кога на приемникот на маса се нао-
ѓа маса која се мери. 

Член 60 
Придушувачот на осцилации е дел од вагата кој го 

доведува покажувачот на вагата во стабилна положба на 
покажување, која одговара на средната вредност на осци-
лирање. 

Ако вагата го има уредот, од став 1 на овој член по-
кажувачот мора да заземе став на мирување по три до пет 
полупериода на покажување на покажувачот под услов оп-
товарувањето да мирува. 

Маслените придушувачи мораат да имаат уред за ре-
гулирање на придушувањето на осцилациите, ако се осет-
ливи на промена на температурата. 

Член 61 
Уредот за избор на приемник на маса е дел од вагата 

што поврзува еден или повеќе приемници на маса со мер-
ната направа. 

Член 62 
Печатач е дел од вагата кој ги печати резултатите од 

мерењето. 
Печатачот мора да го печати и називот или ознаката 

на мерната единица за маса. 
Печатењето на резултатите од мерењето мора да би-

де во границите од најмалку Min мерење до најмногу де-
вет поделоци над Max мерење. 

Ако вагата има сметач, печатачот мора да ги печати 
и податоците користени за пресметка и, резултатот со со-
одветни единици, ако тие не се веќе порано отпечатени. 

Резултатите од мерењето и сметањето не смеат да се 
печатат додека покажувачот осцилира. 

Член 63 
Вагите со Max мерење до 30 kg, со класа на точност 

(ЈК5 , ако се употребуваат во директна пресметка, мо-
раа i да имаат исти показни уреди на страната свртена кон 
купувачот и на страната свртена кон продавачот. 

Условот од став 1 на овој член не е задолжителен за 
вагите што се користат во директна пресметка по тарифа-
та и кај кои отчитувањето од страна на купувачот и прода-
вачот може да се врши истовремено на ист покажувач. 

Кај вагите од став 1 на овој член, печатењето на ре-
зултатите на мерењето и пресметувањето под Min мерење 
не смее да биде можно без посебни дејствија на послужува-
чот. 
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Член 64 
Уредот за послужување е дел од вагата кој служи за 

испитување на точноста на вагата. Преносниот однос кај 
овој уред не смее да биде поголем од 1:5 ООО и мора да би-
де видливо означен. 

Член 65 
На вагите со специјален приемник на маса (резерво-

ар, бункер и сл.) мораат да бидат предвидени места за ста-
вање на тегови. 

Член бб 
На вагата мораат да бидат предвидени места за ста-

вање на жиг односно за ставање на налепница. 
Местата мораат да се одберат така што да: 
1) овозможат лесно ставање на жиг и ставањето на 

жиг да не влијае врз метролошките особини; 
2) оневозможат дејствија со кои може да се влијае врз 

точноста на мерењето; 
3) жигот да биде лесно видлив, без поместување на 

вагата додека е вклучена. 

IV. НАТПИСИ И ОЗНАКИ 
Член 67 

Натписите и ознаките мораат да бидат испишани на 
еден од јазиците и писмата на народите односно народ-
ностите на Југославија. 

Натписите и ознаките мораат да бидат јасни, добро 
видливи во работни услови и испишани така што да не 
можат да се избришат или симнат. 

Член 68 
Натписите и ознаките мораат да бидат на видно мес-

то на вагата или на натписната плочка и мораат да ги 
содржат следните податоци: 

1) фирма, односно назив или знак на производите-
лот; 

2) тип на вагата; 
3) сериски или фабрички број со годината на произ-

водство; 
4) опсег на мерењето од - до или Min... 

Мах...(за секој опсег на мерење); 
5) испитен поделок (е е ) или ћоделок (d 

) за секој опсег на мерење; 
6) класа на точност; 
7) службена ознака на типот на вагата ако е извршено 

испитување на типот; 
8) температурен опсег ако е поинаков од -100С до -Н 

40ПС; 
9) номинален напон и номинална фреквенција на из-

ворот на напојувањето. 
На вагите за броење мора да биде запишан преносни-

от однос (на пример: 1:100 и 1:10 или 1:99 и 1:9), а на деци-
малните ваги преносниот однос 1:10. 

Член 69 
Натписите, опсегот на мерење (Min Max ) 

и поделокот (d) мораат да бидат испишани во непосредна 
близина на показниот уред на вагите што се користат во 
пресметката. 

Во непосредна близина на покажувачот на масата, на 
основната цена и на износот, како и кај печатењето на тие 
вредности на вагите со класа на точност t Џ1Ј мораат 
да се наоѓаат ознаките на соодветни единици, а на елек-
тромеханичките ваги со Max мерење над 30 kg со дигитал-
но покажување - и вредност на контролниот број. 

Член 70 
Фабричкиот или серискиот број на вагата, со година-

та на производството мора да биде означен на одвоивите 
склопови и посебните показни уреди. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 71 
Вагите за кои не е задолжително испитување на ти-

пот мораат да ги исполнуваат GDG пропишани во чл. 8,9, 
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10,11,12,13 и 14 од овој правилник, ако на нив е означена 
класата на точност. 

Вагите за кои не е задолжително испитување на ти-
пот, на кои не е означена класата на точност, мораат да ги 
исполнуваат условите што ги дал производителот, ако 
бројот на поделените не е помал од бројот на поделоците 
за вати со класа на точност (ДЅ) 

Член 72 
Вагите што се наоѓаат во употреба и вагите произве-

дени до 31 декември 1986 година за кои постојат одобре-
нија од Сојузниот завод за мери и скапоцени метали, 
можат да се примаат на преглед и жигосување, ако ги ис-
полнуваат условите во поглед на GDG и бројот на подело5-
ците пропишани со овој правилник. 

Член 73 
Вагите со класа на точност СЈШ и (SZ) , што се 

наоѓаат во употреба, а кај кои бројот на поделените не од-
говара на одредбите на овој правилник, мораат да се усог-
ласат со одредбите на овој правилник до 31 декември 1988 
година. 

Ако вредноста и бројот на поделоците, поради кон-
структивните особини на вагата, не можат да се усогласат 
со одредбите на овој правилник, при определувањето на 
GDG вредноста на поделокот мора да се замени со испит-
ниот поделок (е), кој мора да биде означен на вагата и 
може да има вредност од Мах/2 ООО до Max/10 ООО. 

Член 74 
Вагите со помошен тег што се наоѓале во употреба 

до денот на влегувањето во сила на овој правилник, а не 
ги исполнуваат условите од член 5 точка 16 и член 63 став 
1 ќе се примаат на преглед до 31 декември 1988 година. 

Член 75 
- Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат: 
1) Правилникот за метролошките услови за вати со 

^автоматско функционирање со класа на точност С ? О 
и ( 3 D С,Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/78). 

2) Правилникот за метролошките услови за мерила 
на магбер неавтоматско функционирање од класа на точ-
ност С И ) и ( S 3 ) („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/82). 

Член 76 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во -„Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 0404-4526/1 
9 декември 1986 година 
Белград 

в. д. Директор 
на Сојузниот завод за мери 

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

61. 
Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84 и 
59/86), директорот на СОЈУЗНИОТ завод за мери и скапоце-
ни метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ФОТОЕЛЕКТРИЧ-

НИ ЛУКСМЕТРИ - МЕРИЛА НА ОСВЕТЛЕНОСТА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-
лови што мораат да ги исполнуваат фотоелектричните 
луксметри - мерилата на осветленоста (во натамошниот 
текст: луксметри), што се состојат од селенски фотселе-
мент и мерен инструмент во мерниот опсег од 0 до 100.000 
1х. 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат со кратенката MUS. Ѕ-2/1. 

Член 2 . 
Луксметрите од член 1 на овој правилник сг1оред ек-

сплоатационите карактеристики се делат: 
1) по точност на мерењето на две класи: 5 и 10; 
2) по присуство на прибор за намалување на косинус-

ната грешка на луксметрите: 
- со косинусен коректор; 
- без косинусен коректор; 
3) по присуство на спектрално - ^селективен апсор-

пционен филтер за промена на мерниот опсег, на луксмет-
рите; 

- со филтер, 
- без филтер. 

И. МЕТРОЛОШКИ СВОЈСТВА 

Член 3 
Основната грешка на луксметарот, во мерните опсе-

зи во кои луксметарот. работи без филтер не смее да брде 
поголема од: 

1) ±5% - при луксметри од класа 5; 
2) ± 10% - при луксметри од класа 10. 

Член 4 
Зголемувањето на грешката при преминување од-

еден мерен опсег на друг со примена на филтер не смее ,ца 
биде поголема од 5% од мерената големина. 

Член 5 
Варијацијата на покажувањето на луксметарот не 

смее да биде поглема од апсолутната вредност на допуш-
тената основна грешка. 

Член 6 
Отклнот на стрелката од ознаката на механичката 

нула, при рамномерно движење на стрелќата од најодда-
лечената ознака на скалата, не смее да биде поголем од 
вредноса на А изразена во mm, определена по формулата: 

Д ^ 0,0005 KL 
каде што: 

К - е бројна вредност на класата на точност на лук-
сметарот; 

L - должина на скалата во mm. 

Член 7 
Промената на покожувањето на луксметарот со одво-

ен фотоелемент, при наклон на мерниот инструмент за 50 

од референцата положба назначена на скалата не смее да 
биде поголема од ± 1% од должината на скалата. 

Луксметрите со вграден фотоелемент мораат да ги 
исполнуваат условите од член 3 на овој правилник во која 
и да било работна положба. 

Член 8 
Промената на пополнувањето на луксметарот во за-

висност од промената на темепратурата на околниот воз-
дух во работното подрачје од - 1 0 до 350С, не смее да 
биде поголема од: 

1) ±0,5%/0С - при луксметри од класа 5; 
2) ± 1,0%/0С - при луксметри од клага 10. 

Член 9 
Промената на покажувањето на луксметарот под 

влијание на надворешно магнетно поле со јачина од 400 
А / т не смее да биде поголема, при најнеповолен правец 
на полето, од ± 1,0%. 

Член 10 
Промена на покажувањето на луксметарот поставен 

на феромагнетна плоча не смее да биде поголема од 
±0,5%. 

Член 11 
Времето на умирување на подвижниот орган на лук-

сметарот не смее да биде поголемо од 4 ѕ. 
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Член 12 
Косинусната грешка на луксметарот во зависност од 

аголот под кој светлоста паѓа врз фотоелементот, не смее 
да биде поголема од: 

Косинусна грешка на луксметарот во % на 
мерената големина 

Упален агол з а л У к с м е т Р и с о к о ' з а луксметри без ко-л ^ректор на косинусна- ректор на косинусна-
та грешка та грешка на светлостаг 

60п 

800 
± 7 
± 15 

10 
не се нормира 

Член 13 
Промената на покажување на луксметар предизвика-

на од замор на фотоелементот осветлуван 5 минути со 
константна осветленост, чијашто вредност е определена 
со крајната ознака на скалата на најголемиот мерен опсег 
на луксметарот предвиден за работа без филтер, не смее 
да биде поголема од: 

1) 1% оА мерената големина кај луксметри од класа5; 
2) 2% - од мерената големина - кај луксметри од кла-

са 10. 

Член 14 
Луксметарот мора да издржи во текот на 5 минути 

светлосно преоптоварување кое изнесува 120% од најголе-
мата вредност што луксметарот ја мери без филтер, со тоа 
што по ова испитување луксметарот мора да ги исполнува 
условите од чл. 3, 5, 6 и 7 од овој правилник. 

Член 1-5 
Луксметрите мораат да издржат пет светлосни им-

пулси во траење од 1 ѕ (со паузи од 15 ѕ), чијашто вредност 
е двапати поголема од најголемата вредност што луксме-
тарот ја мери без примена на филтер, со тоа што по тоа 
испитување луксметарот мора да ги исполнува условите 
од чл. 3, 5, 6 и 7 од овој правилник. 

Член 16 
Границите на дозволените основни грешки на лук-

сметарот се определуваат при нормални услови на нивна-
та примена: 

1) при температура на околниот воздух од 25 ± 10С; 
2) при релативна влажност на воздухот од 65 ± 15%; 
3) при атмосверски притисок од 100 ч- 4 кРа (750 ±30 

mm Hg), 

III. СВОЈСТВО НА КОНСТРУКЦИЈАТА 

Член 17 
Фотоелементот и мерниот инструмент на луксмета-

рот можат да бидат вградени во одвоени Куќишта или во 
заедничко Куќиште. Ако одвоени Куќиштата се врската по-
меѓу фотоелементот и мерниот инструмент се остварува 
со помош на флексибилен изолиран спроведен кабел со из-
води кои обезбедуваат добар спој со приклучниците на 
куќиштето на инструментите. 

Член 18 
Луксметарот треба да има предвидено место за ста-

вања на жиг. 

IV. НАТПИСИ И ОЗНАКИ 

Член 19 
За мерниот инструмент на луксметарот мораат да 

бидат дадени следните натписи и ознаки г 
1) ознака на типот на инструментот; 
2) ознака на единицата на мерната големина; 
3) ознака на класата на инструментот; 
4) година на производство; 
5) фабрички број на инструментот; 
6) работна положба на инструментот; 
7) назив или знак за производителот. 

Член 20 
Мерниот инструмент на луксметарот со одвоен фото-

елемент, покрај натписите и ознаките наведени во член 19 
од овој правилник мора уште да има ознака на типот на 
фотоелементот. 

Член 21 
На куќиштето на одвоениот фотоелемент, кој пре-

тставува составен дел од луксметарот, мораат да бидат 
напишани: 

1) тип и број на фотоелементот; 
2) тип и број на луксметарот на кого му припаѓа фо-

тоелементот. 
Член 22 

На рамката на филтерот мораат да бидат напишани:. 
1) номинална вредност на коефициентот на пресмету-

вање ^мултипликација) на скалата; 
2) знак на производителот. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 23 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за метролошките усло-
ви за фотоелектрични луксметри - мерила на осветленос-
та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/81). 

Член 24 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 02-268 
15 февруари 1987 година 
Белград 

в. д. Директор 
на Сојузниот завод за мери 

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

62. 
Врз основа на член 28 став 3 од Законот за мерните 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА МОС-
ТРИТЕ НА РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИЈАЛИ НА ТИП НА 

ЧЕЛИЦИ 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат метролошките 
карактеристики што мораат да ги имаат мострите на ре-
ферентни материјали на тип на челици (нелепирани, леги-
рани и високолегирани), за определување на хемискиот 
состав (во натамошниот текст: референтни мостри на че-
лици). 

Метролошките карактеристики од став 1 на овој член 
се означуваат скратено со ознаката РМК. RM-C/8. 

Член 2 
Долунаведените изрази, во смисла на овој правилник 

ги имаат следните значења: 
1) референтна мостра на нелегиран челик е хомогенг 

мостра на челик со форми, како што се: струготини (гра 
нули) и цилиндри (диск, правоаголник итн.) со содржиш 
на елементите утврдени според следната табела: 

Елементи С Mn Si Ѕ Р Сг Ni Со Su W друп 
% шах 1,7 1,5 1,0 0,04 0,04 0,5 0̂ 5 0,3 0,3 0,3 O,K 

2) референтна мостра на легиран челик е хомо1ена 
мостра на челик со различни форми, како што се: струго-
тини (гранули) и цилиндри (диск, правоаголник итн.), се 
содржина на основните елементи 5% и збир на содржини 
на легирачки елементи помал од 10%; 
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3) референтна мостра на високолегиран челик е хомо-
гена мостра на челик со различни форми, како што се: 
струготини (гранули) и цилиндри (диск, правоаголник 
итн.) со минимална содржина на поединечен легирачки 
елемент 5% или минимален збир на содржини на легирач-
ки елементи 10%. Содржината на железо мора да биде по-
голема од 50%. 

Член 3 
Интервалот на доверба за сите елементи во референ-

тните мостри на челици мора да биде определен на ниво 
на доверба од 95%. 

Член 4 
Хомогеноста на референтните мостри на челици на 

површината што се испитува и на референтните мостри 
во форма на струготини по целата зафатнина, мора да би-
де во границите на интервалот определен на ниво на до-
верба од 95%. 

Член 5 
Својството на стабилност на референтните мостри на 

челици мора да се манифестира со постојаност на вред-
ностите на хемискиот состав што тие ги репродуцираат. 

Член 6 
Натписите и ознаките мораат да бидат напишани на 

еден од јазиците и писмата на народите односно народ-
ностите на Југославија. 

Натписите и ознаките мораат да бидат јасни, добро 
видливи во работни услови и напишани така што да не 
можат да се избришат или симнат. 

Член 7 
На една од бочните страни на референтните мостри 

на челици односно на една од бочните страни на шишен-
цето во кое се наоѓаат референтни мостри на челици во 
форма на струготини мораат да бидат напишани следните 
натписи и ознаки: 

1) фирма односно назив или знак на производителот; 
2) сериски број; 
3) службена ознака на референтната мостра на челик; 
4) ознака U дека референтната мостра има уверение 

кое мора да содржи: 
1) фирма односно назив или знак на производителот; 
2) назив и подрачје на примена на мострата; 
3) сериски број; 
4) содржина на основните и легирачките елементи; 
5) интервал на доверба со кој е утврдена содржината 

на основните и легирачките елементи; 
6) поединечни резултати на секоја лабораторија со 

назнака на методата со која е анализиран секој елемент. 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 02-255 
15 февруари 1987 година 
Белград ^ 

вд Директор 
на Сојузниот завод за мери 

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

63. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ВЕНТИЛА-
ЦИЈА ЗА РУДНИЧКИ ПРОСТОРИИ И ТЕХНИЧКИ 

УСЛОВИ ЗА ЗАШТИТА ОД ЈАМСКИ ПОЖАРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за вентилација на руднички простории и тех-

нички услови за заштита од јамски пожари што ги имаат 
следните називи и ознаки: 

1) Вентилација на руднички просто-
рии/ Вентилациски врати. Технички усло-
ви 

2) Вентилација на руднички просто-
рии. Автоматски вентилациски врати. 
Техничку услови 

3) Вентилација на руднички просто-
рии. Сигурносни прегради. Технички ус-
лови и изработка 

4) Вентилација на руднички просто-
рии. Придушувач^ вентилациона стани-
ца, мостови и вентилациона комора 

5) Технички услови за заштита од 
јамски пожари. Изолациони прегради. Ба-
рања и изработка 

6) Технички услови за заштита од 
јамски пожари. Изолациона комора. Бара-
ња и изработка 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на ,ОВОЈ правил-

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат од де-
нот на влегувањето во сила на овој правилник. 

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

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

Бр. 07-4707/1 
25 ноември 1986 година 
Белград 

64. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за станарди-

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

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

НИ МИНЕРАЛНИ ПЛОЧИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за негоривни минерални плочи кои ги имаат 
следните називи и ознаки: 

1) Негоривни минерални плочи. Тех-
нички услови JUS B.F2.100 

2) Негоривни минерални плочи. Зе-
мање на мостри и изработка на епрувети JUS B.F8.150 

3) Негоривни минерални плочи. Ме-
рење на димензии на епрувети JUS B.F8.151 

4) Негоривни минерални плочи. Ме-
рење на димензии, праволиниска форма 
на рабови и правоаглести плочи JUS B.F8.152 

5) Негоривни минерални плочи. Оп-
ределување на отстапувањето од норма-
лата JUS В.F8.153 

6) Негоривни минерални плочи. Оп-
ределување на зафатнинската маса JUSB.F8.154 

7) Негоривни минерални плочи. Оп-
ределување на затезната цврстина верти-
кално на површината на плочата JUSB.F8.155 

8) Негоривни минерални плочи. Оп-
ределување на смолкнувањето на цврсти-
ната . JUS B.F8.156 

9) Негоривни минерални плочи. Оп-
ределување на свиткуваната цврстина - JUSB.F8.158 

10) Негоривни минерални плочи. Оп-
ределување на модулот на еластичноста 

JUS B.Z1.100 

JUS B.Z1.101 

JUS В. Z 1.105 

JUS B.Z1.110 

JUS В. Z1.150 

JUS В. Z1.155 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 
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со помош на наклонот при свиткувањето 
на епруветата JUS B.F8.159 

11) Негоривни минерални плочи. Оп-
ределување на влажноста JUSB.F8.160 

12) Негоривни минерални плочи. Оп-
ределување на впивањето на водата и баб-
рењето по дебелината на плочата JUS B.F8.161 

13) Негоривни минерални плочи. Ис-
питување на раслојувањето во водата - JUS B.F8.162 

14) Негоривни минерални плочи. Оп-
ределување на отпорот спрема извлекуваа 
њето на вијците JUS В.F8.163. 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-
ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на не-
горивни минерални плочи што ќе се произведат односно 
увезат од денот на влегувањето на овој правилник во сила. 

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

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

Бр. 07-4708/1 
25 ноември 1986 Директор 
Белград на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
' Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

65-
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРОЕКТИ-
РАЊЕ И ИЗВЕДУВАЊЕ НА ДРВЕНИ КОНСТРУКЦИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за проектирање и изведување на дрвени кон-
струкции, што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Проектирање и изведување на 
дрвени конструкции. Конструкции од 
монолитно дрво и плочи. Измени JUS U.C9.200/1 

2) Проектирање и изведување на 
дрвени конструкции. Материјали за 
изработка на дрвени конструкции. Тех-
нички услови. Измени JUS U.D0.001/1. 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Чп^ч 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
проектирање и изведување на дрвени конструкции од де-
нот на влегувањето во сила на овој правилник. 

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

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

Бр. 67-4709/1 
25 ноември 1986 година Директор 
Белград н а Сојузниот завод за 

стандардизација, 
By ќашин Драгоевиќ, с. р. 

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

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

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

КИТЕ УСЛОВИ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАР 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за техничките услови за заштита од пожар кои 
ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Технички услови за заштита од 
пожар. Заштита на челични греди оптова-
рени на свиткување со- негорливи мине-
рални плочи JUS U.J5.701 

2) Технички услови за заштита од 
пожар. Заштита на челични столбови со 
негорливи минерални плочи JUS U.J5.702 

3) Технички услови за заштита од 
пожар. Преграден ѕид од полна негорлива 
минерална плоча со отпорност на пожар 
60 min JUSU.J5.714 

4) Технички услови за заштита од 
пожар. Преграден ѕид од полна негорлива 
минерална плоча со отпорност на пожар 
90 min JUSU.J5.715 

5) Технички услови за заштита од 
пожар. Лесен преграден ѕид од негорлива 
минерална плоча со отпорност на пожар 
60 min JUSU.J5.721 

6) Технички услови за заштита од 
пожар. Лесен преграден ѕид од негорлива 
минерална плоча со отпорност на пожар 
90 min JUSU.J5.722 

7) Технички услови за заштита од 
пожар. Лесен преграден ѕид од негорлива 
минерална плоча со отпорност на пожар 
120 min JUSU.J5.723 

8) Технички услови за заштита од 
пожар. Лесен преграден ѕид од негорлива 
минерална плоча со отпорност на пожар 
180 min JUSU.J5.724 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат од де-
нот на влегувањето на овој правилник во сила. 

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

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

Бр. 07-4710/1 
25 ноември 1986 година 
Белград -

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
By ќашин Драгоевиќ, с. р. 
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67. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

ВПУШТАЧИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за конични впуштачи кои ги имаат следните на-
зиви и ознаки: 

1) Конични впуштачи 600 JUS K.D3.321 
2) Конични впуштачи 900 JUS K.D3.323 
3) Конични впуштачи 1200 JUS K.D3.326. 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 \ 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на ко-
нични впуштачи што ќе се произведат односно увезат од 
денот на влегувањето на овој правилник во сила. 

Член 4 
Со денот на влегувањето на овој правилник во сила 

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

1) Конични впуштачи 600 JUSK.D3.321 
2) Конични впуштачи 900 JUS K.D3.323 
3) Конични впуштачи 1200 JUS К. D3.3.3 26. 

донесени со Решението за југословенските стандарди за 
алат и прибор („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/73). 

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

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 
Бр. 07-4711/1 
25 ноевмри 1986 година 
Белград Диркетор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

68. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

ЕЛЕМЕНТИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за спојни елементи кои ги имаат следните нази-
ви и ознаки: 

1) Метрички навој. Пречници на бур-
гии за претходни дупки за врежување на-
пон , JUS M.B 1.003 

2) Подлошки за спрежници и завртки 
со цилиндрична глава од класа на изра-
ботка А JUS M.B?. 013. 

, Член 2 
Југословенските стандарди ед член 1 на овој правил-

ник се сос газен дел на овој правилник а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод ѕа стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард JUS М.В2. 013, од член 1 на 

овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се примену-
ва на подлошки за спрежници и завртки со цилиндрична 
глава од класа на изработка А што ќе се произведат однос-

1 но увезат од денот на влегувањето на овој правилник во 
сила. 

Применувањето на југословенскиот стандард JUS М. 
В1. 003 од член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Со денот на влегувањето на овој правилник во сила 

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

1) Метрички навој со триаглест 
ИСО-профил. Препорачани пречници на 
бургии за дупки пред врежувањето на на-
ВОЈ JUS M.B 1.003 
донесен со Решението за југословенските стандарди за на-
вои, вијци и навртки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/72); 

2) Подлошки за вшци со цилиндрич-
на глава. Класа на изработката А JUS М.В2.013 
донесен со Правилникот за југословенските стандарди за 
опојни елементи и алати („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
59/78). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на една 

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

Бр. 07-4712/1 
25 ноември 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с.р. 

69, 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за тули кои ги имаат следните називи и ознаки: 
1) Полни тули од глина. JUSB.D1.011 
2) Фасадни тули од глина. Технички 

услови JUS B.D1.013 
3) Шупливи фасадни тули и блокови 

од глина. Технички услови т JUSB.D1.014 
4) Шупливи тули и блокови од глина. 

Технички услови JUSB.D1.0J5 
5) Полни тули од глина со олеснета 

основна маса. Технички услови JUS B.D1. 016 
6) Шупливи тули и блокови од глина 

со олеснета основна маса. Технички усло-
ви JUSB.D1.017 

7) Шупливи плочи и поролит-плочи 
од глина. Технички услови JUS B.D1. 022 

8) Шупливи блокови од глина за меѓ-
укатен конструкции. Технички услови . - JUS B.D1. 030 

9) Методи за испитување на тули, 
блокови и плочи од глина JUS B.D1. 011. 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно и/здание на Сојузниот завод за стандардизација. 
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Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на ту-
ли што ќе се произведат односно увезат од денот на влегу-
вањето на ОВОЈ правилник во сила. 

Член 4 
л 

Со денот на влегувањето на овој правилник во сила 
престануваат да важат југословенските стандарди кои ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Полни тули од глина JUSB.D1.011 
2) Фасадни полни тули од глина JUS B.D1. 013 
3) Шупливи фасадни тули и блокови 

од глина JUS B.D1. 014 
4) Шупливи тули и блокови од глина JUS B.D1. 015 
5) Шупливи плочи и поролит-плочи 

од глина JUS B.D 1.022 
6) Шупливи блокови од глина за меѓу 

катни конструкции JUS В.D1. 030 
7) Методи за испитување на тули, 

блокови и плочи од глина JUS B.D8. 011 
донесени со Правилникот за југословенските стандарди за 
градежни материјали („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/79); 

Со денот на влегувањето на овој правилник во сила 
престанува да важи Правилникот за југословенските стан-
дарди за тули и блокови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
3/84). 

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

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

Бр. 07-4713/1 
25 ноември 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с.р. 

70. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

ВОЗИЛА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за патните возила кои ги имаат следните нази-
ви и ознаки: 

1) Патни возила. Автобуси. Означу-
вање на седишта JUS M.N5. 510 

2) Патни возила. Автобуси. Ознаки 
на седишта JUS M.N5. 511 

3) Патни возила. Опрема за поставу-
вање носила во автобусите. Составни де-
лови и вградување JUSM.N5.721 

4) Патни возила. Опрема за поставу-
вање носила во автобусите. Распоред на 
носилата и цртеж JUS M.N5. 722 

5) Патни возила. Опрема за поставу-
вање носила во автобусите. Облик, мерки 
и материјали на носачите JUS M.N5. 724 

6) Цатни возила. Опрема за поставу-
вање носила во автобусите. Облик, мерки 
и материјали на држачите JUS M.N5. 726 

7) Патни возила. Опрема за поставу-
вање носила во автобусите. Плочки за 
прицврстување JUS M.N5. 730 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Освен југословенскиот стандард - JUS M.N5. 730,' 

чија примена не е задолжителна, југословенските стандар-
ди од член 1 на овој правилник се задолжителни во це-
лост, а ќе се применуваат на патните возила што ќе се про-
изведат односно увезат од денот на влегувањето на овој 
правилник во сила. 

Член 4 
Со денот на влегувањето на овој правилник во сила 

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

Каросерија на патните возила. Озна-
чување на седиштата во автобусите JUS М. N5. 510 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на патните возила („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
32/63). 

Со денот на влегувањето на овој правилник во сила 
престануваат да важат решенијата: 

1) Решение за југословенските стандарди за опрема 
за закачување носила во автобусите („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 14/63 и 18/64), 

2) Решение за југословенските стандарди за опрема 
за закачување носила во автобусот („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 11/65). 

3) Решение за југословенскиот стандард за опрема за 
закачување носила во автобусите („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 50/^М. 

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

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

Бр. 07-4714/1 
25 ноември 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација,.. 
Вукашин Драгоевиќ, с.р. 

71. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ЈАГЛЕН И КОКС 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за методите за испитување на јаглен и кокс кои 
ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Методи за испитување на јаглен и 
кокс. Гранулометриска анализа на кокс со 
големина над 20 mm JUS В.Н8.345 

2) Методи за испитување на јаглен и 
кокс. Определување на вистинската и при-
видната релативна густина и порозност 
на кокс JUS В.Н8.351 

3) Методи за испитување на јаглен и 
кокс. Определување на содржината на 
влага во аналитичката мостра на јаглен и 
лигнит. Индиректна гравиметриска мето-

- JUS В.Н8.390 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 
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Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат од де-
нот на влегувањето на овој правилник во сила, 

Член 4 
Со денот на влегувањето на овој правилник во сила 

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

1) Методи за испитување на јаглен и 
кокс. Гранулометриска анализа на кокс - JUS В.Н8.345 

2) Методи за испитување на јаглен и 
кокс. Определување на вистинската и при-
видната релативна густина и порозност 
кај коксот JUS В.Н8.351 
донесени со Решението за југословенските стандарди од 
областа на методите за испитување на јаглен и кокс 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр, 5/70). 

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

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

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

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

2?ноември 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

Бр. 07-4716/1 
25 ноември 1986 гдоина 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин драгоевиќ, с. р. 

72. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

ВАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИ РУДИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за испитување на железни руди кои ги имаат 
следните називи и ознаки: 

1) Методи за хемиски испитувања на 
железни руди. Приготвување на аналитич-
ка мостра за хемиски анализи со претсу-
шење JUS B.G8.133 

2) Физикални испитувања на железни 
руди. Определување на цврстината на 
дробењето на палети JUSB.G8.152 

3) Физикални испитувања на железни 
руди. Определување на насилната густина 
на руда со максимална големина на зрно-
то 40 mm JUS B.G8.155 

4) Физикално испитување на железни 
руди. Определување на насилната густина 
на руда со големина на зрното над 40 mm JUS B.G8.156 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат од де-
нот на влегувањето на овој правилник во сила. 

73 . 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

ТНИ ТЕЧНОСТИ ЗА ЕТАЛОНИРАЊЕ НА 
ВИСКОЗИМЕТРИ 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува југословенскиот 
стандард за референтни течности за еталонирање на ви-
скозиметри кој го има следниот назив и ознака: 

Референтни течности за еталонирање 
на вискозиметри. Класификација и тех-
нички услови - JUS В.ИЗ.О 10 

Член 2 
Југсоловенскиот стандард од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на рефе-
рентни течности за еталонирање на вискозиметри што ќе 
се произведат односно увезат од денот на влегувањето на 
овој правилник во сила. 

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

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

Бр. 07-4717/1 
25 ноември 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

74. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

И ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ХАРТИЈА, КАРТОН И 
ЦЕЛУЛОЗА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за целулоза и за испитување на хартија, картон 
и целулоза кои ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Испитување на хартија, картон и 
целулоза. Определување на сепцифичната 
електрична спроводливост на воден ек-
стракт JUS H.N8.123 
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2) Испитување на хартија, картон и 
целулоза. Определување на рН-вредност 
на водениот екстракт JUS H.N8.124 

3) Целулоза. Определување на 
содржината на сува материја JUS H.N8.135 

4) Испитување на хартија и картон. 
Определување на содржината на влага. 
Метода на сушење JUS H.N8.206 

5) Испитување на хартија. Определу-
вање на отпорноста на цепење. Метода по 
Елмендорф JUS H.N8.215 

6) Испитување на хартија. Определу-
вање на отпорноста на свиткување. Мето-
да по Шопер JUS H.N8.221. 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Применувањето на југословенските стандарди од 

член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Со денот на влегувањето на овој правилник во сила 

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

1) Целулоза. Определување на 
содржината на сува материја JUS H.N8.135 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на хемиската преработка на дрво („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 28/66); 

2) Испитување на хартија и картон. 
Определување на содржината на влага 
(метода на сушење) JUS H.N8.206 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на методите на испитување на хартија и картон 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/67); 

3) Испитување на хартијата и карто-
нот. Определување на рН вредност на во-
дениот екстракт JUS H.N8.124 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на испитувањето на хартија и картон („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 5/70). 

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

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

Бр. 07-4718/1 
25 ноември 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашнн Драгоевиќ, с.р. 

75. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

РИСКИ САДОВИ И ПРИБОР ОД СТАКЛО 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за лабораториски садови и прибор од стакло 
што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Лабораториски садови и прибор 
од стакло. Шишиња за реагенс?! со тесно 
грло, без затка. Услови на квалитетот JUS В.Е4.119 

2) Лабораториски садови и прибор 
од стакло. Петри-чиничиња (шолји). Ус-
лови на квалитетот JUSB.E4.160 

3) Лабораториски садови и прибор 
од стакло. Чиничиња (шолји) за кристали-
зација, без излив. Услови на квалитетот - JUS В.Е4.165 

4) Лабораториски садови и прибор 
од стакло. Чиничиња (шолји) за кристали- . 
занија, со излив. Услови на квалитетот - JUS В.Е4.166 

5) Лабораториски садови и прибор 
од стакло. Балони со рамно дно, со крат-
ко широко грло. Услови на квалитетот - JUS В.Е4.172 

6) Лабораториски садови и прибор 
од стакло. Балони со тркалезно дно, со 
долго цилиндрично грло. Услови на ква-
литетот JUS В.Е4.173 

7) Лабораториски садови и прибор 
од стакло. Балони со, тркалезно дно, со 
кратко тесно цилиндрично грло. Услови 
на квалитетот JUS В.Е4.175 

8) Лабораториски садови и прибор 
од стакло. Балони со тркалезно дно, со 
кратко широко цилиндрично грло. Усло-
ви на квалитетот JUS В.Е4.177 

9) Лабораториски садови и прибор 
од стакло. Пикнометри според Геј-Лисак JUS В.Е4.401 

10) Лабораториски садови и прибор 
од стакло. Пикнометри според Липкин - JUS В.Е4.402 

И) Лабораториски садови и прибор 
од стакло. Пикнометри според Спренгел JUS В.Е4.403 

12) Лабораториски садови и прибор 
од стакло. Пикнометри според Рајшауер JUS В.Е4.404 

13) Лабораториски садови и прибор 
од стакло. Пикнометри според Хубард - JUS В.Е4.405 

14) Лабораториски садови и прибор 
од стакло. Пикнометри според Бингам - JUS В.Е4.406 

15) Лабораториски садови и прибор 
од стакло. Пикнометри според Jaulmes - JUS В.Е4.407. 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на ла-
бораториски садови и прибор од стакло што ќе се произве-
дат односно увезат од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

1) Лабораториски садови и прибор 
од стакло. Петри-чиничиња (посатки) - JUS В.Е4.160 

2) Лабораториски садови и прибор 
од стакло. Чиничиња (посатки) за криста-
лизација, без изливи JUS В.Е4.165 

3) Лабораториски садови и прибор 
од стакло. Чиничиња (посатки) за криста-
лизација, со излив JUS В.Е4.1 бб 

4) Лабораториски садови и прибор 
од стакло. Тиквички (балони) со рамно 
дно, со кратко широко грло JUS В.Е4.172 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
лабораториски садови и прибор од стакло („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 47/69); 

5) Лабораториски садови и прибор 
од стакло. Тиквички (балони) со тркалез-
но дно, долго грло цилиндрично JUS В.Е4.173 

6) Лабораториски садови и прибор 
од стакло. Тиквички (балони) со тркалез-
но дно, кратко тесно грло, цилиндрично JUS В.Е4.175 

7) Лабораториски садови и прибор 
од стакло. Тиквички (балони) со тркалез-
но дно, кратко широко грло, цилиндир-
чно JUS В.Е4.177 
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донесени со Решението за југословенските стандарди за 
лабораториски садови и прибор од стакло („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 18/72); 

8) Лабораториски садови и прибор од стакло. Пик-
нометри JUS В.Е4.401 
донесен со Решението за југословенските стандарди за ла-
бораториски садови и прибор од стакло („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 36/72); 

9) Лабораториски садови и прибор 
од стакло. Шишиња за реагенси со тесно 
грло, без затка JUS В.Е4.119 
донесен со Решението за југословенските стандарди за ла-
бораториски садови и прибор од стакло („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 69/73); 

10) Лабораториски садови и прибор 
од стакло. Пикнометри според Липкин -

И) Лабораториски садови и прибор 
од стакло. Пикнометри според Спренгел 

12) Лабораториски садови и прибор 
од стакло. Пикнометри според Рајшауер 

13) Лабораториски садови и прибор 
од стакло. Пикнометри според Хубард -

14) Лабораториски садови и прибор 
од стакло. Пикнометри според Бингам -

15) Лабораториски садови и прибор 
од стакло. Пикнометри според Jaulmes -
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
лабораториски садови и прибор од стакло („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 21/77). 

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

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

JUS B.E4.402 

JUS B.E4.403 

JUS B.E4.404 

JUS B.E4.405 

JUS B.E4.406 

JUS B.E4.407 

Бр. 07-4719/1 
25 ноември 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

76. 
Врз основа на член 22 став 2, од Законот за стандарди-

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

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

СИМБОЛИ ЗА ПРИМЕНА ВО ЕЛЕКТРИЧНИТЕ 
ШЕМИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за графички симболи за примена во електрич-
ните шеми што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Графички симболи за примена во 
електричните шеми. Проводници и при-
бор за спојување JUS N.A3.003 

2) Графички симболи за примена во 
електричните шеми. Пасивни составни де-
лови JUS N.A3.004. 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Применувањето на југословенските стандарди 

член 1 на овој правилник не е задолжително. 
од 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

1) точ. 2.5 и 2.6 од југословенскиот 
стандард: 

Електротехнички графички симболи. 
Електрични машини JUS N.A3.100 
донесен со Решението за југословенските стандарди за 
електротехнички графички симболи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 8/62); 

2) точка 3 од југословенскиот стан-
дард: 

Електротехнички графички симболи. 
Водови за пренесување и дистрибуција - JUS N.A3.030 

3) точ. 3.6 и 3.7 од југословенскиот 
стандард: 

Електротехнички графички симболи. 
Мерни трансформатори, шантови и дели-
ла на напон 1

 1 JUS N.A3.330 
донесени со Решението за југословенските стандарди од 
областа на електротехничките графички симболи 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/65). 

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

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

Бр. 07-4720/1 
25 ноември 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

77. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

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

1) Ласери. Класификација на ласери 
и ласерски уреди со оглед на заштитата 
од ласерско зрачење JUS N.S9.002 

2) Ласери. Обележување на ласерски 
уреди, затворени простории и терени - JUS N.S9.003. 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на ла-
сер и што ќе се произведат односно увезат од денот на вле-
гувањето на овој правилник во сила. 

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

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

Бр. 07-4721/1 
25 ноември 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
By ќашин Драгоевиќ, с. р. 
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78. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЛАСЕРИ И 
УРЕДИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЛАСЕРСКО ЗРАЧЕЊЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за ласери и уреди за управување со ласерско зра-
чење кој го има следниот назив и ознака: 

Ласери и уреди за управување со ла-
серско зрачење. Термини и дефиници JUS N.A0.860. 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од член 

1 на овој правилник не е задолжително. 

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

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

Бр. 67-4722/1 
25 ноември 1986 година 
Белград ( 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

79. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за стегалки што ги имаат следните називи и оз-
наки: 

1) Стегалки без завртка за спојување 
на бакарни проводници без посебни под-
готовки. Псебни технички услови и испи-
тувања JUS N.E4.006 

2) Стегалки со завртка за спојување 
на бакарни проводници. Посебни технич-
ки услови и испитувања JUS N.E4.007 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

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

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

Бр. 07-4723/1 
25 ноември 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

80. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

ПРАВИ ЗА КУЌНИ И СЛИЧНИ ЕЛЕКТРИЧНИ 
ИНСТАЛАЦИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за СПОЈ ни направи за куќни и слични електрични 
инсталации кој го има следниот назив и ознака: 

Спојни направи за куќни и слични 
електрични инсталации. Општи технички 
услови и испитувања JUS N.E4.005 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на спој-
ните направи за куќни и слични електрични инсталации 
од денот на влегувањето на овој правилник во сила. 

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

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

Бр. 07-4724/1 
25 ноември 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

81. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

И СТАРТЕРИ 
Член 1 

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

1) Сијалици со влакно од волфрам за 
посебна намена. Технички услови и испи-
тувања JUS N.L 1.005 
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2) Сијалици со влакно од волфрам за 
општа употреба. Обични сијалици. Глав-
ни мери и карактеристики JUS N.L1.201 

3) Сигнални сијалици. Конусни сија-
лици. Главни мери и карактеристики JUS N.L1.310 

4) Сигнални сијалици. Цевести сија-
лици. Главни мери и карактеристики JUS N.L1.311 

5) Тлеев стартер за флуоресцентни 
цевки. Технички услови и испитувања - JUS N.L1.030 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на озој правил-

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на си-
јалиците и стартерите што ќе се произведат односно уве-
зат од денот на влегувањето на овој правилник во сила. 

Член 4 
Со денот на влегувањето на овој правилник во сила 

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

1) Сијалици со влакно од волфрам за 
општа употреба. Главни мери и каракте-
ристики JUS N.L1.201 
донесен со Решението за југословенските стандарди за си-
јалици со влакно од волфрам за општа употреба 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/64); 

2) Тлеев стартер за флуоресцентни 
цевки. Технички услови JUS N.L4.030 
донесен со Решението за југословенските стандарди за 
електрични сијалици („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/67). 

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

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

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

Бр. 07-4725/1 
25 ноември 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

82. 

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

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

ПРОТИВЕКСПЛОЗИСКА ЗАШТИТА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за противексплозиска заштита што ги имаат 
следните називи и ознаки: 

1) Пратиекспл озиска заштита. Теле-
комуникациони уреди и составни делови 
за електроника и вид на заштита „зголе-
мена сигурност“ JUS N.S8.202 

2) Противексплозиска заштита. По-
стапки за контрола на температурата на 
моторите со кафезен ротор JUS N.S8.241 

3) Противексплозиска заштита. До-
полнително испитување на моторите со 
кавезен ротор JUS N.S8.242 

4) Противексплозиска заштита. По-
себни услови за моторите во „зголемена 
сигурност“ JUS N.S8.244 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 ' 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
противексплозиската заштита од денот на влегувањето во 
сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

1) Експлозивна заштита. Постапки за 
контрола на температурата на моторите 
со кафезен ротор JUS N.S8.241 

2) Експлозивна заштита. Дополни-
телно испитување на моторите со кафезен 
ротор JUS N.S8.242 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
екслозиона заштита („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/72) 

3) Посебни услови за моторите во 
зголемена сигурност JUS N.S8.244 
донесени со Правилникот за југословенските стандарди за 
противексплозиска заштита („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
18/81). 

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

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 
Бр. 07-4726/1 
25 ноември 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашнн Драгоевиќ, с. р. 

83. 

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

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

ХЕМИКАЛИИ 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува југословенскиот 
стандард за чисти хемикалии кој го има следнио,т назив и 
ознака: 

Чисти хемикалии. Раствор на амони-
јак. Технички услови. Дополнение JUS H.G2.095/1 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на чисти-
те хемикалии што ќе се произведат односно увезат од де-
нот на влегувањето на овој правилник во сила. 
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Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 30 дена 

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

Бр. 07-4727/1 
25 ноември 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

84. 

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

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

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

Стандарди за гасови што ги имаат следните називи и озна-
ки: 

1) Гасови. Земања на мостри. Општи 
услови JUS H.F8.100 

2) Гасови. Опрема за земање на мос-
три и пренесување до уредот за анализа - JUS H.F8.101 

3) Анализа на гасови. Земање на мос-
три од течни гасови JUS H.F8.102 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Применувањето на југословенските стандарди од 

член 1 на овој правилник не е задолжително. 

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

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

Бр. 07-4728/1 
25 ноември 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

85. 

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

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

МЕДИЦИНСКИ УРЕДИ И ОПРЕМА 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува југословенскиот 
стандард за електромедицински уреди и опрема што го 
има следниот назив и ознака: 

Електромедицински уреди и опрема. 
Електростимулатори на срцето и елек-
тро д ни катетери предвидени за трајна им-
плантација. Класификација, означување и 
пакување JUSN.S5.710 

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

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

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правила 

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на елек-
тромедицинските уреди и опремата што ќе се прозведат 
односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник. / 

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

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

Бр. 07-4729/1 
25 ноември 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашнн Драгоевиќ, с. р. 

86. 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ДЕТЕКЦИЈА 
И МЕРЕЊЕ НА ЈОНИЗИРАЧКИТЕ ЗРАЧЕЊА СО 

ЕЛЕКТРИЧНИ СРЕДСТВА 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува југословенскиот 
стандард за детекција и мерење на јонизирачките зрачења 
со електрични средства кој го има следниот назив и озна-
ка: 

Деткеција и мерење на јонизирачките 
зрачења со електрични средства, Термини 
и дефиниции JUS N.A0.391 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од член 

1 на овој правилник не е задолжително. 

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

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

Бр. 07-4730/1 
25 ноември 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

87. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

Член ! 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за текстил кој го има следниот назив и ознака: 

А 
к 4 
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Текстил. Квантитативна и квалита-
тивна контрола на јута и кенаф. Измени - JUS F.S2.501/1. 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на тек-
стил што ќб се произведе односно увезе од денот на влегу-
вање! о на овој правилник во сила. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 07-4731/1 
25 ноември 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с.р. 

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

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

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

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

ШИШИЊА И САДОВИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за стаклени шишиња и садови што ги имаат 
следните називи и ознаки: 

!) Стаклени шишиња. Шишиња за 
пиво од 0,5 л. Еѕфо-шишиња. Технички ус-
лови JUS В.Е6.020 

2) Стаклени садови. Определување 
на отпорноста спрема внатрешниот при-
тисок JUS В.Е8.100 

3) Стаклени садови. Определување 
на издржливоста и отпорноста спрема на-
гла промена на температурата JUS В.Е8.101 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Бр. 07-4732/1 
25 ноември 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашнн Драгоевиќ, с.р. 

JUS В.ES.I20. 

89. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

РИСКИ САДОВИ И ПРИБОР ОД СТАКЛО 

Член Л 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за лабораториски садови и при-бор од стакло 
кои ги имаат следниве називи и ознаки: 

!) Лабораториски садови и прибор 
од стакло. Пѕѕвгнометри со термометар и 
бо--ша каиилара - --- - - JUS В.Е4.408 

2) Лабораториски садови н прибор 
од стакло. Метода за определување на хе-
миската отпорност на емајлот за кодира-
ње и обележување со боја 

Член 2 
Југословенските стандарди од член I на овој правил-

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на ла-
бораториски садови к прибор од стакло што ќе се произве-
дат односно увезат од денот на влегувањето на овој пра-
вилник во сила. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот На дна ме-

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

Бр. 07-4733/1 
25 ноември 1986 година 
Белград 

Директор 
на С о ј у з и т е завод за 

стандардизација, 
Byxarafm Драгоевиќ, с.р. 

Член 3 
Југословенскиот стандард JUS В.Е6.020 е задолжите-

лен во целост, а ќе се применува на стаклени шишиња -
шишиња за пиво од 0,5 1 што ќе се произведат односно 
увезат од денот на влегувањето во сила, на овој правилник. 

Применувањето на југословенските стандарди JUS 
В.Е8.100 и JUS В.Е8.101 не е задолжително. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Решението за југословенскиот стан-
дард за стаклени шишиња за пиво („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 2/75). 

90. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

ЗА ВИНАРСТВО 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за садовите за винарство кои ги имаат следните 
називи и ознаки: 
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1) Садови за винарство. Прашален 
ј1ИСТ JUS M.L2.020 

2) Менични садови за винарство. Вер-
тикални цилиндрични садови што се изве-
дуваа г на градилиште JUS M.L2.025 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Применувањето на југословенските стандарди од 

член 1 на овој правилник не е задолжително. 

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

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

Бр. 67-4734/1 
25 ноември 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашни Драгоевиќ, с.р. 

91. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

ОПРЕМА НА ЈАВНИ ПАТИШТА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за техничка опрема на јавни патишта кој го има-
ат следниот назив и ознака: 

Техничка опрема за јавни патишта. 
Заштитна жичена ограда. Термини и кла-
сификација JUSU.S4.106. 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенскиот стандард од член, 1 на овој правил-

ник с задолжителен во целост, а ќе се применува од денот 
на влегувањето на овој правилник во сила. 

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

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

Бр. 07-4735/1 
25 ноември 1986 година 
Белград 

/ Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
By ќашин Драгоевиќ, с.р. 

92. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

МИНЕРАЛНИ ГОРИВА ' 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за цврсти минерални горива кој го има следниот 
назив и ознака: 

Цврсти минерлни горива. Јаглен за 
употреба во термоелектрани. Класифика-
ција и технички услови JUS В.И 1.003. 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на цврсти 
минерални горива што ќе се произведат односно увезат од 
денот на влегувањето на овој правилник во сила. 

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

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

Бр. 07-4736/1 
25 ноември 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашии Драгоевиќ, с.р. 

93. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

ТЕ И НАПОНСКИТЕ ТРАНСФОРМАТОРИ v 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат југословенските 
стандарди за струјните и напонските трансформатори кои 
ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Струјни трансформатори. Општи 
технички услови и испитувања JUS N.H9.101 

2) Струјни трансформатори за мере-
ње. Дополнителни технички услови JUS N.H9.102 

3) Напонски трансформатори. Оп-
шти технички услови и испитувања JUSN.H9.121 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 

л t 
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струјните и напонските трансформатори што ќе се произ-
ведат односно увезат од денот на влегувањето на овој пра-
вилник во сила. 

Член 4 
Со денот на влегувањето на овој правилник во сила 

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

1) Струјни трансформатори. Општи 
технички услови JUS N.H9.101 

2) Струјни трансформатори за мере-
ње. Дополнителни технички услови JUSN.H9.102 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
струјните трансформатори („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
9/72), 

3) Напонски трансформатори. Оп-
шти технички услови и испитување JUS N.H9.121 
донесен со Правилникот за југословенските стандарди за 
напонските трансформатори („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 59/78). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на шест 

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

Бр. 07-4737/1 
25 ноември 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

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

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

Бр. 07-4738/1 
25 ноември 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с.р. 

94. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

МУНИКАЦИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за радиокомуникации кои ги имаат следните 
називи и ознаки: 

1) Раидокомуникации. Вметнување 
на испитни сигнали во вертикалниот по-
тисен интервал на телевизискиот сигнал. 
Технички барања JUS N.N6.016 

2) Радиокомуникации. Методи на ме-
рење на телевизиските предаватели и пре-
творувачи со вметнати испитни сигнали JUS N.N6.372 

3) Радиокомуникации. Методи на ме-
рење на телевизиските предаватели и пре-
творувачи со вметнати испитни сигнали. 
Филтри за мерење JUS N.N6.373 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на ра-
диокомуникациите од денот на влегувањето на овој пра-
вилник во сила. 

95. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

ТРАНСФОРМАТОРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за трансформатори што ги имаат следните на-
зиви и ознаки: 

1) Трансформатори за раздвојување 
и сигурносни трансформатори за раздво-
јување. Општи технички услови и испиту-
вање 7 

2) Трансформатори за раздвојување 
и сигурносни трансформатори за раздво-
јување. Трансформатори за играчки. До-
полнителни технички услови : 

3) Трансформатори за раздвојување 
и сигурносни трансформатори. Трансфор-
матори за Свончиња. Дополнителни тех-
нички услови 

4) Трансформатори за раздвојување 
и сигурносни трансформатори за раздво-
јување. Трансформатори за светлечки те-
ла од класа III со сијалици со жарна ниш-
ка. Дополнителни технички услови 

5) Трансформатори за раздвојување 
и сигурносни трансформатори за раздво-
јување. Сигурносни трансформатори за 
раздвојување за општа примена. Допол-
нителни технички услови 

6) Трансформатори за раздвојување 
и сигурносни трансформатори за раздво-
јување. Трансформатори за раздвојување 
за општа примена, трансформатори за 
апарати за бричење и единици за напоју-
вање на апаратите за бричење. Дополни-
телни техничку услови -

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

1) Заштитни трансформатори. Оп-
шти технички услови и испитување JUS N.H9.010 

JUS N.H8.010 

JUS N.H8.020 

JUS N.H8.021 

- JUS N.H8.022 

JUS N.H8.023 

JUS N.H8.024 
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2) Заштитни трансформатори. Тран-
сформатори за играчки. Дополнителни 
технички услови JUS N.H9 020 

3) Заштитни трансформатори. Тран-
сформатори за ѕвончиња. Дополнителни 
технички услови JUS N.H9.021 

4) Заштитни трансформатори. Тран-
сформатори за рачни светилки. Дополни-
телни технички услови JUS N.H9.022 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
заштитни трансформатори („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
12/69). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на една 

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

Бр. 07-4739/1 
25 неомври 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

96. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

ЦЕВКИ И ЦРЕВА, БРЗОСОСТАВНИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за спојки за цевки и црева, брзосоставни, што 
ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Спојки за цевки и црева, брзосос-
тавни. Спојки за црева со капа. ,Форма - JUS М.В5.131 

2) Спојки за цевки и црева, брзосос-
тавни. Редукциона спојка од поголем на 
помал пречник. Форма JUS М.В5.132 

3) Спојки за цевки и црева, брзосос-
тавни. Тело на редукциона спојка од пого-
лем на помал пречник. Форма и мери - JUS М.В5.133 

4) Спојки за цевки и црева, брзосос-
тавни. Редукциона спојка од помал на по-
голем пречник. Форма JUSM.B5.134 

5) Спојки за цевки и црева, брзосос-
тавни. Тело на редукциона спојка од по-
мал на поголем пречник. Форма и мери - JUS М.В5.135 

6) Спојки за цевки и црева, брзосос-
тавни. Двокрака редукциона спојка. Фор-
ма JUS М.В5.136 

7) Спојки за цевки и црева, брзосос-
тавни. Тело на двокрака редукциона спој-
ка. Форма и мери JUSM.B5.137 

8) Спојки за цевки и црева, брзосос-
тавни. Трикрака редукциона спојка. Фор-
ма JUS М.В5.138 

9) Спојки за цевки и црева, брзосос-
тавни.; Тело на трикрака редукциона спој-
ка. Форма и мери JUSM.B5.139 

10) Спојки за цевки и црева, брзосос-
тавни. Четирикрака редукциона спојка. 
Форма JUS М.В5.140 

П) Спојки за цевки и црева, брзосос-
тавни. Тело на четририкрака редукциона 
спојка. Форма и мери JUS М.В5.141 

12) Спојки за цевки и црева, брзосос-
тавни. Чеп. Форма JUS М.В5.142 

13) Спојки за цевки и црева, брзосос-
тавни. Тело на чеп. Форма и мери JUS М.В5.143. 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
спојки за цевки и црева, брзосоставни, што ќе се произве-
дат односно увезат од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник. 

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

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

Бр. 07-4740/1 
25 ноември 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашнн Драгоевиќ, с. р. 

97. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА С П О Ј Н И Ц И 

НА МОТОРНИ ВОЗИЛА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за спојници на мотори возила што го има след-
ниот назив и ознака: 

Спојница на моторни возила, тракто-
ри и Самоодни работни машини. Лабора-
ториски испитувања на функционалните 
карактеристики на спојниците. Општа по-
стапка “ JUS M.N3.323 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од член 

1 на овој правилник не е задолжително. 

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

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

Бр. 07-4741/1 
25 ноември 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 
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98. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА МОТОРНИ И 
ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА, ЗЕМЈОДЕЛСКИ ВОЗИЛА И 

САМООДНИ РАБОТНИ МАШИНИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за моторни и приклучни возила, земјоделски 
возила и Самоодни работни машини што го има следниот 
назив и ознака: 

Моторни и приклучни возила, земјо-
делски возила и Самоодни работни маши-
ни. Кочење. Категоризација JUSM.N5.812 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на мотор-
ни и приклучни возила, земјоделски возила и Самоодни ра-
ботни машини што ќе се произведат односно увезат од 
денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Решението за југословенскиот стан-
дард за терминологија на кочењето на друмски возила 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/68). 

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

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

Бр. 07-4742/1 
25 ноември 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

99. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

Член 1 
^Со овој правилник се пропишува Југословенскиот 

стандард за бетон кој го има следниот назив и ознака: 
Бетон. Транспортиран бетон. 

Технички услови JUS U.M 1.045. 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на тран-
спортиран бетон што ќе се произведе односно увезе од де-
нот на влегувањето на овој правилник во сила. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на шест 

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

Бр. 07-4743/1 
25 ноември 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашим Драгоевиќ, с. р. 

100. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

Њ Е НА КОНСТРУКЦИИТЕ НА ВИСОКОГРАДБА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за испитување на конструкциите на високоград-
ба кој го има следниот назив и ознака: 

. Исптивуње на конструкциите на ви-
сокоградба со пробно оптоварување и ис-
питување до кршењето JUS U.M 1.047. 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил 

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на испи 
тување на конструкциите на високоградба од денот на 
влегувањето на овој правилник во сила. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на шест 

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

Бр. 07-4744/1 
25 ноември 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашии Драгоевиќ, с. р. 

101. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/7? и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

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

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за бетон кој го има следниот назив и ознака: 

/ 
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Бетон. Определување на брзината на 
ултразвукот и калибрационата крива JUS U.M 1.042 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на бетон 
што ќе се произведе односно увезе од денот на влегување-
то на овој правилник во сила. 

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

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

Бр. 07-4745/1 
25 ноември 1986 година 
Белград 

102. 
Врз основа на член 99 став 1 од Законот за прометот 

на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 66/85, 38/86 и 67/86), сојузниот секретар за надвореш-
на трговија донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА 
НАЧИНОТ НА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ ЗА 
СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА НАДВОРЕШНОТРГОВ-
СКИОТ ПРОМЕТ ПОДНЕСЕНИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 
1986 ГОДИНА СО ПРОПИСИТЕ ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ 

ШТО СЕ ПРИМЕНУВААТ ВО 1987 ГОДИНА 
1. Во Наредбата за начинот на усогласување на прија-

вите за склучени договори за надворешнотрговскиот про-
мет поднесени до 31 декември 1986 година со прописите за 
извоз и увоз што се применуваат во 1987 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/86) во точка 2 одредба 
под 2 во став 2 зборовите: „ако кај увозот на кредит и со 
динамика на увозот во повеќе години, тие права не се то-
варени при поднесувањето на пријава во 1986 година“ се 
заменуваат со зборовите: „освен ако при поднесувањето 
на пријави во 1986 година за увоз на кредит и со динамика 
на увозот во повеќе години тие права се товарени;". 

Во одредбата под 3 став 2 зборовите: „од Стопанска-
та комора на Југославија дека вредноста на увозот на од-
носните стоки во 1987 година ќе биде опфатена со обемот 
на плаќањето на увозот на стоки за широка потрошувач-
ка“ се заменуваат со зборовите: „од овластената банка за 
товарење на обемот на плаќањето на увозот на стоки за 
широка потрошувачка во 1987 година." 

Во одредбата под 4 зборовите: „за вредноста на сто-
ките што се увезуваат во 1987 година по односната прија-
ва“ се заменуваат со зборовите: „за износот на плаќањето 
што се врши во 1987 година по таа пријава“. 

По став 1 се додаваат нови ст. 2, 3 и 4, кои гласат: 
„За увозот на стоки од став 1 на оваа одредба што се 

увезуваат по основ на дозвола,, за вредноста на стоките 
што се увезуваат во 1987 година, покрај пријавата се под-
несува и дозвола на која не и истекол рокот односно нова 
дозвола. 

За увозот на стоки по основ на контингент за потре-
бите на организација на здружен труд од областа на ту-
ризмот и угостителството, покрај пријавата се поднесува 
и потврда од овластената банка дека за вредноста на уво-
зот во 1987 година е товарен контингентот на организаци-
јата на здружен труд за^увоз во 1987 година. 

За увозот на опрема за потребите на организација на 
здружен труд од областа на туризмот и угостителството, 

покрај пријавата се поднесува и потврда од овластената 
банка за товарење на обемот на плаќањето на увозот на 
опрема на односната организација на здружен труд по ос-
нов на амортизација на опремата и остварениот извоз." 

2. По точка 2 се додаваат нови точ. 2а и 26, кои гла-
сат: 

„2а. Организациите на здружен труд, по пријавите за 
склучените договори за увоз што народните банки ги при-
фатиле до 31 декември 1986 година, по кои увозот е из-
вршен до тој ден, а плаќањето се врши во 1987 година, за 
вредноста на неизвршеното плаќање поднесуваат пријава 
со повикување на бројот и датумот од порано прифатена-
та пријава. 

Покрај пријавата од став 1 на оваа точка организаци 
јата на здружен труд поднесува, ако се работи за извршен 
увоз на суров.ини и репродукционен материјал по основ т 
условно слободен увоз во 1986 година за кој се врши пла 
ќање во 1987 година, и потврда од овластената банка зг 
товарење на општествено признатите репродукциони по 
треби во 1987 година, сообразно со одредбите од точка ; 
на Одлуката за прифаќање на пријави за склучените дого 
вори за увозот на стоки до 31 декември 1986 година и з; 
плаќањето во 1987 година на стоки увезени во 1986 годиш 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/86). 

26. Организациите на здружен труд по пријавите з; 
склучените договори за увоз на услуги што народнит 
банки ги прифатиле до 31 декември 1986 година, а по КОЈ 
плаќањето се врши во 1987 година, за вредноста на услуг 
што се плаќа во таа година, поднесуваат пријава со ПОБИ 
кување на бројот и датумот од порано прифатената прија 
ва кон која поднесуваат и потврда од овластената банка з 
товарење на правото на плаќање." 

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

П. бр. 26000 
21 јануари 1987 година 
Белград 

Заменик 
на сојузниот секретар за 

надворешна трговија, 
д-р Милорад Унковиќ, с. р 

103. 
Врз основа на чл. 43 и 52 од Законот за стандарду; 

цијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ДЈ 
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИЗОЛАЦИОНИ АПАРАТИ 
ОПРЕМА ЗА КОНТРОЛА НА ИЗОЛАЦИОНИ АПАР; 
ТИ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ПУШТААТ ВО ПРОМЕТ С 
МО АКО СЕ СНАБДЕНИ СО ГАРАНТЕН ЛИСТ И ТЕ: 
НИЧКО УПАТСТВО И ЗА НАЈМАЛОТО ТРАЕЊЕ Н 
ГАРАНТНИОТ РОК И РОКОТ НА ОБЕЗБЕДЕНО СЕ 

ВИСИРАЊЕ ЗА ТИЕ АПАРАТИ И ОПРЕМА 
1. Изолациони апарати и опрема за контрола на из 

лациони апарати кои, во смисла на член 43 став 2 и i 
член 51 од Законот за стандардизацијата, организации 
на здружен труд можат да пуштаат во промет на југосл 
венскиот пазар, само ако се снабдени со гарантен лист 
со техничко упатство и за кои мораат да бидат утврде) 
гарантниот рок и рокот на обезбедено сервисирање, ( 

1) изолациони апарати со кислород; 
2) изолациони апарати (самоспасувачи) со компри\ 

ран кислород; 
3) опрема за контрола на изолациони апарати. 
2. Гарантниот рок за изолационите апарати и ОПЈ 

мата за контрола на изолациони апарати од точка 1 
оваа наредба, не може да биде покус од една година. 

3. Гарантниот рок за изолациони апарати и опре 
за контрола на изолациони апарати од точка 1 на оваа ; 
редба почнува да тече, и тоа: 

- за изолациони апарати - со денот на предавање 
на апаратот на употреба; 

- за опрема за контрола на изолациони апарати -
денот на пуштањето на опремата во работа; 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 
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4. Рокот на обезбеденото сервисирање за изолациони 
апарати и опрема за контрола на изолационите апарати 
од точка 1 на оваа наредба не може да биде покус од десет 
години. 

5. Давателот на гаранцијата односно овластениот 
сервис е должен да изврши услуга за одржување или по-
правки на изолационите апарати и опремата за контрола 
на изолационите апарати од точка 1 на оваа наредба во 
рок од 45 дена од денот на приемот на барањето за из-
вршување на тие услуги. 

6. Оваа наредба ќе се применува на изолациони апа-
рати и опрема за контрола на изолационите апарати од 

точка 1 на оваа наредба што ќе се произведат односно уве-
зат од денот на влегувањето во сила на оваа наредба. 

7. Оваа наредба влегува во сила по истекот на трие-
сет дена од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-3202/3 
20 ноември 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашни Драгоевиќ, с. р. 

104. 
10Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат цела-

та земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 74/82), Сојузниот комитет за земјоделство објавува 

С П И С О К 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНА-

ТРЕШЕН ПРОМЕТ 
Сојузниот комитет за земјоделство издаде од 1 јули до 31 декември 1986 година дозволи за пуштање во вна-

трешен промет на следните средства за заштита на растенијата: 

Реден 
број Назив на средството Назив на производителот Дозвола од Сојузниот комитет за зем-

јоделство издадена со решение број 

1 2 3 4 

1 ARSENAL Хемијска индустрија „ЗОРКА“, РО 
„Заштита биља“ - Шабан 

323/2 од 24. декември 1986. година 

2 BESKOR Е - П Хемијска индустрија „ЖУПА“, ООУР 
„Пестициди“ - Крушевац 

6212/2 од 4. септември 1986. година 

3 CF - 125 Celamerck Ingelheim/Rh, кого во Југо-
славија го застапува „АГРОТЕХНИ-
КА-ГРУДА", ТОЗД Груда-Зунање 
трговина - Љубљана 

7861/2 од 6. декември 1986. година 

4 COSMOPHOS-peleti Творница кемијско-козметичких про-
извела „СОЅМОСНЕМ1А" - Оточац 

5640/3 од 29. септември 1986. година 

5 ERADICAME EXTRA 6-Е Органско-хемиска индустрија „НАУМ 
НАУМОВСКИ-БОРЧЕ", ООЗТ „Пес-
тициди“ - Скопје 

4502/2 од 19. јуни 1986. година 

6 EVISEKT-S Sandoz, Basel, кого во Југославија за-
стапува РО за вањску трговину „ВЕ-
ЛЕВИЌ, ООУР Примјењена кемија и 
стројеви - Загреб 

8974/1 од 24. декември 1986. година 

7 IMIDAN Р-3 Оганко-хемиска индустрија „НАУМ 
НАУМОВСКИ - БОРЧЕ“, ООЗТ 
„Пестициди“ - Скопје 

6645/2 од 29. септември 1986. година 

8 ORDRAM EXTRA 6-Е Органско-хемиска индустрија „НАУМ 
НАУМОВСКИ - БОРЧЕ“, ООЗТ 
„Пестициди“ - Скопје 

4491/2 од 19. јуни 1986. година 

9 PYRAMIN-FL BASF, Ludwigshafen/Rh, кого во Југо-
славија го застапува РО за меѓународ-
ну и унутрашњу трговину „ПРО-
ГРЕС“, ООУР „Hemotex", IV. Робна 
дирекција - BASF, Београд 

7959/2 од 20. ноември 1986. година 

\ 

10 RACER 25-ЕС Stauffer Chemical Company, New York, 
кого во Југославија го застапува Ор-
ганско-хемиска индустрија „НАУМ 
НАУМОВСКИ-БОРЧЕ", ООЗТ „Пес-
тициди“ - Скопје 

4490/2 од 19. јуни 1986. година 

П STARANE-250 Хемијска индустрија „ЗОРКА“, РО 
„Заштита биља“ - Шабац 

8973/1 од 24. декември 1986. година 
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1 2 3 4 

12 ZEAN Е-72 Хемијска индустрија „ЖУПА“, ООУР 
„Пестициди“ - Крушевац 

6213/2 од 4. септември 1986. година 

Pp. 171/1 
6. јануари 1987. година 
Белград 

Заменикна претседателот 
на Сојузниот комитет 

на земјоделство, 
м-р Томе Кузмановски, с. р. 

105. 
Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата 

земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 74/82), Сојузниот комитет за земјоделство донесува 

С П И С О К 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ ПРЕСТАНАЛЕ ДА ВАЖАТ ДОЗВОЛИТЕ ЗА ПУШТА-

ЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ 
Сојузниот комитет за земјоделство утврди дека престанале да важат дозволите за пушташе во внатрешен про-

мет на алчните средства за заштита на растенијата: 
h 

Реден 
број Назив на средството Назив на производителот 

Дозвола за 
пуштање во 

промет 
издал Сојузниот 

комитет за 
земјоделство, 

со решение број 

Број на решението 
на Сојузниот 

комитет 
за земјоделство за 
престануваше на 

важењето на 
дозволата 

1 2 3 4 5 

1 AKOTION G-5 Хемијска индустрија „ЗОРКА“, РО 
„Заштита биља“ - Шабац 

6619/1 од И 
ноември 1981 
година 

8191/2 од 28 
ноември 1986 
година 

2 AKOTION Р-5 Хемијска индустрија „ЗОРКА“, РО 
„Заштита биља“ - Шабац 

6618/1 од 10 
ноември 1981 
година 

8184/2 од П 
ноември 1986 
година 

3 AMEZIN Ѕ-47 Хемијска индустрија „ЗОРКА“ РО 
„Заштита биља“ - Шабац 

6813/1 од 16 
ноември 1981 
година 

8181/2 од 28 
ноември 1986 
година 

4 ARES1N Hoechst, Frankfurt/M, кого во Југо-
славија го застапува РО за меѓуна-
родну, унутрашљу трговину и про-
изводи,у „ЈУГОХЕМША“, РО „Хе-
мија“ - Белград 

7201/1 од 15 
декември 1978 
година 

6393/1 од 9. 
септември 1986. 
година 

5 ATRAZIN 40-FP Хемијска индустрија „ЗОРКА“, РО 
„Заштита биља“ - Шабац 

2456/1 од 1 април 
1982 година 

8183/2 од 28 
ноември 1986 
година 

6 BAKARNI OKSIBLORID Ѕ-50 Органско-хемиска иидустија „НА-
УМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ", 
ООЗТ „Пестициди“ - Скопје 

972/1 од 7 
февруари 1979 
година 

6362/1 од 8 
септември 1986 
година 

7 BAKARNI 22MAN Х?мијска индустрија „ЗОРКА“, РО 
„Заштита биља“ - Шабац 

3872/2 од 16 април 
1981 година 

8186/2 од 28 
ноември 1986 
година 

8 BASUDIN SPECIAL 400-ЕС Ciba-Geigy, Basel, кого во Југосла-
вија го застапува „COMMERCE", 
ТОЗД Репродукција^ материјал -
Љубљана 

449/1 од 20 
јануари 1981 
година 

8703/2 од 11 
декември 1986 
година 

9 В ROM-О-GAS Great Lakes Chemical Corporation, 
-W?st Lagaycte - USA, кого во Југо-
в а вч ја io застапува „КЕМИКА-
Ј1ША'\ ООУР „бмнкксм" - Загреб 

1034/1 од 21 
февруари Ѕ979 
година 

6397/1 од 9 
септември 1986 
година 
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CHINOSOL-W Hoechst, Frankfurt/M, кого во Југо-
славија го застапува РО за меѓуна-
родну, унутрашњу трговину и про-
изводи,у „ЈУГОХЕМИЈА", ООУР 
„Хемија“ - Белград 

456/1 од 20 
јануари 1981 
година 

6665/2 од 22 
септември 1986 
година 

11 CF-125 Celamerck, Ingelheim/Rh, кого во 
Југославија го застапува „АГРО-
Т Е Х Н И К А - ^ ДА“, ТОЗД Гру-
да-Зунан,а трговина - Љубљана 

4598/2 од 22 јули 
1981 година 

6910/1 од 29 
септември 1986 
година 

12 CIBAK-OHIS Органско-хемиска индустрија „НА-
УМ НАУМОВСКИ-БОРЧВ", 
ООЗТ „Пестициди“ - Скопје 

359/1 од 16 
јануари 1980 
година 

6364/1 од 8 
септември 1986 
година 

13 CONITEX Rhone Poulenc Agrochemie, Lyon, 
кого во Југославија го застапува 
РО за вањску и унутарњу трговину 
„УНИКОМЕРЦ" - Загреб 

7197/1 од 15 
декември 1978 
година 

6390/1 од 9 
септември 1986 
година 

14 DIAZOL ЕС-60 Makhteshim-Agan, Beer-Sheva, кого 
во Југославија го застапува „КЕ-
МИКАЛИЈА", ООУР „Омникем" -
Загреб 

400/1 од 17 
јануари 1979 
година 

6399/1 од 9 
септември 1986 
година 

15 DIFENAMIP WP-8Q Хемијска индустрија „ЗОРКА“, 
ООУР „Зорка-АТХ и киселине'' -
Суботица 

61/6 од 9 јули 1979 
година 

6059/2 од 21 
август 1986 година 

16 DURSBAN Е-48 Dow Chemical Company, Europe 
SA.- Milano, кого во Југославија го 
застапува Кемијски комбинат 
„CHROMOS", ООУР „Chromos-За-
штита биља“ - Загреб 

380/1 од 16 
јануари 1980 
година 

6392/1 од 9 
септември 1986 
година 

17 ЕРТАМ 6-Е Stauffer Chemical Company, New 
York, кого во Југославија го заста-
пува Органско-хемиска индустрија 
„НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧћ", 
ООЗТ „Престициди" - Скопје 

693/1 од 25 
јануари 1979 
година 

6405/1 од 9 . 
септември 1986 
година 

18 FOLPAN WP-50 Makhteshim-Agan, Beer-Sheva, кого 
во Југославија го застапува „КЕ-
МИКАЛИЈА", ООУР „Омникем" -
Загреб 

492/1 од 22 
јануари 1979 
година 

6401/1 од 9 
септември 1986 
година 

19 FYDUMAS-G Duphar, Amsterdam, кого во Југо-
славија го застапува РО „ГАЛЕ-
НИКА“, ООУР „Галеника-Агрохе-
мија" - Земун 

441/1 од 18 
јануари 1980 
година 

6398/1 од 9 
септември 1986 
година 

20 HERBICIDNO GNOJIVO NPK ИНА - Петрокемија, Кутина 
27:8:9 Ч-1,4% kjortaluron 

205/2 од 21 
февруари 1979 
година 

6349/1 од 8 
септември 1986 
година 

21 Herbicidno gnoivo 27% КА-
N + 1,4% klortaluron 

ИНА - Петрокемија, Кутина 204/2 од 21 
февруари 1979 
година 

6348/1 од 8 
септември 1986 
година 

22 Herbicidno gnoivo NPK 13:10:12 ИНА - Петрокемија, Кутина 
-f 0,45% Metalohior i 0,3% Atta-
?in 

201/2 од 21 
февруари 1979 
година ( 

6346/1 од 8 
септември 1986 
година, 

23 Herbicidno gnoivo 27% KA-
N + 1,3% Metoksuron i 0,94% Si-
mazin 

ИНА - Петрокемија, Кутина 202/2 од 21 
февруари 1979 
година 

6345/1 од 8 
септември 1986 
година 

24 Herbicidno gnoivo NPK 
17:8:9 + 1,3% Metoksuron i 0,14% 
Simazin 

ИНА - Петрокемија, Кутина 
1 

203/2 од 21 
февруари 1979 
година 

,6344/1 од 8 
септември 1986 
година 

25 IMIDAN P-5 Органско-хемиска индустрија „НА-
УМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ", 
ООЗТ „Пестициди“ - Скопје 

382/1 од 16 
јануари 1980 
година 

6365/1 од 8 
септември 1986 
година 
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26 INSEKTOFERT G-0,75F Хемијска индустрија „ЗОРКА“, 
ООУР „Зорка-АТХ и киселине“ -
Суботица 

408/1 од 17 
јануари 1979 
година 

6056/2 од 21 
август 1986 година 

27 INSEKTOFERT G-1,5F Хемијска индустрија „ЗОРКА“, 
ООУР „Зорка-АТХ и киселине“ -
Суботица 

388/1 од 17 
јануари 1979 
година 

6057/2 од 21 
август 1986 година 

28 INSEKTOFERT G-0,5L Хемијска индустрија „ЗОРКА“, 
ООУР „Зорка-АТХ и киселине“ -
Суботица 

397/1 од 17 
јануари 1979 
година 

6360/1 од 8 
септември 1986 
година 

29 KAPTOGAL-80 РО „ГАЛЕНИКА", ООУР „Гале-
ника-Агрохемија", Земун 

354/1 од 16 
јануари 1980 
година 

6359/1 од 8 
септември 1986 
година 

30 KINOLAT-15 La Quinolinae, Paris, кого во Југо-
славија го застапува РО „ГАЛЕ-
НИКА", ООУР „Галеника-Агрохе-
мија", Земун 

351/1 од 16 
јануари 1980 
година 

6395/1 од 9 
септември 1986 
година 

31 KRENITE E.I.Du Pont de Nemours and Com-
pany, Delaware, кого во Југославија 
го застапува СОУР „АГРОВОЈВО-
ДИНА", ООУР „Интерсервис-Ко-
мерц-сервис", Нови Сад 

439/1 од 18 
јануари 1980 
година 

6404/1 од 9 
септември 1986 
година 

32 KUMULAN BASF, Ludwigshafen/Rh, кого во 
Југославија го застапува РО за ме-
ѓународну и унутрашњу трѓовину 
„ПРОГРЕС“, ООУР ,,Progres-He-
motex", IV Робна дирекција -
BASF, Београд 

489/1 од 22 
јануари 1^79 
година 

6716/1 од 22 
септември 1986 
година 

33 LASSO/LINURON-EC Monsanto Europe Ѕ. А., Brisel, кого 
во Југославија го застапува „АГ-
РОТЕХНИКА-ГРУДА", ТОЗД 
Груда-Зунања трговина - Љубља-
на 

956/1 од 9 
февруари 1978 
година 

4369/1 од 6 јули 
1986 година 

34' LEKINOL-Cu Товарна фармацевтских ин кемич-
них изделков „ЛЕК“ - Љубљана 

357/1 од 16 
јануари 1980 
година 

6353/1 од 8 
септември 1986 
година 

35 LEKINOL-CuS Товарна фармацевтских ин кемич-
них изделков „ЛЕК“ - Љубљана 

353/1 од 16 
јануари 1980 
година 

6354/1 од 8 
^септември 1986 
година 

36 LINDAN 2,8 2UPA Хемијска индустрија „ЖУПА“, 
ООУР „Пестициди“ - Крушевац 

6820/1 од 16 
ноември 1981 
година 

4819/2 од 14 
август 1986 година 

37 LINDAN E-10 Хемијска индустрија „ЗОРКА“, РО 
„Заштита биља“ - Шабац 

6828/1 од 16 
ноември 1981 
година 

8190/2 од 28 
ноември 1986 
година 

38 LINDAN S-25 Хемијска индустрија „ЖУПА“, 
ООУР „Пестициди“ - Крушевац 

6816/1 од 16 
ноември 1981 
година 

4823/2 од 14 
август 1986 година 

39 LINDANIZIRANO GNOIVO 
NPK 13:10:12 + 0,3% Lindan 

ИНА - Петрокемија, Кутина 460/1 од 20 
јануари 1981 
година 

6361/1 од 8 
септември 1986 
година 

40 MALATION E-50 Хемијска индустрија „ЖУПА“, 
ООУР „Пестициди“ - Крушевац 

6819/1 од 16 
ноември 1981 
година 

4824/2 од 14 
август 1986 годиш 

41 MALPINEKS Товарна кемичних изделков „ПИ-
НУС", Раче при Марибору 

547/2 од.29 
јануари 1979 
година 

6357/1 од 8 
септември 1986 
година 

42 MODRA GALICA Металуршко-кемична индустрија 
„Цинкарна" - Цел,е 

4579/4 од 9 
октомври 1978 
година 

6358/1 од 8 
септември 1986 
година 
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43 MULTI-GOAL Rohm and Haas Ѕ.р.А., Milani, кого 
во Југославија го застапува ,,COM-
MERCE", ТОЗД Репродукцијски 
материјал - Љубљана 

841/1 од 4 
февруари 1982 
година 

7155/2 од 22 
октомври 1986 
година 

44 NIKONAL РО ,,Montenegroexport" - Никшиќ 2901/1 од 29 април 
1980 година 

6356/1 од 8 
септември 1986 
година 

45 OKIVIK Творница кемијско-козметичких 
производа „СОЅМОСНЕМ1А" -
Оточац 

1405/7 од 29 јули 
1980 година 

6352/1 од 8 
септември 1986 
година 

46 OKIPROT-IF Творница кемијско-козметичких 
производа „СОЅМОСНЕМ1А" -
Оточац 

5088/1 од 29 јули 
1980 година 

6351/1 од 8 
септември 1986 
година 

47 О RDRAM 6-Е Органско-хемиска индустрија „НА-
УМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ", 
ООЗТ „Пестициди“ - Скопје 

3103/2 од 26 јуни 
1980 година 

6363/1 од 8 
септември 1986 
година 

48 PALLINAL BASF, Ludwigshafen/Rh, кого во 
Југославија го застапува РО за ме-
ѓународну и унутрашњу трговину 
„ПРОГРЕС“, ООУР ,,Progres-He-
motex", IV робна дирекција -
BASF, Белград 

355/1 од 16 
јануари 1980 
година 

6402/1 од 9 
септември 1986 
година 

49 PETRAN РО „Montenegroexport" - Никшиќ 2898/1 од 29 април 
1980 година 

6355/1 од 8 
септември 1986 
година 

50 PYRAMIN-FL BASF, Ludwigshafen/Rh, кого во 
Југославија го застапува РО за ме-
ѓународну и унутрашњу трговину 
„ПРОГРЕС“,ООУР „Progres-Hemo-
tex", IV робна дирекција - BASF, 
Белград 

437/1 од 18 
јануари 1980 
година 

6403/1 од 9 
септември 1986 
година 

51 REGLONE ICI, Plant Protection Division - Fer-
nhurst, кого во Југославија го за-
стапува РО „1NTEREXPORT", ОО-
УР Заступање иностраних фирми -
Белград 

704/1 од 25 
јануари 1979 
година 

7352/1 од 16 
октомври 1986 
година 

52 TALCORD 25-ЕС Shell International Petrolum Compa-
ny, London, кого во Југославија го 
застапува РО за вањску трговину 
„АСТРА", ООУР Заступање инос-
траних фирми - Загреб 

1770/1 од 6 
февруари 1980 
година 

6388/1 од 9 
септември 1986 
година 

53 TEMETID Р-50 Хемијска индустрија „ЗОРКА“, РО 
„Заштита биља“ - Шабац 

6811/1 од 16 
ноември 1981 
година 

8185/2 од 28 
ноември 1986 
година 

54 TILLAM 6-Е 
ч 

Stauffer Chemical Company, New 
York, кого во Југославија го заста-
пува Органско-хемиска индустрија 
„НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ", 
ООЗТ „Пестициди“ - Скопје 

692/1 од 25 
јануари 1979 
година 

/ 

6407/1 од 9 
септември 1986 
година 

55 TOLKAN-S Rhone Poulenc Agrochemie, Lyon, 
кого во Југославија го застапува 
РО за вањску и унутарњу трговину 
„УНИКОМЕРЦ" - Загреб 

469/1 од 20 
јануари 1981 
година 

6391/1 од 9 
септември 1986 
година 

56 TRIFLUREX ЕС-24 Makhteshim - Agan, Beer-Sheva, ко-
го во Југославија го застапува 
„КЕМИКАЛИЈА", ООУР „Омни-
кем" - Загреб 

434/1 од 18 
јануари 1980 
година 

6400/1 од 9 
септември 1986 
година 

57 TRIHLORFON SL-50 Хемијска индустрија „ЗОРКА“, 
ООУР „Зорка-АТХ и киселине“ -
Суботица 

245/5 од 16 април 
1979 година 

6060/2 од 21 
август 1986 година 

\ 
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58 VERNAM7-EC Stauffer Chemical Company, New 
York, кого во Југославија го заста-
пува Органско-хемиска индустрија 
„НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ", 
Скопје 

694/1 од 25 
јануари 1979 
година 

6406/1 од 9 
септември 1986 
година 

59 VIDATE-G ЕЛ. Du Pond de Nemours, Delawa-
re, кого во Југославија го застапу-
ва СОУР „ АГРОВО Ј ВОДИ НА“, 
ООУР „Интерсервис-Комерцсер-
вис" - Нови Сад 

433/1 од 18 
јануари 1980 
година 

6396/1 од 9 
септември 1986 
година 

60 VITAVAX-75 Uniroyal Chemical Ѕ. р. А., Torino 
кого во Југославија го застапува 
„АГРО-ТЕХНИКА-ГРУДА", 
ТОЗД Груда-Зунања трговина, 
Љубљана 

598/1 од 31 
јануари 1977 
година 

6394/1 од 9 
септември 1986 
година 

61 VOLATONIZIRANO GNOIVO 
15:15:15 

ИНА - Петрокемија, Кутина 406/1 од 17 
јануари 1979 
година 

6347/1 од 8 
септември 1986 
година 

62 ZIMAN PLAVI Хемијска индустрија „ЗОРКА“, РО 
„Заштита биља“ - Шабан 

3574/2 од 1 април 8179/2 од 28 
1981 година ноември 1986 

година 

63 ZLATICA-FOS Кемијска индустрија „РАДОЊА“, 
ООУР „Заштита биља“ - Сисак 

3284/6 од 14 
септември 1979 
година 

6350/1 од 8 
септември 1986 
година 

64 2ITOKOR-D Хемијска индустрија „ЖУПА“, 
ООУР „Пестициди“ - Крушевац 

6829/1 од 16 
ноември 1981 
година 

4822/2 од 14 
август 1986 година 

65 2UVAPIN копе. Хемијска индустрија „ЖУПА“, 
ООУР „Пестициди“ - Крушевац 

467/1 од 20 
јануари 1981 
година 

4820/2 од 14 
август 1986 година 

Бр. 172/1 
6 јануари 1987 година 
Белград 

V 
м 

Заменик-претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
-р Томе Кузмановски, с. р. 

106. 
1Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат цела-

та земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 74/82), Сојузниот комитет за земјоделство објавува 

С П И С О К 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВИА-

ТРЕШЕН ПРОМЕТ, ВО КОИ СЕ ИЗВРШЕНИ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
Сојузниот комитет за земјоделство изврши измени и дополненија во следните дозволи за пуштање во внатре-

шен промет на средствата за заштита на растенијата: 

Реден 
број 

Назив на 
средството 

Назив на 
производителот 

Дозвола за 
пуштање во 

промет издал 
Солјузниот ко 
митет за земјо-

делство со 
решение број 

Дозвола за 
пуштање во 
промет обја-

вена во 
(„Службен 

лист на 
СФРЈ“, 

и реден број 
на Списокот 

Измен^-допол-
нение во дозво-
л а т а извршил 
Сојузниот ко-

митет за земјо-
делство, со ре-

шение број 

Измена -
дополнение 

во 
дозволата 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ALAHLOR ЕС-48 Хемијска индус-
трија „ЗОРКА“, 
ООУР „Зорка-
-АТХ и киселине“ 
- Суботица 

760/5 од 29. де-
кември 1981. го-
дина 

44/82-2 7772/1 од 7. но-
ември 1986. го-
дина 

Измена на 
примената 
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2 ALAHLOR Е-48 
2UPA 

Хемијска индус-
трија „ЖУПА“, 
ООУР „Пестици-
ди“ - Крушевац 

3069/1 од 18. 
април 1986. го-
дина 

40/86-2 7778/1 од 7. но-
ември 1986. го-
дина 

Измена на 
примената 

3 ALAKLOR ЕС-48 СОУР „ПЛИВА“, 
ООУР „Заштита 
биља“ - Клаинови-
ца 

3080/1 од 18. 
април 1986. го-
дина 

40/86-3 7777/1 од 7. но-
ември 1986. го-
дина 

Измена на 
примената 

4 ALAKLOR ЕС-48 Кемијска индус-
трија „РАДОЊА“, 
ООУР „Заштита 
биља“ - Сисак 

3634/2 од 1. но-
ември 1983. го-
дина 

27/84-2 7776/1 од 7. но-
ември 1986.ro-
дина и 7776/3 
од 24. декември 
1986. година 

Измена на 
примената и 
називот 

5 ALAPLIN Товарна кемичних 
изделков „ПИ-
НУС", Раче при 
Марибору 

530/4 од 23. ап-
рил 1982. годи-
на 

44/82-4 - 7773/1 од 7. но-
ември 1986. го-
дина 

Измена на 
примената 

6 ALAZIN-WP Кемијска индус-
трија „РАДОЊА“, 
ООУР „Заштита 
биља“ - Сисак 

4253/1 од 2. ју-
ли 1985. година 

40/86-3 5/1 од 7. ноем-
ври 1986. годи-
на 

Измена на 
примената 

7 ALTRIN-WP Кемијска индус-
трија „РАДОЊА“, 
ООУР „Заштита 
биља“ - Сисак 

1741/1 од 14. 
март 1985. го-
дина 

34/85-1 7774/1, од 7. но-
ември 1986. го-
дина 

Измена на 
примената 

8 LASSO-EC Monsanto Europa 
Ѕ.А., Brisel, кого во 
Југославија го за-
стапува „АГРО-
ТЕХНИКА-ГРУ-
ДА", ТОЗД Груда-
-Зунања трговина 
- Љубљана 

2916/2 од 18. 
април 1986. го-
дина 

40/86-58 

i 

7779/1 од 7.но-
ември 1986. го-
дина 

Измена на 
примената 

9 PINULIN-te^en Товарна кемичних 
изделков „ПИ-
Н У С , Раче при 
Марибору 

1845/1 од 20. 
март 1985. го-
дина 

34/85-24 7862/2 од 24. 
ноември 1986. 
година 

Измена на 
содржината 
на активна 
материја 

10 TRIMIDAL ' Eli Lilly Ѕ.А., Gene-
va, кого во Југо-
славија го застапу-
ва Кемијска индус-
трија „РАДОЊА“, 
ООУР „Заштита 

1808/1 од 19. 
март 1985. го-
дина 

34/85-37 4999/2 од 4. 
септември 1986. 
година 

Измена на 
растворува-
чот 

биља“ - Сисак 

Бр. 173/1 
6 јануари 1987 година 
Белград 

Заменик-претседател 
на Сојузниот комитет за зем-

јоделство, 
м-р Томе Кузмановски, с. р. 
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107. 
Врз основа на член 38 од Законот за заштитата на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат цела-

та земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 74/82), Сојузниот комитет за земјоделство објавува 

С П И С О К 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНАТ 

РЕШЕН ПРОМЕТ, А ЗА КОИ ПРЕСТАНАЛЕ ДА ВАЖАТ ДОСЕГАШНИТЕ ДОЗВОЛИ 
Сојузниот комитет за земјоделство издаде дозволи за пуштање во внатрешен промет на следните средства зг 

заштита на растенијата за кои престанале да важат досегашните дозволи; 

Реден 
број Назив на средството Назив на производителот 

Дозвола за пушта-
ње во промет од 

Сојузниот комитет 
за земјоделство 

чие вадење преста-
нало, издадена со 

решение број 

Број на решението 
на Сојузниот 

комитет за 
земјоделство за 
продолжување 

на важењето 
на дозволата 

1 2 3 4 5 

1 ACREX ЕС-30 F. Joh. Kwizda, Viena, кого во Југо-
славија го застапува Товарна ке-
мичних изделков „ПИНУС", Раче 
при Марибору 

403/1 од 17 јануа-
ри 1979 година 

6271/2 од 16 
септември 1986 
година 

2 ALAR-85 Uniroyal Chemical Co. - Naugatuck, 
Connecticut, кого во Југославија го 
застапува „АГРОТЕХНИКА-ГРУ-
ДА", ТОЗД Груда-Зунања тргови-
на, Љубљана, 

810/1 од 3. февруа-
ри 1982 голине 

7863/2 од 12. 
декември 1986 
година 

3 ANTRACOL-BT Bayer, Leverkusen, кого во Југосла-
вија го застапува „Bayer-Pharma 
Jugoslavia", Л?убљана 

462/1 од 20 јануа-
ри 1981 година 

5983/2 од 25 
август 1986 годин 

4 ATROMET-T Кемијска индустрија „РАДОЊА“, 
ООУР „Заштита биља“ - Сисак 

6628/1 од 10 ноем-
ври 1981 година 

6323/2 од 16 
септември 1986 
година 

5 BAKRQCID-50 Хемијска индустрија ,,ЖУПА“, 
ООУР „Пестициди“ - Крушевац 

6815/1 од 16 ноем-
ври 1981 година 

1858/3 од 10 
ноември 1986 
година 

6 BETAMIN-T Кемијска индустрија „РАДОЊА“, 
ООУР „Заштита биља“ - Сисак 

478/1 од 20 јануа-
ри 1981 година 

7922/2 од 20 
ноември 1986 
година 

1 CALCYAN Degesch, Frankfurt/M, кого во Југо-
славија застапува СОУР „АГРО-
ВОЈВОДИНА(, ООУР „Интерсер-
вис-Комерцсервис", Нови Сад-Ко-
мерцсервис", Нови ,Сад 

1860/2 од 20 април 
1977 година 

2908/2 од 22 
октомври 1986 
година 

8 CARAGARD(R) 

COMBI A-5QWP 
Ciba-Geigy, Basel, кого во Југосла-
вија го застапува „COMMERCE", 
ТОЗД Репродукцијски материјал -
Љубљана 

2463/1 од 1 април 
1982 година 

8553/2 од 23 
декември 1986. 
голине 

9 CHROMOLUR-48 Кемијски комбинат „CHROMOS", 
РО „Chromos - Заштита биља“ -
Загреб 

284/5 од 26 април 
1980 година 

4761/2 од 1 јули 
1986 година 

10 CHROMODIN Ѕ-65 Кемијски комбинат „CHROMOS", 
РО „Chromos - Заштита биља“ -
Загреб 

283/5 од 26 април 
1980 година 

4760/2 од 1 јули 
1986 година 

И CINEB PRAH 8 Хемијска индустрија „ЖУПА“, 
ООУР „Пестициди“ - Крушевац 

6817/1 од 16. ноем-
ври 1981 година 

8626/2 од 22 
декември 1986 
година 

12 DECIS ЕС-2,5 Органско-хемиска индустрија „НА-
УМ НАУМОВСКИ - БОРЧЕ“, 
ООЗТ „Пестициди“ Скопје 

385/1 од 16 јануа-
ри 1980 голине 

3507/3 од 26 јул 
1986 година 

13 DIFOCAP Chevron Chemical Company, Paris, 
кого во Југославија го застапува 
„АГРОТЕХНИКА-ГРУДА", ТОЗД 
Груда-Зунања трговина трговина 
- Љубљана 

487/1 од 22 јануа-
ри 1979 година 

6911/1 од 29 
септември 1986 
година 
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14 DIFONAT G-5 Органско-хемиска индустрија 
„НАУМ НАУМОВСКИ - БОР-
ЧЕ", ООЗТ „Пестициди“ - Скопље 

387/1 од 17 јануа-
ри 1979 година 

6272/2 од 4 
септември 1986 
година 

15 ETAZIN(R)3585 Ciba-Geigy, Basel, кого во Југосла-
вија го застапува „COMMERCE" 
ТОЗД, Репродукцијски материјал -
Љубљана 

2453/1 од 1 април 
1982. године 

8555/2 од 24 
декември 1986 
година 

16 FENITROTION 50-ЕС Хемијска индустрија „ЗОРКА“, 
ООУР „Зорка - АТХ и киселина“ -
Суботица 

1965/5.од 18 јуни 
1979 година 

5868/2 од 14 
август 986 голине 

17 FRUTAPON Chemie Linz, Linz, кого Југославија 
го застапува Товарна душика - Ру-
ше 

568/1 од 31 јануа-
ри 1977 година 

4273/2 од 19 јуни 
1986 година 

18 GALATION Р-5 РО „ГАЛЕНИКА", ООУР „Ѓале-
ника - Агрохемија" - Земун 

6630/1 од 10 ноем-
ври 1981 година 

597/2 од 1 
септември 1986 
година 

19 GALOPROP-57 РО „ГАЛЕНИКА", ООУР „Гале-
ника - Агрохемија" - Земун 

558/3 од 16 април 
1981 година 

4562/2 од 18 јули 
1986 година 

20 GESAGARD(R)50-WP Ciba-Geigy, Basel, кого во Југосла-
вија го застапува „COMMERCE", 
ТОЗД Репродукцијски материјал -
Љубљана 

2459/1 од 1 април 
1982 година 

8554/2 од 23 
декември 1986 
година 

21 GESAPRIM(R)50-WP Ciba-Geigy, Basel, кого во Југосла-
вија го застапува ,,COMMERCE", 
ТОЗД Репродукцијски материјал -
Љубљана 

2455/1 од 1 април 
1982 година 

8556/2 од 24 
декември 1986 
година 

22 HOSTAQU1CK ЕС-50 Hoechst, Frankfurt/M, кого во Југо-
славија го застапува РО „ЈУГОХЕ-
МИЈА", ООУР „Хемија“ - Белград 

381/1 од 16 јануа-
ри 1980 година 

3954/2 од 10 јуни 
1986 година 

23 INAKOR-T Кемијска индустрија „РАДОЊА“, 
ООУР „Заштита биља“ - Сисак 

6631/1 од 10 ноем-
ври 1981 година 

6320/2 од 16 
септември 1986 
година 

24 KARATHANE-EC Rohm and Haas Ѕ.р.А., Milano, кого 
во Југославија го застапува „COM-
MERCE", ТОЗД Репродукцијски 
материјал - Љубљана 

6644/1 од 10 ноем-
ври 1981 година 

6605/2 од 20 
ноември 1986 
година 

25 KARATHANE-WP Rohn and Haas Ѕ.р.А., Milano, кого 
во Југославија го застапува „Com-
merce", ТОЗ Д Репродукцијски ма-
теријал - Љубљана 

6645/1 од 10 ноем-
ври 1981 година 

6606/2 од 20 
ноември 1986 
година 

26 KARBARIL S-50 Хемијска индустрија „ЖУПА“, 
ООУР „Пестициди“ - Крушевац 

6830/1 од 16 ноем-
ври 1981 година 

3599/2 од 10 
ноември 1986 
година 

27 KOMBICID G-5 1 Хемијска индустрија „ЗОРКА“, РО 
„Заштита биља“ - Шабац 

448/1 од 20 јануа-
ри 1981 година 

3124/2 од 23 јуни 
1986 година \ 

28 KSILOLIN РО „ГАЛЕНИКА", ООУР „Гале-
ника - Агрохемија" - Земун 

6650/1 од 10 ноем-
ври 1981 година 

6222/2 од 16 
септември 1986 
година 

29 MESORANIL(R)50 Ciba-Geigy, Basel, кого во Југосла-
вија го застапува „COMMERCE", 
ТОЗД Репродукцијски материјал -
Љубљана 

162/1 од 5 ноем-
ври 1982 година 

7903/2 од 11 
декември 1986 
година 

30 METATION E-50 Chemische zavodi „Ј DIMITROVA", 
Bratislava, кого во Југославија го 
застапува Кемијска индустрија 
„РАДОЊА“, ООУР „Заштита би-
ља“ - Сисак 

6637/1 од 10 ноем-
ври 1981 година 

7145/2 од 14 
ноември 1986 
година 

31 M1KAL Rhone Poulenc Agrochemie, Lyon, 
кого во Југославија застапува РО 
за вањску и унутарњу трговину 
„УНИКОМЕРЦ" - Загреб 

463/1 од 20 јануа-
ри 1981 година 

7023/1 од 1 
октомври 1986 
година 
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32 MONOSAN HERBI РО „ГАЛЕНИКА", ООУР „Гале-
ника - Агрохемија" - Земун 

5664/5 од 15 ок-
томври 1981 годи-
на 

6221/2 од 16 
септември 1986 
година 

33 MONOSAN KOMBI SUPER РО „ГАЛЕНИКА", ООУР „Гале-
ника - Агрохемија" - Земун 

5663/5 Од 19 ок-
томври 1981 годи-
на 

6223/2 од 16 
септември 1986 
година 

34 MYCODIFOL Chevron Chemical Company, Paris, 
кого во Југославија го застапува 
„АГРОТЕХНИКА-ГРУДА", ТОЗД 
Груда - Зукања трговина - Љуб-
љана 

945/1 од 6 февруа-
ри 1979 година 

,6914/1 од 29 
септември 1986 
година 

35 OFUNACK 40-ЕС Ксмијска индустрија „РАДОЊА“, 
ООУР „Заштита бил,а“ - Сисак 

805/1 од 3 февруа-
ри 1982 година 

7144/2 од 5 
декември 1986 
година 

36 OLEO ULTRACID 100-ЕС Ciba-Geigy, Basel, кого во Југосла-
вија го застапува „COMMERCE", 
ТОЗД Репродукцијски материјал -
Љубљана 

450/1 од 2 јануари 
1981 година 

8893/1 од 22 
декември 1986 
година 

37 ORIZAN Е-35 Хемијска индустрија „ЖУПА“, 
ООУР „Пестициди“ - Кпушевац 

4312/6 од 29 де-
кември 1981 годи-
на 

5515/4 од 10 
ноември 1986 
година 

38 ORTHGCIDE-50 Chevron Chemical Company, Paris, 
кого во Југославија го застапува 
„АГРОТЕХНИКА-ГРУДА", ТОЗД 
Груда - Зунања трговина - Љуб-
љана 

7188/1 од 15 де-
кември 1978 годи-
на 

6912/1 од 29 
септември 1986 
година 

39 ORTHOCIDE-83 Chevron Chemical Company, Paris, 
кого во Југославија го застапува 
„АГРОТЕХНИКА-ГРУДА", ТОЗД 
Груда - Зунања трговина - Љуб-, 
љана 

7192/1 од 15 де-
кември 1978 годи-
на 

6915/1 од 29 
септември 1986 
година 

г 
40 ORTHO-PHALTAN-8O Chevron Chemical Company, Paris, 

кого во Југославија го застапува 
„АГРОТЕХНИКА-ГРУДА", ТОЗД 
Груда - Зунања трговина - Љуб-
љана 

7190/1 од 15 де-
кември 1978 годи-
на 

7022/1 од 1, 
октомври 1986 
година 

41 ORTHO-PHALTAN-teien Цхеврон Ц хеми дал Цомпанж, Па-
рис, кого во Југославија го заста-
пува „АГРОТЕХНИКА-ГРУДА", 
ТОЗД Груда - Зунања трговина -
ЈБубљана 

486/1 од 22 јануа-
ри 1979 година 

6913/1 од 29 
септември 1986 
година 

42 OXYTRIL-M Rhone Poulenc Agrochemie, Lyon, 
кого во Југославија го застапува 
РО за вањску и унутарн,у трговину 
„УНИКОМЕРЦ" - Загреб 

474/i од 20 јануа-
ри 1981 година 

284/2 од 1 
октомври 1986 
година 

43 PERTUBIR СОУР „ПЛИВА“, ООУР „Заштита 
биља“ - Калиновица 

7049/2 од 21 ноем-
ври 1980 година 

5312/2 од 8 авгус 
1986 година 

44 МОДАР КАМЕН Хемијска индустрија „ЖУПА“, 
ООУР „Пестициди“ - Крушевац 

1163/1 од 15 фев-
руари 1982 година 

8317/2 од 23 
декември 1986 
година 

45 POLIRAM COMBI BASF, Ludwigshafen/Rh, кого во 
Југославија го застапува РО „ПРО-
ГРЕС“, ООУР „Progres-Hemotex", 
IV Робна дирекција - BASF, Бел-, 
град 

7185/1 од 15 де-
кември 1978 годи-
на 

4445/2 од 18 јулр 
1986 година 

46 RADAZIN WP-80 Кемијска индустрија „РАДОЊА“, 
ООУР „Заштита биља“ - Сисак 

6591/1 од 10 ноем-
ври 1981 година 

6466/2 од 14 
ноември 1986 
година 

47 RADOTION Е-50 
1 

Кемијска индустрија „РАДОЊА“, 
ООУ Р „Заштита биља“ - Сисак 

6594/1 од 10 ноем-
ври 1981 година 

6318/2 од 16 
септември 1986 
година 
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48 RADOTION Р-5 Кемијска индустрија „РАДОЊА“, 
ООУР „Заштита биља“ - Сисак 

6595/1 од 10 но-
вември 1981 годи-
на 

6319/2 од 16 
септември 1986 
година 

49 REGLONE-14 ICI, Plant Protection Division, Fer-
nhurst, кого во Југославија го за-
стапува РО „ INTE REX РО RT", ОО-
УР Заступање иностраних фирми -
Белград 

470/1 од 20 јануа-
ри 1981 година 

2600/2 од 16 
октомври 1986 
година 

50 ROUNDUP Monsanto Agricultural Products 
Company, St Louis, кого во Југо-
славија го застапува „АГРОТЕХ-
НИКА-ГРУДА", ТОЗД Груда - Зу-
нања трговина - Љубљана 

695/1 од 25 јануа-
ри 1979 година 

8975/1 од 24 
декември 1986 
година 

51 SANTARWSM Sandoz, Basel, кого во Југославија 
. го застапува РО „ВЕЛЕБИТ", ОО-

УР Примјењена кемија и стројеви 
- Загреб 

465/1 од 20 јануа-
ри 1981 година 

4554/2 од 26 јуни 
1986 година 

52 ЅТАМ F-34 Rohm and Haas Ѕ.р.А., Milano, кого 
во Југославији го застапува „COM-
MERCE", ТОЗД Репродукцијски 
материјал - Љубљана 

6638/1 од 10 ноем-
ври 1981 година 

6607/2 од 7 
ноември 1986 
година 

53 SUTAN 6-Е Stauffer Chemical Company, New 
York, кого во Југославија го заста-
пува Органско-хемијска индустри-
ја „НАУМ НАУМОВСКИ - БОР-
ЧЕ“, ООЗР „Пестициди“ - Скопље 

6640/1 од 10 ноем-
ври 1981 година 

8876/2 од 24 
декември 1986 
година 

54 TANDEX(R)80-WP Ciba^Geigy, Basel, кого во Југосла-
вија застапува „COMMERCE", 
ТОЗД Репродукцијски материјал -
Љубљана 

836/1 од 4 февруа-
ри 1982 година 

8284/2 од 11 
декември 1986 
година 

55 VELPAR Du Pont de Nemours International 
S.A., Geneva, кого во Југославија го 
застапува СОУР „АГРОВОЈВОДИ-
НА" ООУР ..Интепсервис-Комерц-
сервис - Нови Сад 

438/1 од 18 јануа-
ри 1980 година 

3156/2 од 6 јуни 
1986 година 

56 VIDATE-L Du Pont de Nemours International 
SA., Geneva, кого во Југославија го 
застапува СОУР „АГРОВОЈВОДИ-
НА", ООУР „Интерсервис-Комер-
цсерзис" - Нови Сад 

9913/2 од 22 де-
кември 1982 Годи-
на 

6170/2 од 20 
октомври 1986 
година 

57 ZORAMAT Ѕ-47 Хемијска индустрија „ЗОРКА“, РО 
„Заштита биља“ - Шабац 

6812/1 од 16 ноем-
ври 1981 година 

7563/5 од 22 
декември 1986 
година 

Бр 174/1 
6 јануари 1987 година Заменик на претседателот 
Белград на Сојузниот комитет за зем-

јоделство, 
^ ^ ^ м-Р Томе Кузмановски, С. р. 

108. 
Врз основа на член 63 став 4 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), Со-
јузниот завод за стандардизација пропишува 

И З М Е Н А МА с п и с о к о т 
НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОВЛАС-

ТЕНИ ЗА АТЕСТИРАЊЕ НА ТРКАЛНИ ЛЕЖИШТА 
Во Списокот на организациите на здружен труд ов-

ластени за атестирање на тркални лежишта („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 11/85 и 21/86) точка 3 се менува и гла-
си: -

„3) Основна организација удруженог рада за произ-
водна котрљајућих лежаја „Лежај“, Со ограничена соли-
дарна одговорност, бо состав на Радка организација за 

производиу котрљајућнх лежаја и кардана „ФКЛ", со ог-
раничена солидарна одговорност на организациите на 
здружен труд, Темерин, Индустриска зона бб - за вршење 
на работи на задолжително атестирање на тркални 
лежишта, освен за вибрации или шум за конусноцилин-
дрични лежишта - во Прилогот I и за едноредни тркални 
лежишта - во Прилогот II на Наредбата за задолжително 
атестирање на тркаЛни лежишта." 

Бр. 07-822/2 
6 октомври 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукаѕшш Драгоевиќ, с- р. 
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УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЧЛ. 74 И 75 
ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СТАНОВИ 
И ДОДЕЛУВАЊЕ ЗАЕМ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА ОД 
26 НОЕМВРИ 1980 ГОДИНА НА ОСНОВНАТА ОРГА-
НИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД „ЦРВЕНО МОРЕ -
АУ СТР АЛИЈ А“ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА 
„ЈАДРАНСКА СЛОБОДНА ПЛОВИДБА“ ВО СПЛИТ 

1. На иницијатива на Анка Шибила-Торти, од Салит, 
Уставниот суд на Југославија поведе постапка за оценува-
ње на уставноста на чл. 74 и 75 од наведениот правилник 
бидејќи оцени дека основано се поставува прашање за сог-
ласноста на тие одредби со Уставот на СФРЈ. 

2. Со оспорените одредби на член 74 од Правилникот 
е пропишано дека сите бодовни листи,утврдени според 
Самоуправната спогодба од 1975 година, остануваат во 
сила, а со член 75 е утврдено дека станбената комисија ќе 
изврши болување и во половната листа од 1975 година ќе 
ги вклучи бодовите добиени врз основа на правносилна 
судска одлука. 

3. Во одговорот на решението за поведување постап-
ка Работната организација „Јадранска слободна пловид-
ба“ наведе дека оспорените одредби на Правилникот се 
согласни со Уставот на СФРЈ бидејќи самоуправно право 
на работниците на основната организација е со самоупра-
вен општ акт да го уредат временското траење на листата 
на редоследот за добивање станови, па со оспорените од-
редби одделни работници не се доведуваат во нерамноп-
равна положба. 

4. Според член 14 од Уставот на СФРЈ, на секој ра-
ботник му е загарантирано правото, заедно и рамноправ-
но со другите работници, покрај другото, да управува со 
работата и работењето на организацијата на здружен 
труд, да одлучува за доходот што ќе го оствари во различ-
ни форми на здружување на трудот и средствата и да стек-
нува личен доход, а според член 32 став 1 од Уставот на 
СФРЈ работниците на организациите на здружен труд, во 
согласност со начелото на заемност и солидарност, заед-
нички и рамноправно, да обезбедуваат постојано подобру-
вање на животните услови на работниците со издвојување 
и здружување на средства за таа намена, и на друг начин. 

Согласно со тие одредби на Уставот на СФРЈ, работ-
ниците на Основната организација на здружен труд 
„Црвено море - Аустралија" имаат, право да ги уредат ос-
новите и мерилата за утврдување на редот на првенство за 
распределба на станови и доделување на заем за станбена 
изградба, што тие и ги уредиле во оспорениот правилник. 

Меѓутоа, уредувањето на тие, како и на сите други 
односи што работниците односно организациите на 
здружен труд и другите самоуправни организации и заед-
ници, самостојно ги уредуваат, мора да биде во соглас-
ност со Уставот на СФРЈ. Пропишувањето дека еднаш ут-
врдената ранг листа (од 1975 година) не може да се мену-
ва, значи ограничување на правата на работниците да од-
лучуваат и своите акти да ги приспособуваат кон потреби-
те. Од 1975 година па до денес и натаму, може со промени 
што настануваат со флуктуација на работници, промени 
во кругот на членовите на семејното домаќинство, проме-
ни во структурата на становите што втасуваат за распре-
делба, како и разни други ситуации што настануваат во 
основната организација^ кои бараат соодветни промени 
во ранг листата, а со оспорените одредби, според оцената 
на Судот, тоа се оневозможува. Непроменливоста на ранг 
листата оневозможува на работникот да му се додели стан 
и во случаите кога, поради настанати промени, ги испол-
нува условите за добивање стан, предвидени токму со овој 
правилник. 

Врз основа на сето изложено, Уставниот суд на Југо-
славија оцени дека одредбите на чл. 74 и 75 од Правилни-
кот се несогласни со Уставот на СФРЈ. 

4. Уставниот суд на Југославија, на седницата 
одржана на 3 декември 1986 година, согласно со член 375 
од Уставот на СФРЈ и член 35 од Деловникот на Уставни-
от суд на Југославија, едногласно донесе, 

- О д л у к а 
1. Се укинуваат одредбите на чл. 74 и 75 од Правил-

никот за распределба на станови и доделување заем за 
станбена изградба од 26 ноември 1980 година на Основна-
та организација на здружен труд „Црвено море - Аустра-
лија" на Работната организација „Јадранска слободна 
пловидба“ во Сплит. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ“ и во Основната организација, на начинот на кој е 
објавен Правилникот чии одредби се укинуваат. 

Оваа одлука Уставниот суд ја донесе во следниот сос-
тав: претседавач, судија - д-р Јосиф Трајковиќ и судии 
Божидар Булатовиќ, м-р Милован Бузаџиќ, д-р Стана Гу-
киќ-Делевиќ, д-р Александар Фира, д-р Васил Гривчев, 
Славко Кухар, Мустафа Сефо, Јаким Спировски, Милосав 
Стиовиќ, Душан Штрбац и Рамадан Враниќи. 

У-бр. 202/85 
3 декември 1986 година 
Белград 

Го заменува Претседателот 
на Уставниот суд на 

Југославија 
судија, 

д-р Јосиф Трајковиќ, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И СПРОТИВ-
НОСТА НА ОДРЕДБАТА НА ЧЛЕН 7 СТАВ 1 ОД ЗАКО-
НОТ НА СР СРБИЈА ЗА ОПШТЕСТВЕНА КОНТРОЛА 
НА ЦЕНИТЕ СО СОЈУЗНИОТ ЗАКОН ЗА ОСНОВИТЕ 
НА СИСТЕМОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ИМОТИ И 
ЛИЦА И СО ЗАКОНОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНА КОНТРО-
ЛА НА ЦЕНИТЕ И ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОС-
ТА И СПРОТИВНОСТА НА ОДРЕДБАТА НА ЧЛЕН 80 
ОД ЗАКОНОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
СРБИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ СО СОЈУЗУНИ 
ОТ ЗАКОН ЗА ОСНОВИТЕ НА СИСТЕМОТ ЗА ОСИ 

ТУРУВАЊЕ НА ИМОТИ И ЛИЦА 
1. Заедницата за осигурување на имоти и лица „Ду 

нав" во Белград, поведе постапка пред Уставнот суд на Ју 
гославија за оценување на уставноста на одредбата Hi 
член 7 став 1 од Законот на СР Србија за општествена кон 
трола на цените и на нејзината спротивност со сојузнио-
Закон за основните на системот за осигурување на имот! 
и лица и со Законот за општествена контрола на цените i 
постапка за оценување на уставноста на одредбата на чле) 
80 од Законот на СР Србија за заштита од пожари и на не 
јзината спротивност со сојузниот Закон за основите н 
системот за осигурување на имоти и лица бидејќи смет 
дека во услуги, за кои можат да се пропишат мерки на ш 
посредна контрола на цените, не можела да се распоред 
дејноста осигурување на имоти и лица и дека премијата з 
осигурување не е цена на услуга односно дека здружени! 
средства на осигурување на можат до бидат основ и изво 
на средства за задоволување на општите општествени ш 
треби во општествено-политичките заедници, па v 
можело да се пропише од премијата за осигурување да ( 
плаќаат 6% во Општинскиот фонд за противпожарна з; 
штита. 

2. Со оспорената одредба на член 7 став 1 од Законс 
за општествена контрола на цените („Службен гласник i 
СР Србија“, бр. 10/85) е уредено Извршниот совет да пр 
пишува мерки на непосредна контроал на цените за таке 
тивно наведените производи и услуги, во кои е распоред 
на и дејноста осигурување на имоти и лица. 

Според одредбата на член 80 од Законот за зашти' 
од пожари („Службен гласник на СР Србија“ бр. 53/82) з 
едниците на осигурување на имоти и лица уплатуваат 6 
од премијата на осигурување од пожари, наплатена на т 
риторијата на општината во посебен фонд за протк 
пожарна заштита во секоја општина на чија територија 
наоѓаат осигурените имоти. 

3. Од одредбите на чл. 42 и 45 од Уставот на СФРЈ 
член 3 став 1 од Законот за основите на системот на осш 
рување на имоти и лица („Службен лист на СФРЈ“, t 
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24/76) произлегува дека осигурување на имоти и лица се 
остварува со здружување на средства, врз начелата на за-
емност и солидарност, во заедниците за осигурување како 
финансиски оргнаизации што вршат определени стопан-
ски дејности, што значи дека и премијата за осигурување е 
цена на услуга утврдена со облигационен договор меѓу за-
едницата и осигурениците, па затоа височината на преми-
јата подлежи на општествена контрола на цените. 

Тргнувајќи од овие уставни одредби, а имајќи ја пред-
вид и одредбата на член 1 од Законот за општествена кон-
трола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/847, спо-
ред која одредбите на тој сојузен закон што се однесуваат 
на организациите на здружен труд се однесуваат и на дру-
ги самоуправни оргнаизации и заедници, Судот оцени де-
ка и на дејноста на заедниците за осигурување на имоти и 
лица се применува општествена контрола на цените, пора-
ди што оспорениот републички закон е во согласност со 
Уставот на СФРЈ и не е во спротивност со наведените од-
редби на сојузниот закон. 

4. Со одредбата на член 264 став 1 од Уставот на 
СФРЈ е утврдено дека системот, изворите и видовите на 
даноци, такси и други давачки се уредуваат со закон. 

Затоа со оспорениот републички закон можело да се 
уреди од премијата за осигурување да се издвојува опреде-
лен процент на средства за противпожарна заштита, како 
вид посебна давачка, и да се уреди изворот од кој ќе се за-
фаќа таа давачка. 

Со огред на тоа дека сојузниот Закон за основите на 
системот за осигурување на имоти и лица не ги уредува 
овие прашања, републичкиот закон не е во спротивност со 
него. 

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 став 1 точ. 1 и 2 од Уставот на СФРЈ, на седницата 
одржана на 3 декември 1986 година, донесе 

О д л у к а 
Се одбива предлогот на овластениот предлагач да се 

утврди дека одредбата на член 7 став 1 од Законот за оп-
штествена контрола на цените и одредбата на член 80 од 
Законот за заштита од пожари не се во согласност со Ус-
тавот на СФРЈ, односно дека се во спротивност со сојузни-
от закон. 

Оваа одлука Судот ја донесе во следниот состав: 
Божидар Булатовиќ, м-р милован Бузаџиќ, д-р Стана Гу-
киќ-Делевиќ, д-р Александар Фира, д-р Васил Гривчев, 
Славко Кухар, Радко Мочивник, Мустафа Сефо, Јаким 
Спировски, Милосав Стиовиќ, Душан Штрбац, д-р Јосиф 
Трајковиќ, Рамадан Враниќи. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

У бр. 172-85 
3 декември 1986 година 
Белград 

Го заменува претседателот 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Јосиф Трајковиќ, с. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за избор на членови 
на Советот на Федерацијата, објавена во „Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 1/87, се потпаднала долунаведената греш-
ка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕ-

ТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
Во Одлуката за избор на членови на Советот на феде-

рацијата под: „2) За членови на Советот на федерацијата 
повторно се избираат досегашните членови, на кои манда-
тот им истекува на 21 декември 1986 година“ треба да се 
додаде: 

„д-р Мирко Перовиќ“ 
Од Службата за законодавство на Собранието на 

СФРЈ. Белград 30 јануари 1987 година. 

54. Одлука за прифаќање на Општествениот дого-
вор за здружување на трудот и средствата по 
основ на средствата на Фондот на федерација-
та за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и ав-
тономни покраини во периодот од 1986 до 1990 
година , 105 

55. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за утврдување на магистралните патишта 105 

56. Одлука за годишната и месечната аконтација, 
на средствата на Фондот на федерацијата за 
кредитирање на побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и автономни 
покраини за 1987 година 106 

57. Одлука за утврдување на годишниот износ на 
постојните средства на Фондот на федерација-
та за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и ав-
тономни покраини за 1985 година 106 

58. Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за содржината на одделни конта во 
Контниот план за банките 107 

59. Правилник за измена на Правилникот за 
содржината на одделни позиции во обрасците 
на периодичната пресметка и на завршната 
сметка, за начинот на доставување на перио-
дичната пресметка и на завршната сметка и за 
податоците и документацијата што се доставу-
ваат кон периодичната пресметка и завршната 
сметка за организациите на здружен труд - - 107 

60. Правилник за метролошките услови за мерила 
на маса-ваги со неавтоматско функционирање 
од класа на точност Q ^ O D ' C I O D "(ЈП) - 107 

61. Правилник за метролошки!е услови за фотое-
лектрични луксметри - мерила на осветленос-
та п з 

62. Правилник за метролошките карактеристики 
на мострите на референтни материјали на тип 
на челици — 114 

63. Правилник за југословенските стандарди за 
вентилација за руднички простории и технич-
ки услови за заштита од јамски пожари 115 

64. Правилник за југословенските стандарди за не-
горивни минерални плочи 115 

65. Правилник за југословенските стандарди за 
проектирање и изведување на дрвени кон-
струкции - 116 

66. Правилник за југословенските стандарди за 
техничките услови за заштита од пожар 116 

67. Правилник за југословенските стандарди за ко-
мични впуштачи - 117 

68. Правилник за југословенските стандарди за 
спојни елементи 117 

69. Правилник за југословенските стандарди за ту-
ли 117 

70. Правилник за југословенските стандарди за 
патните возила 118 

71. Правилник за југословенските стандарди за 
методите за испитување на јаглен и кокс 118 

72. Правилник за југословенските стандарди за ис-
питување на железни руди 119 

73. Правилник за југословенскиот стандард за ре-
ферентни течности за еталонирање на вискози-
метри ' ; 119 

74. Правилник за југословенските стандарди за це-
лулоза и за испитување на хартија, картон и 
целулоза 119 

75. Правилник за југословенските стандарди за ла-
бораториски садови и прибор од стакло 120 

76. Правилник за југословенските стандарди за 
графички симболи на примена во електрични-
те шеми 121 

77. Правилник за југословенските стандарди за ла-
сери 121 
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78. Правилник за југословенскиот стандард за ла-

сери и уреди за упрабување со ласерско зраче-
л е -1 122 

79. Правилник за југословенските стандарди за 
стегал ки ; 122 

80. Правилник за југословенскиот стандард за 
опојни направи за куќни и слични електрични 
инсталации 122 

81. Правилник за југословенските стандарди за си-
јалици и стартери 122 

82. Правилник за југословенските стандарди за 
противексплозиска заштита . 123 

83. Правилник за југословенскиот стандард за чис-
ти хемикалии 123 

84. Правилник за југословенските стандарди за' га-
сови "“ “ : 124 

85. Правилник за југословенскиот стандард за 
електромедицински уреди и опрема 124 

86. Правилник за југословенскиот стандард за де-
текција и мерење на јонизирачките зрачења со 
електрични средства . 124 

87. Правилник за југословенскиот стандард за тек-
стил 124 

88. Правилник за југословенските стандарди за 
стаклени шишиња 125 

89. Правилник за југословенскиот стандард за ла-
бораториски садови и прибор од стакло 125 

90. Правилник за југословенските стандарди за са-
довите за винарство 125 

91. Правилник за југословенскиот стандард за тех-
ничка опрема на јавни патишта 126 

92. Правилник за југословенскиот стандард за 
цврсти минерални горива 126 

93. Правилник за југословенските стандарди за 
струјните и напонските трансформатори 126 

94. Правилник за југословенските стандарди за ра-
диокомуникации 127 

95. Правилник за југословенските стандарди за 
трансформатори 127 

96. Правилник за југословенските стандарди за 
спојки за цевки и црева, брзосоставни 128 

97. .Правилник за југословенските стандарди за 
. спојници на моторни возила 128 

98. Правилник за југословенскиот стандард за мо-
торни и приклучни возила, земјоделски возила 
и Самоодни работни машини 129 

99. Правилник за југословенскиот стандард за бе-
т о н - . , ' 129 

100. Правилник за југословенскиот стандард за ис-
питување на конструкциите на високоградба - 129 

101. Правилник за југословенскиот стандард за бе-
тон , 129 

Страла 

102. Наредба за измени и дополненија на Наредба-
та за начинот на усогласување на пријавите за^ 
склучени договори за надворешнотрговскиот 
промет поднесени до 31 декември 1986 Година 
со прописите за извоз и увоз што се примену-
ваат во 1987 година 130 

103. Наредба за определување на изолациони апа-
рати и опрема за контрола на изолациони апа-
рати што можат да се пуштаат во промет само 
ако се снабдени со гарантен лист и техничко 
упатство и за најмалото траење на гарантниот 
рок и рокот на обезбедено сервисирање за тие 
апарати и опрема 

104. Список на средствата за заштита на растенија-
та за кои се издадени дозволи за пуштање во 
внатрешен промет 

105. Список на средствата за заштита на растенија-
та за кои престанале да важат дозволите за 
пуштање во внатрешен промет 

106. Список на средствата за заштита на растенија-
та за кои се издадени дозволи за пуштање во 
внатрешен промет, во кои се извршени измени 
и дополненија _ -

107. Список на средствата за заштита на растенија-
та за кои се издадени дозволи за пуштање во 
внатрешен промет, а за кои престанале да 
важат досегашните дозволи 

108. Измена на Списокот на организациите на 
здружен труд овластени за атестирање на 
тркални лежишта 

Одлука за оценување на уставноста на чл. 74 и 75 од 
Правилникот за распределба на станови и до-
делување заем за станбена л ора. t6a од 26ноем-
ври 1980 година на Основна i а организација на 
здружен труд „Црвено море - Аустралија" на 
Работната организација „Јадранска слободна 
пловидба“ во Сплит 

Одлука за оценување на уставноста и спротивноста 
на одредбата на член 7 став 1 од Законот на СР 
Србија за општествена контрола на цените со 
сојузниот Закон за основите на системот за 
осигурување на имоти и лица и со Законот за 
системот на општествена контрола на цените 
и за оценување на уставноста и спротивноста 
на одредбата на член 80 од Законот на Соција-
листичка Република Србија за заштита од 
пожари со сојузниот Закон за основите на сис-
темот за осигурување на имоти и лица -

Исправка на Одлуката за избор на членови на Сове-
тот на федерацијата ^ ' 
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