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680. 
На основу члана 80. Закона о стандаризацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Са-
везног завода за стандардизацију прописује 

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

ЋЕЛИЈАСТИ БЕТОН 

Члан I. 
Овим правилником прописују се југословенски стан-

дарди за ћелијасти бетон, који имају следеће називе и оз-
наке: 

1) Ћелијасти бетон. Производња, 
примена и испитивање префабрикованих 
елемената од гасбетона и пенобетона. Оп-
ште одредбе JUS U.N I .ЗОО 

2) Ћелијалисти бетон. Изолационе 
плоче од гасбетона и пенобетона JUS U.NI.306 

3) Ћелијасти бетон. Зидни блокови 
од гасбетона и пенобетона JUS U.N 1.308 

Члан 2. 
Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 

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

Члан 3. 
Примењивање југословенских стандарда из члана I. 

овог правилника обавезно је у целини. 

Члан 4. 
Даном ступања на снагу овог правилника престају да 

важе југословенски стандарди који имају следеће називе и 
ознаке: 

1) Ћелијасти бетон. Производња, 
примена и испитивање префабрикованих 
елемената од гас-бетона и пено-бетона. 
Основне одредбе JUS U.N 1.300 

2) Ћелијасти бетон. Изолационе зид-
не плоче од гас-бетона и пено-бетона JUS U.N 1.306 

3) Ћелијасти бетон. Зидни блокови 
од гас-бетона и пено-бетона 
прописани Правилником о југословенским стандардима 
за ћелијасти бетон („Службени лист СФРЈ", бр. 10/87). 

— JUS U.N 1.308 

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

од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

681. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Са-
везног завода за стандардизацију прописује 

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

ЗАВАРИВАЊЕ 

Члан I. 
Овим правилником прописују се југословенски стан-

дарди за заваривање, који имају следеће називе и ознаке: 
1) Додатни материјали за заварива-

ње. Шипке за заваривање гасним пламе-
ном и ТИГ поступком нискоугљеничних 
нелегираних и нисколегираних челика. 
Идентцфикационе ознаке JUSC.H3.051 

2) Заваривање и лемљење метала. 
Листа поступака и означавање поступака 
заваривања на цртежима 

3) Заваривање. Сучеони заварени 
спојеви изведени топљењем челика. Испи-
тивање попречним затезањем 

4) Заваривање. Испитивање стручне 
оспособљености заваривача за заварива-
ње челика топљењем 

5) Заваривање и сродни поступци. 
Материјали који се користе за израду оп-
реме за гасно заваривање, резање и срод-
не поступке 

6) Непропусност опреме за гасно за-
варивање и сродне поступке 

- JUS С.!З.О 12 
ЈНИ 
пи-

JUS С.Т3.056 

JUS С.Т3.061 

JUS К.М6.015 

JUS K.M6.027 

Бр. 15/01-149/112 
7. августа 1991. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода за 
стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

Члан 2. 
Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 

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

Члан 3. 
/ 

Примењивање југословенских стандарда JUS 
С.Т3.061 и JUS К.М6.027 из члана I. овог правилника оба-' 
везно је у целини. 

Примењивање југословенских стандарда JUS 
С.Н3.051, JUS С.Т3.012, JUS Ć.T3.056 и ЈУС К.М6.015,из 
члана I. овог правилника није обавезно. 

Члан 4. 
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да 

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

Техника варења метала. Испитивање 
стручне способности варилаца за електро-
лучно и плинско варење челика JUS С.Т3.061 
донесен Решењем о југословенским стандардима из облас-
ти технике варења метала („Службени лист ФНРЈ", бр. 
46/60). 

Члан 5. 
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да 
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важи Правилник о југословенском стандарду за означава-
ње поступака заваривача („Службени лист СФРЈ", бр. 
14/80) и Правилник о југословенском стандарду за завари-
вање и сродне поступке („Службени лист СФРЈ", бр. 
14/81). 

Члан 6. 
Овај правилник ступа на снагу no истеку тридесет да-

на од дана објављивање у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 15/01-149/113 
7. августа 199,1. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода за 
стандардизацију, 

Верољу.б Танасковић, с. р. 

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

од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 15/01-149/115 
7. августа 1991. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода за 
стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

683. 
На Ov. VH) члана 80. Закона о стандарди ia un јп 

(,.С тужбени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Са-
везног завода за стандардизацију прописује 

682. 
На основу члана 80. Закона о стандардизаиији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор С а-
везног завода за стандардизацију прописује 

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

КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ 

Члан I. 
Овим правилником прописују се југословенски стан-

дарди за керамичке плочице, који имају следеће називе и 
ознаке: 

1) Керамичке плочице. Одређивање 
упијања воде JUS EN 99 

2) Керамичке плочице. Одређивање 
чврстоће при савијању JUS EN 100 

3) Керамичке плочице. Одређивање 
Тврдоће површине по Мосу — JUS EN !Ol 

4) Керамичке плочице. Одређивање 
линеарног термичког ширења JUS EN 103 

5) Керамичке плочице. Одређивање 
отпорности површине глазираних плочи-
ца према хабању JUS EN 154 

Члан 2. 
Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 

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

Члан 3. 
Примењивана југословенских стандарда из члана I. 

. одог правилника није обавезно. 

Члан 4. 
Даном ступања на снагу овог правилника престају да 

важе југословенски стандарди који имају следеће називе и 
ознаке: 

1) Керамичке плочице. Одређивање 
коефицијента линеарног термичког шире-
ња за плочице специјалне намене JUS B.D8.052 

2) Керамичке плочице. Одређивање 
упијања воде : JUS B.D8.056 

3) Керамичке плочице. Одређивање 
тврдоће по Мосу JUS B.D8.064 

4) Керамичке плочице. Одређивање 
савојне чврстоће JUS B.D8.066 
прописани Правилником о југословенским стандардима 
за керамичке плочице и санитарну опрему („Службени 
лист СФРЈ", бр. 55/83); 

5) Керамичке плочице. Одређивање 
отпорности површине глазираних плочи-
ца према хабању JUS B.D8.062 
прописан Правилником о југословенским стандардима за 
керамичке плочице („Службени лист СФРЈ", бр. 13/88). 

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

ЕКСПЛОЗШСКУ ЗАШТИТУ 

Члан I. 
Овим правилником прописују се југословенски стан-

дарди за противексплозијску заштиту, који имају следеће 
називе и ознаке: 

l) Противексплозијска заштита. Оп-
шти захтеви за конструкцију притивек-
сплозијски заштићених електричних уре-
ђаја намењених за употребу у просторима 
угроженим од експлозивне атмосфере — JUS N.S8.011 

l) Противексплозијска заштита. При-
силна вентилација за заштиту анализа-
торских кућица JUS N.S8.611 

З) Противексплозијска заштита. По-
себни захтеви за вентилаторе у простори-
ма угроженим експлозивном атмосфером JUS N.S8.901 

Члан 2. 
Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 

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

Члан 3. 
Примењивана југословенских стандарда из члана I. 

овог правилника обавезно је у целини. 

Члан 4. 
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да 

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

Противексплозијска заштита. Општи 
захтеви за конструкцију противексплозиј-
ски заштићених електричних уређаја на-
мењених за употребу у просторима уг-
роженим од експлозивне атмосфере JUS N.S8.011 
прописан Правилником о југословенским стандардима за 
противексплозијску заштиту („Службени лист СФРЈ", бр. 
18/81). v 

Члан 5. 
Овај правилник ступа на снагу по истеку тридесет да-

на од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 15/01-149/114 
7. августа 1991. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода за 
стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

684. 
На основу члана 80. Закон,а о стандардизациЈи 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Са-
везног завода за стандардизацију прописује 
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П Р А В И Л Н И К 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА ОСНОВЕ 

ПРОРАЧУНА ГРАЂЕВИНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА 

Члан I. 
Овим правилником прописују се југословенски стан-

дарди за основе прорачуна грађевинских конструкција, ко-
ји имају следеће називе и ознаке: 

1) Основе прорачуна грађевинских 
конструкција. Оптерећење ветром. Основ-
ни принципи и осредњени аеродинамички 
притисак ветра — JUS U.C7.1 IO 

2) Основе прорачуна грађевинских 
конструкција. Оптерећење ветром. Дина-
мички коефицијент и аеродинамички при-
тисак ветра JUSU.C7.111 

3) Основе прорачуна грађевинских 
конструкција. Оптерећење ветром. Опте-
рећење ветром зграда JUS U.C7.112 

4) Основе прорачуна грађевинских 
конструкција. Оптерећење ветром. Оптер-
ћење ветром осталих грађевинских кон-
струкција, осим зграда — JUSU.C7.113 

Члан 2. 
Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 

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

Члан 3. 
Примењивана југословенских стандарда из члана I. 

овог правилника обавезно је у целини. 

Члан 4. 
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да 

важи Правилник о техничким прописима о дејству ветра 
на носеће челичне конструкције („Службени лист СФРЈ", 
бр. 41/64). 

Члан 5. 
Овај правилник ступа на снагу по истеку шест месеци 

од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 15/01-149/116 
7. августа 1991. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода за 
стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

685. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Са-
везног завода за стандардизацију прописује 

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

КОНСТРУКЦИЈЕ ЗА НОШЕЊЕ АНТЕНА 

Члан I. 
Овим правилником прописује се југословенски стан-

дард за челичне конструкције за ношење антена, који има 
следећи назив и ознаку: 

Челичне конструкције за ношење ан-
тена. Прорачун, конструисање и извођење JUS U.H2.100 

Члан 2. 
Југословенски стандард из члана I. овог правилника 

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

Члан 3. 
Примењивана југословенског стандарда члана 1. 

овог правилника обавезно је у целини. 

Члан 4. 
Овај правилник ступа на снагу по истеку шест месеци 

од дана објављивање у „Службеном листу СФРЈ". 
Бр. 15/01-149/117 Директор 
7. августа 1991. године . Савезног завода за 
Београд - с т а н д а р д и з а ц и ј у -

Верољуб Танасковић, с. р. 

686. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Са-
везног завода за стандардизацију прописује 

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

ЕНЕРГЕТСКЕ УРЕЂАЈЕ И ПОСУДЕ ПОД 
ПРИТИСКОМ 

Члан I. 
Овим правилником прописују се југословенски стан-

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

1) Данца за општу употребу. Облик и 
геометријске карактеристике JUS М.Е0.019 

2) Термоенергетски уређаји и посуде 
под притиском. Плитка данца: Облик и 
мере - - JUS М.ЕО,020 

3) Термоенергетски уређаји и посуде 
под притиском. Дубока данца. Облик и 
мере г 1 JUS М.Е0.021 

4) Равна данца. Облик и мере JUS М.Е0.022 
5) Термоенергетски уређаји и посуде 

под притиском. Данца. Чеп за технолош- . 
ке отворе JUS М.Е0.023 

Члан 2. 
Југословен^ стандарди из члана I. овог правилника 

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

Члан 3. 
Примењивана југословенских стандарда из члана I. 

овог правилника није обавезно. 

Члан 4. 
Даном ступања на снагу овог правилника престају да 

важе југословенски стандарди који имају следеће називе и 
ознаке: 

1) Кружна данца за општу употребу. 
Облик и геометријске карактеристике — JU^M.E0.019 

2) Термоенергетски уређаји и посуде 
под притиском. Плитка данца. Облик и 
мере JUS М.Е0.020 

3) Термоенергетски уређаји и посуде 
под притиском. Дубока данца. Облик и 
мере 4 JUS М.Е0.021 

4) Равна данца. Облик и мере JUS. MrE0.022 
прописани Правилником о југословенским стандардима 
за термоенергетске уређаје и посуде под притиском 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 9/80). 

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

од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 
Бр. 15/01-149/119 Директор 
9. августа 1991. године Савезног завода за 
Београд ci андардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. о. 
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687. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Са-
везног завода за стандардизацију прописује 

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

НАПОНСКЕ ТОПЉИВЕ ОСИГУРАЧЕ 

Члан I. 
Овим правилником прописују се југословенски стан-

дарди за нисконапонске топљиве осигураче, који имају 
следеће називе и ознаке: 

1) Нисконапонски топљиви осигура-
чи. Посебни технички услови и испитива-
ња за осигураче са применом у домаћин-
о в у и за сличну употребу JUS N.E5.230 

2) Нисконапонски топљиви осигура-
чи. Посебни технички услови за топљиве 
уметке за заштиту полупроводничких 
компонената ; — JUS N.E5.240 

Члан 2. 
Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 

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

Члан 3. 
V 

Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 
обавезни су у целини, a примењиваће се на нисконапонске 
топљиве осигураче који се произведу, односно увезу од да-
на ступања на снагу овог правилника. 

Члан 4. 
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да 

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

Инсталапиони осигурачи са топљи-
вим уметком. Прописи за израду и испи-
тивање JUS N.E5.005 
донесен Решењем о југословенским стандардима за инста-
лационе осигураче („Службени лист ФНРЈ", бр. 41/62). 

Члан 5. 
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да 

важи Решење о југословенским стандардима за нискона-
понске топљиве осигураче („Службени лист СФРЈ", бр. 
56/76). 

Члан 6. 
Овај правилник ступа на снагу по истеку шест месеци 

од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 15/01-149/120 
9. августа 1991. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода за 
стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

680. Правилник о југословенским стандардима за 
ћелијасти бетон 1125 

681. Правилник о југословенским стандардима за 
заваривање .1125 

682. Правилник о југословенским стандардима за 
керамичке плочице : 1126 

683. Правилник о југословенским стандардима за 
противексплозијску заштиту 1126 

684. Правилник о југословенским стандардима за 
основе прорачуна грађевинских конструкција 1127 

685. Правилник о југословенском стандарду за че-
личне конструкције за ноше,ње антена 1127 

686. Правилник о југословенским стандардима за 
термоенергетске уређаје и посуде под притис-
ком 1127 

687. Правилник о југословенским стандардима зл 
нисконапонске топљиве осигураче 1128 

Издавач: Иовинско-издавачка установа Службени лист Социјалистичке Федеративне Р(епублике Југославије, Београд, 
Јована Ристића I. Пошт. фах 226. - Директор и главни и одговорни уредник ВОЈИСЛАВ СОЛДАТОВИЋ. - Уредник 

НАДА ВИТЕЗОВИЋ, телефон 651-885. - Штампа, Београдски издавачко-графички завод, Београд, 
Булевар војводе Мишића бр. 17. 


