
,,СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" изле-
гува во издание на српскохрватски 
односно хрватскосрпски, словенечки, 
македонски албански и татарски Ја-
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Жиро сметка кај Службата на опште-
ственото книговодство 60802-603-19644 Б Р О Ј 61 

БЕЛГРАД 

ГОД. XXXIX 

Цена на овој број е 26 динари. — 
Претплатата за 1983 година изнесува 
1.425 динари. - . Рок за рекламации 
15 дена. - Редакција? Улица Јована 
Ристика бр. I. - Пошт. фах 226. - Те-
лефони: Централа 650-155; Уред-
ништво 651-885; Служба за претплата 

651-732; Телекс 11756 

750. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, 
Претседателството на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПРИМАРНАТА ЕМИ-
СИЈА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД 
ЗЕМЈОТРЕСОТ ШТО ЈА ПОГОДИ СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

ВО 1981 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за обезбедување на сред-
ства од примарната емисија за отстранување на по-
следиците од земјотресот што ја погоди Социјали-
стичка Република Босна и Херцеговина во 1981 
година, што го усвои Собранието на СФРЈ, н а т е д н и -
цата на Соборот на републиките и покраините од 
28 ноември 1983 година. 

П бр. 309 
28 ноември 1983 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на СФРЈ, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Војо Срзентиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПРИМАР-
НАТА ЕМИСИЈА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕ-
ДИЦИТЕ ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ ШТО ЈА ПОГОДИ СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕ-

ГОВИНА ВО 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Заради обезбедување на средства за отстрану-

вање на последиците од земјотресот што ја погоди 
Социјалистичка Република Босна и Херцеговина во 
1981 година, Народната банка на Југославија, преку 
Народната ба,нка на Босна и Херцеговина, ќе и одо-
бри на Социјалистичка Република Босна и Херце-
говина кредит од примарната емисија во износ од 
2.500,000.000 динари. 

Во износот на кредитот од став 1 на овој член 
се засметува и износот од 800.000,000 динари што ве-
ќе и е даден по основ на Законот за одобрување 
привремен кредит на Социј алистичка Република 
Босна и Херцеговина за обнова н а објектите оште-
тени од земјотресот што ги погоди на 26 и 27 октом-
ври 1969 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 46/6Ф, 
18/70 и 32/70). 

Социјалистичка Република Босна и Херцегови-
на ќе го пропише начинот на насочув-ањето на 
средствата од овој член. 

Член 2 
Средствата на кредитот од член 1 на ОВОЈ закон 

Социјалистичка Република Босна и Херцеговина ќе 
и ги врати на Народната банка на Југославија во 
пет еднакви годишни рати што втасуваат за плаќа-
ње на 15 декември секоја година. 

Првата рата втасува за плаќање на 15 декември 
1986 година. 

Член 3 
На средствата од кредитот од член 1 на овој 

закон се ,плаќа камата по стапка од 2,5% годишно. 
На кредитите што им ги даваат на организации-

те на здружен труд за намените од овој закон бан-
ките наплатуваат камата по стапка која не може 
да биде поголема од 3,5'% годишно. 

Член 4 
Народната банка на Босна и Херцеговина, во 

рок од 30 дена од дено^г на влегувањето во сила ка 
овој закон ќе склучи договор со Социјалистичка 
Република Босна и Херцеговина за користењето на 
кредитот од член 1 на ОВОЈ закон. 

Член 5 
Овој закон, влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

751. 

Врз основа на член, 20 ст. 1 и 2 од Законот за 
паричниот систем („Службен лист на СФРЈ", бр. 
49/76 и 61/82), во согласност со Одлуката за целите 
и задачите на заедничката емисиона и парична 
политика и на заедничките основи на кредитната 
политика во 1983 година (,.Службен лист на СФРЈ", 
бр. 77/82 и 41/83) ft со Резолуцијата за политиката 
на остварувањето на Општествениот план на Југо-
славија за периодот од 1981 до 1985 година во 1983 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 77/82, 41/83 
и 57/83), на предлог од Народната банка на Југосла-
вија, врз основа на согласност на надлежните ре-
публички и покраински органи, Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА 
ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИОНА И ПАРИЧНА ПОЛИ-
ТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕ-

ДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1983 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за остварување на целите и 
задачите' на заедничката емисиона и парична поли-
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тика и на заедничките основи на кредитната поли-
тика во 1983 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
10/83, 30/83 и 31/83), во точка 2 став 1 во уводната 
реченица бројот: „87.600,000.000" се заменува со бро-
јот: „101.600,000.000", а во одредбата под 2 бројот: 
„82.600,000.000" со бројот: „96.600,000.000". 

2. Во точка 8 став 1 по зборовите: „тие произ-
води" се додаваат зборовите: „односно на пропи-
шаната производителска продажна цена за пченка 
во зрно од родот на 1983 година зголемена за 0,50 ди-
нари по еден килограм, а за пченка во кочан — 
на цената на пченката во зрно намален,а за 40^/о". 

Во став 2 по зборот: „договорот" се додава за -
пирка и зборовите: „односно кон пропишаната про-
изводителска продажна цена за пченка во зрно од 
родот на 1983 година зголемена за 0,50 динари по 
еден килограм, а за пченка во кочан кон цената на 
пченката во зрно намалена за 40'%". 

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

Е. п. бр. 5934 

16 ноември 1983 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Мијат Шуковиќ, с. р. 

752. 

Брз основа на член 2 став 3 од Законот за сме-
тање на времето („Службен лист на СФРЈ", бр. 
69/82), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ПРЕМИНУВАЊЕТО 
НА ЛЕТНО СМЕТАЊЕ НА ВРЕМЕТО И ЗА ДЕНОТ 
И МОМЕНТОТ НА ПОМЕСТУВАЊЕТО НА СРЕД-
НОЕВРОПСКО ЗОНСКО ВРЕМЕ ВО 1984 ГОДИНА 

1. Летното сметање на времето во 1984 година 
почнува на 25 март во 2 h 00 min. 00 ѕ, така што со 
поместуваше за еден час нанапред, времето во 2 h 
00 min. 00 ѕ се смета како 3 h 00 min. 00 ѕ. 

2. Летното сметаше на времето во 1984 година 
се завршува на 30 септември во 3 h 00 min 00 ѕ, така 
што со поместување за еден час наназад времето во 
3 h 00 min 00 ѕ се смета како 2 h 00 min 00 ѕ. 

3. Часот што на 30 септември 1984 година, пора-
ди поместување за еден час наназад, се појавува два 
пати помеѓу 2 h 00 min 00 ѕ и 3 h min 00 ѕ, се озна-
чува — првиот како час 2А, а вториот — како час 
2 В. 

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

Е. п. бр. 594 
16 ноември 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Мијат Шуковиќ, с. р. 

753. 

Брз основа на чл. 11 и 23 од Законот за нацио-
нализација на приватните стопански претпријатија 
(„Службен лист на ФНРЈ'% бр. 98/46 и 35/48) и член 
11 став 3 од Уредбата за постапката за процена на 
вредноста и за утврдување на надоместот за нацио-
нализиран имот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
98/47), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИСПЛАТА НА 
АКОНТАЦИЈА НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕ-
НИЦИ НА НАЦИОНАЛИЗИРАНИ ПРЕТПРИЈА-

ТИЈА 

1. Во Одлуката за исплата на аконтација на пора-
нешните сопственици на национализирани претпри-
јатија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/63 и „Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 14/71 и 55/79) во точка 1 став 
1 зборовите: „до 1000" се заменуваат со зборовите: 
„до 2000". 

Во став 2 зборовите: „до 2000" се заменуваат со 
зборовите: „до 4000". 

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

Е. п. бр. 596 
16 ноември 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

4 Потпретседател, 
Мијат Шуковиќ, с. р. 

754. 

Врз основа на член 28 точка 11 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79, 
52/79, 12/82 и 61/82), врз основа на усогласените 
ставови со надлежните републички и покраински 
органи, Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ - ОРТОПЕД-
СКИ И ДРУГИ ПОМАГАЛА ЗА ИНВАЛИДИ ШТО 

СЕ ОСЛОБОДЕНИ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Се утврдуваат ортопедските и други помага-
ла за инвалиди што се ослободени од плаќање ца-
рина врз основа на член 28 точка 11 и тоа: 

Тарифен 
број на 

Царинската Н а и м е н у в а њ е 
тарифа 

1 

1 2 

39.07/2 Санитарни и тоалетни предмети 
Ех. 
— Санитарни портабл подвижни сто-

лови; 
— Додатоци за санитарни уреди (кло-

зетски шолји, кади и др.): 
— Машки и женски уринали (кесички 

за урин); 
— Појас и вреќички за измет 
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66.02 

67.04 

, 84.22/6л 

84.53/6 

85.13/16-2 

87.06 

87.11 

Бастуни (вклучувајќи и планинарски 
бастуни и бастуни за седење), бастуни 
од трска, камшици корбачи и слично: 
Ех. 
Бастуни со помош на кои се движат 
слепи лица, обични 
Перики, л а ж н и бради, веѓи и клепки, 
плетеници и слично, од човечка коса 
или животинска длака 'или од текстил; 
други производи од човечка коса (вклу-
чува јќи мрежи од човечка коса) 
Ех. 
Перики 
Машини и уреди за дигање, пренесува-
ње, натовар или истовар, едношински 
висечки дигалки и транспортери (на пр. 
лифтови, чекреџи, кранови, витли, ди-
галки. претоварни мостови, транспорте-
ри со лента и жичници), освен машини 
и уреди од тар. број 84.23, и друго, друго 
Ех. 
— Подвижни платформи за скали, за 

пренесување на инвалиди во инва-
лидски колички; 

— Дигалки за влегување на неподвиж-
ни лица Бо автомобил; 

— Дигалки за влегување на неподвиж-
ни лица во када 

Машини за автоматска обработка на по-
датоци и нивни единици; магнетни или 
оптички читачи, машини за транскри-
бирање (препишување) на податоци на 
носителите на податоци во кодирана 
форма и машини за обработка на такви 
податоци, неспоменати или неопфатени 
во другите тарифни броеви од оваа гла-
ва, односно оваа тарифа, друго 
Ех. 
Оптакон — машина за читање која оби-
чен текст го претвора во Браево писмо; 
Електрични апарати за жична телефо-
нија и телеграфија (вклучувајќи и так -
ви апарати за ж и ч н и системи со носеч-
ка струја) — автоматски, телефонск,и 
апарати и регистрирачки телефонски 
апарати 
Ех. 
Специјални телефонски апарати за ин-
валиди 

90.04/2 

за моторни возила од 

90.17/1-ѓ 

9.18/8 

90.19/1 
90.19/26-3 
90.19/26-4 

Делови и прибор 
тар. број 87.02 
Ех. 
Уреди за адаптација на патнички вози-
ла за4 потребите на инвалиди 
Количка за инвалиди, со мотор или без 
мотор, или механички задвижувана на 
друг начин 
Ех. 
— Електромоторна инвалидска количка 

за употреба во затворен простор, со 
специјален дигач; 

— Е л е к т р о м о т о р и инвалидска количка 
за употреба во отворен простор, со 
адаптер за совладување на скали — 
ивичници 

Очила за корекција на видот , , 
Ех. 
— Телескопски очила за слепи лица со 

остаток на видот; 
— Призматични очила; 
— Очила со бифокални, т р и ф о к а л н и 

или мултифокални стакла во сите 
форми (криптор, телезин); 

— Очила со лентикуларни стакла; 
Медицински апарати и прибор, други, 
електрични 
Ех. 
— Вештачки дијклизатори на крв — 

тераписки апарат за отстранување 
на штетни состојки во крвта од ор-
ганизмот (замена на природните 
ф у н к ц и и на бубрезите); 

— Урин-рецептор 
Апарати за вештачко дишење, друго 
Ех. 
Портабл-респиратори за градн,а инсу-
фициенција 
Помагала за подобрување на слухот 
Ортопедс,ки чевли 
Ортопедски апарати и помагала, друго 
Ех. 
— Влошки; 
— Стезници (мидери) и специјални по-

магала за инвалиди, за спречување 
или корекција на деформации, за 
контрола на несакани движења или 
растоварување на екстремитетите и 
на 'рбетот 

90.19/2в-2 Вештачки очи 
90.19/2в-4 Протези 

Ех. 
— Горни екстремитети: дланка (меха-

ничка, електромеханичка или елек -
тронска); 

— Лакотен зглоб (функционално акти-
в и р а н а , полицентричен, пасивен) и 
'рбетен систем за надлакотна и под-
лакотна ампутација ; 

— Долни екстремитети: стопала, колена, 
зглобови, зглобови на колкот и др; 

— Вештачки дојки. 
90.19/2г Ортопедски справи и помагала; други 

апарати што се носат или вградуваат 
во телото за да ја надоместат маната 
иди инвалидноста, друго 
Ех. 
— Ласерски бастуни со помош на кои 

се движат слепи лица; 
— Уред за стоење на параплегици; 
— Тра јни катетери: 
— Инвалидска одалка; 
— В И Б И Ш — апарат за пелтечење; 
— Електростимулатори 
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94.02/2 Столови со механичко подигање, помес-
тување или наведнување 
Ех. 
— Специјални фотелји — кревети во 

кои може да се менува положбата 
на болниот; 

— Катапулт-стол за помош -на болниот 
при станување, 

90.04/2а Душеци и мадраци 
Ех. 
Душеци од импрегниран материјал, на-
полнети со маслена течност 

94.04/2г Мадраци, постелни работи и слични про-
изводи за мебел, опремени со пружини 
или полнети со кој и да било материјал, 
од експандирана, пенеста или сунѓерес-
та гума или од експандирани вештачки 
пластични материјали, преслечгни или, 
непреслечени (на пр., душеци, јоргани, 
перини. перници, перничиња и сл.), дру-
го, други перници, 
Ех. 
Перници од импрегниран материјал, на-
полнети со маслена течност 

94.04/2д Мадраци, постелни и слични производи 
за мебел, друго, друго 
Ех. 
Еластични валјаци за промена на по-
ложбата на тешки болни. 

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

Е. п. бр. 588 
16 ноември 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Мијат Шуковик, с. р. 

755. 

Врз основа на член 56 ст. 1 до 4, член 58 став 3 
и член 60 од Законот за стандардизацијата („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 38/77 и 11/80), директорот 
ца Сојузниот завод за стандардизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО АТЕСТИРАЊЕ НА ПЛОЧИ 

ИВЕРИЦИ ЗА ОПШТА УПОТРЕБА И 
ГРАДЕЖНИШТВО 

1. На задолжително атестираше подлежат пло-
чи иверици што се употребуваат за производство на 
мебел, за внатрешно обложуваше на простории, за 
амбалажа и слични намени, како и фурнираните 
плочи иверици двострано обложени со сечен или 
лупен фурнир, што се употребуваат за обложување 
на простории, врати, производи за внатрешно вгра-
дување и исполнување, за производство на кутии 
за радиоприемници и телевизиски приемници и ме-
бел и за изработка на носиви и неносиви градежни 
конструкции. 

2 Задолжител,ното атестирање на плочи иве-
рици се спроведува на следниот начин: 

1) за производите од домашно производство се 
атестира секој тип на производ; 

2) за производите од увоз се атестира типот на 
производот за секоја партија на испорака. 

Под тип на производ во смисла на оваа наредба 
се подразбира плочата иверица од иста ipyna па 
дебелина според југословенските стандарди JUS 
D.C5.031, JUS D.C5.032 и JUS D.C5.034. ' 

3. На испитување заради задолжително атести-
рање подлежат следните карактеристики за квали-
тетот на производите од точка 1 на оваа наредба: 

1) димензиите; 
2) влажноста; 
3) дебел ниското бабрење; 
4) свитливата цврстина; ' 
5) затезната цврстина вертикално врз површи-

ната на плочата^ 
6) зафатнинската маса. 
4. Вредностите на карактеристиките за квали-

тетот на производите од точка 1 на оваа наредба 
што подлежат на испитување се утврдени со след-
ните југословенски стандарди: 

1) со југословенскиот стандард JUS D.C5.030 — 
Плочи иверици. Класификација , 

2) со југословенскиот стандард JUS D.C5.031 — 
Плочи иверици со хоризонтален распоред на ивер-
ките за општа употреба; 

3) со југословенскиот стандард JUS D.C3.032 — -
Плочи иверици со хоризонтален распоред на ивер-
ките за употреба во градежништвото. Технички 
услови; ф 

4) со Југословенскиот стандард JUS D.Со.033 — 
Плочи иверици Фурнирана плоча иверица. Плочи 
за општа употреба. Технички услови; 

5) со југословенскиот стандард JUS D.C5.034 — 
Плочи иверици со вертикален распоред на иверките. 
Окал плочи; 

5. Карактеристиките на квалитетот на произво-
дите од точка 1 на оваа наредба се испитуваат на 
начинот определен со следните Југословенски стан-
дарди: 

1) со јзггословенскиот стандард JUS D.A1.102 — 
Испитување на плочи иверици. Мерење на дебе-
лината ; 

2) со југословенскиот стандард JUS D.A1.103 — 
Испитување на плочи иверици. Влажност; 

3) со југословенскиот стандард JUS D.A1.104 — 
Испитување на плочи иверици. Утврдување на впи-
вање вода и на дебелинско бабрење; 

4) со југословенскиот стандард JUS D.A1.106 — 
Испитување на плочи иверици. Затезна цврстина 
вертикално врз површината на плочата; 

5) -со југословенскиот стандард JUS D.A1.107 — 
Испитување на плочи иверици. Свиткувачка цврс-
тина; 

6) со југословенскиот стандард JUS D.A1.108 — 
Испитување на плочи иверици. Определување на 
димензиите на епрувети; 

7) со југословенскиот стандард JUS D.A1.109 — 
Испитување на плочи иверици. Мерење на димен-
зии, правоста на рабовите и правоаглоста на пло-
чите; 

б) со југословенскиот стандард JUS D.A1.114 — 
Плочи иверици. Определување на зафатнмнската 
маса. 

6. Мострите за испитување на пропишаните ка-
рактеристики на квалитетот на плените иверици се 
земаат на начинот определен со југословенскиот 
стандард JUS D.A1.100 ,— Испитување на плочи 
иверици. Земање мостри. 
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За производите од домашно производство мос-
трите се земаат од производството, а за производите 
од увоз — од складот на увозникот. 

За земањето мостри се во,ди записник. 
7: Извештајот за испитувањето заради задол-

жително атестирање на производите од точка 1 ца 
оваа наредба содржи податоци за:' 

1) производот (класа, дебелина, тип и др.); 
2) производителот односно увозникот (фирма, 

односно назив и седиште на производителот); 
3) земањето на мостри (број и датум на запис-

никот за земањето на мостри); 
4) количеството на увезените плочи; 
5) прописите според кои е вршено испитувањето, 

односно постапката на испитувањето, 
6) резултатите од испитувањето; 
7) бројот на издадениот атест; 
8) местото и датумот на издавањето на извешта-

јот за испитувањето. 
8. Организацијата овластена за атестирање 

врши статистичка обрзботка на резултатите од сво-
ите испитувања според постапката утврдена во ју-
гословенскиот стандард JUS А.А2.020 — Примена на 
статистички методи во индустријата. Контрола на 
стабилноста на производствениот процес. 

Статистички се обработуваат резултатите од ис-
питувањето на следните карактеристики за квали-
тетот на плените иверици: 

1) затезната цврстина вертикално врз површи-
ната на Плочата; 

2) свитливата цврстина; 
,3) дебелината на бабрењето. 
За оцена на ка,рактеристиките за квалитетот па 

плочите иверици, што статистички се обработуваат, 
се земаат аритметиките средини X' и стандардните 
деви јации (а). 

9. За производите од точка 1 на оваа наредба 
за кои со испитувањето ќе се утврди дека ги испол-
нуваат пропишаните услови и барањата во поглед 
на карактеристиките за квалитетот,' организацијата 
овластена за атестирање издава атест, кон кој го 
прилага извештајот за испитувањето. 

За п л очите иверици од увоз се испитува секоја 
партија на испорака, и тоа на сите пропишани ка-
рактеристики од точка 3 на оваа наредба, според 
методите од точка 5 на оваа наредба, со тоа што 
не се врши статистичка обработка на резултатите 
од испитувањето. Издадениот атест важи за испи-
туваната партија. 

Издадениот атест важи една година. 
10. Производите за кои е издаден атест произ-

водителот, односно увозникот ги означува со атестен 
знак, жиг или налепница, при што големината В од 
точка 4 од Наредбата за изгледот и употребата на 
атестииот знак („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/79 
и 31/81) изнесува 10 mm до 30 mm. Под или покрај 
атестниот знак се запишуваат двб^буквени и две 
бројни ознаки. Буквените ознаки се однесуваат на 
групата и подгрупата на југословенските стандарди 
на ко-и им припаѓаат плочите иверици (D С), а број-
ните ознаки претставуваат шифра на организаци-
јата овластена за атестирање. 

11. За атестирање на плочите иверици може да 
се овласти орган,изација на здружен труд која во 
поглед на опременоста и стручните квалификации 
на кадрите ги исполнува следните услови: 

а) да располага со долунаведената опрема, и 
тоа: 

1) со уред за кондиционирање на мостри; 
2) со уред за испитување на механичките свој-

ства на плочите иверици (свитлива и затезна цврс-
тина); 

3) со основниот лабораториски прибор (анали-
тичка' и техничка вата, микрометар и -подвижни 
к л у н е с т морала); 

б) за работите на атестирање да има работници 
кои ги имаат следните стручни квалификации, 
и тоа: 

1) висока школска подготовка, со најмалку три 
години работно искуство на работи на испитување 
на дрво и плочи Брз база на дрво — ако е во пра-
шање работник кој 'раководи со испитувањето на 
производи; 

2) виша или сред,на подготовка, со најмалку 
две, односно три години искуство на работи на ис-
питувањето на дрво и плочи врз база на дрво — ако 
се во прашање стручни работници. 

12. Организацијата на здружен труд овластена 
за атест:шање е должна да изврши атестирање во 
рок од 30 дена од денот на земањето на мострите 
за атестирање: 

13. Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба престанува да важи Наредбата за задолжител-
но атестирање на плочите иверици за општа употреба 
и градежништвото („Службен лист на СФРЈ", бр, 
9/79 и 40/79). 

14. Оваа наредба влегува во сила, осмиот ден 
од денот ца објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 31-5129/1-83 
30 септември 1983 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизациј а, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р, 

756. 

Врз основа на член 56 ст. 1 до 4, член 58 став 3 
и член 60 од Законот за стандардизацијата („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11 /80), директорот на 

Сојузниот завод за стандардизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО АТЕСТИРАЊЕ НА ЧЕЛИ-

Ч Е Н Ј А Ж И Њ А ЗА ОПШТА НАМЕНА 

1. На задолжително атестирање подлежат чели-
с т јажиња за општа намена што се изработени спо-
ред југословенскиот стандард JUS С.Н1.021. 

2. Задолжителното атестирање на челичните ј а -
жиња од точка 1 на оваа наредба се спроведува на 
следниот начин: 

1) за производите од домашно производство се 
атестира тип на производи, со контрола на сообраз-
носта на производите од производството со атестира-
ниот тип; 

2) за производите од увоз се атестира тип на 
производи од исто потекло, со контрола на сообраз-
носта на производите од секоја партија на испорака 
од ист тип и потекло. 

Под тип на челични јажиња за општа намена, во 
смисла на оваа наредба, се подразбира челичното ја -
ж е од точка 1 на оваа наредба со ист напречен пре-
сек и со PICT назив и опис според југословенскиот 
стандард JUS Ѕ.Ш.021. 

3. На испитување заради задс^лжително атести-
рање подлежат следните карактеристики на квали-
тетот на челичните ј ажиња од точка 1 на оваа на-
редба: 

1) пречникот на јажето; 
-2) чекорот на јажето; 
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3) масата на јажето; 
4) насоката на појажуваљето на страковите во 

јажето; 
5) насоката на усукувањето на жицата во з р а -

кот; 
6) пречникот на жицата; 
7) прекинувачката сила на жицата; 
8) цврстината на затегнување на жицата; 
9) издржливоста на наизменично превивање на 

жицата; 
10) издржливоста на свиткување на жицата; 
11) масата на цинковата превлака на жицата; 
12) измерената збирна п р е к и н у в а ч ^ сила; 
13) фактичната прекинувачка сила; 
14) нерасплетлшзоста. 
4. Вредностите на карактеристиките на квали-

тетот на челичните ј ажиња за општа намена што 
подлежат на испитување заради задолжително атес-
тирање се утврдени со следните југословенски стан-
дарди: 

1) југословенски стандард JUS С.Н1.023 — Че-
лници јажиња за општа намена. Технички услови; 

2) југословенски стандард JUS р.В6.051 - Че-
лична жица за ј ажиња; -

3) југословенски стандард JUS С.Н1.060 - Чели-
чни јежиња за општа намена. Завој но ј а ж е 1X7; 

4) југословенски стандард JUS С.Н1.061 — Че-
лични јажиња за општа намена. Завојно ј а ж е 1X19; 

' 5) југословенски стандард JUS С.Н1.062 — Че-
личии јажиња за општа намена. Завојно ј аже 1X37; 

6) југословенски стандард JUS С.Н1.070 — Че-
лични јажиња за општа намена. Обично ј а ж е 6X7; 

7) југлословенски стандард JUS С.Н1.072 — Че-
лични јажиња за општа намена. Обично ј аже 6X19; 

8) југословенски стандард JUS С.Н1.074 — Че-
лници јажиња за општа намена. Обично ј аже 6X37; 

9) југословенски стандард JUS С.Н1.076 - Че-
лници јажиња за општа намена. Обично ј аже 
6X12 + 7 со влакнести јадра; 

10) југословенски стандард JUS С.Н1.078 — По-
лични јажиња за општа намена. Обично ј аже 
6X24 + 7 со влакнести јадра; 

11) југословенски стандард JUS С.Н1.080 — Че-
личен јажиња за општа намена. Обично ј аже 8X7; 

12) југословенски стандард JUS С.Н1.084 — Че-
лични јажиња за општа намена, Обично ј аже 8X37; 

13) југословенски стандард JUS С.Н1.086 — Че-
лична Јажиња за општа намена. Ја^ке 6X9 со жици 
за пополнување; 

14) југословенски стандард JUS С.Н1.088 — Че-
лни ни јажиња за општа намена. Ј а ж е 8X19 со жици 
за пополнување; 

15) југословенски стандард JUS С.Н1.090 — Че-
лнине јажиња за општа намена. Ј а ж е 6Х ^ В о р и Н " 
гтон; 

16) југоловенски стандард JUS С.Н1.094 — Че-
лници ' јажиња за општа намена. Ј а ж е 6Х35-покриен 
Ворингтон; 

17) југословенски стандард JUS С.Н1.096 — Че-
лници јажиња за општа намена. Ј а ж е 8X 19-Во-
рингтон; 

18) југолсовенски стандард JUS С.Н1.100 — Че-
лници јажиња за општа намена. Ј а ж е 6Х19-Сил; 

19) југолсовенкси стандард JUS С.Н1.102 — Че-
лници јажиња за општа намена. Ј а ж е 6Х37-Сил; 

20) југословенски стандард JUS С.Н1.104 — Че-
лници јажиња за општа намена. Ј а ж е 8Х19-Сил; 

21) југословенски стандард JUS С.Н1.106 — Че-
лична јажиња за општа намена. Ј а ж е 6Х31-Во-
рингтоц — Си л; 

22) југословенски стандард JUS С.Н1.108 — Че-
лник и ј ажиња за општа намена. Ј а ж е 6X36 Во-
рингтон — Сид; 

23) југословенски стандард JUS С.Н1.112 — Че-
лни ни ј ажиња за општа намена. Ј а ж е 6X36 — Во-
рингтон — Сил; 

24) југословенски стандард JUS С.Н1.114 — Че-
лници ј ажиња за општа намена. Повеќеслојно за -
вој но ј а ж е 17X7. Неодвртливо; 

25) југословенски стандард JUS С.Н1.115 — Че-
лници ј ажиња за општа намена. Повеќеслојно за-
вој но ј а ж е 18X7. Неодвртливо; 

26) југословенски стандард JUS С.Н1.118 .— Че-
лични ј ажиња за општа намена. Повеќеслојно заво-
јно ј аже 34X7. Неодвртливо; 

27) југословенски стандард JUS С.Н1.119 — Че-
лници ј ажиња за општа намена. Повеќеслојно заво-
јно ј а ж е 36X7. Неодвртливо; 

28) југословенски стандард JUS С.Н1.122 — Че-
лници ј ажиња за општа намена. Повеќеслојно ј аже 
од плоскати стракови 10X10. Неодвртливо; 

5. Карактеристиките на квалитетот на челични-
те ј ажиња за општа намена се испитуваат на начи-
нот определен со следните југословенски стандарди: 

1) југословенски стандард JUS С.Н1.020 — Че-
лници јажиња. Видови и поими; 

2) југословенски стандард JUS С.Н1.022 — Че-
лници ј ажиња за општа намена. Пресметка и кое-
фициенти ; 

3) југословенски стандард JUS С.Н1.023 — Че-
личпи ј ажиња за општа намена. Технички услови; 

4) југословенски стандард JUS С.А4.002 — Ме-
ханички испитувања на метали. Испитување со за-
тегнување; 

5) југословенски стандард JUS С.А4.016 — Ме-
ханички испитувања на метали. Технолошко испи-
тување на жицата со свиткување (торзиЈа); 

6) југословенски стандард JUS С.А4.018 — Ме-
ханички испитувања на метали. Испитувања на ж и -
ца со наизменично превивање; 

7) југословенски стандард JUS С.А4.045 — Испи-
тување со затегнување на тркалезни ж и ц и ' в р з а н и 
во јазол; 

8) југословенски стандард JUS С.А6.021 — Ис-
питување на масата на цинк на поцинкувани чели-
чна и железни предмети. 

6. Мостри за испитување на пропишаните карак-
теристики на квалитетот на челичните ј ажиња за 
општа намена зема организацијата овластена за 
атестирање. 

Мостра за испитување се зема од секој тип про-
изведено челично јеже, и тоа по една мостра со дол-
жина од 2 ш. 

За производите од домашно производство мостри 
се земаат од производството, а за производите од 
увоз — од складот на увозникот. 

За земањето на мостри се води записник. 
7. Извештајот за испитувањето заради задолжи-

телно атестирање на секој тип челично јаже за оп-
шта намена содржи податоци за: 

1) производот (ознака според стандардот, година 
на производство); 

2) производителот односно увозникот (фирма од-
носно назив и седиште); 

3) земањето на мостри (број и датум на запис-
никот за земањето на мостри); 

4) количеството на увезени ј ажиња (ако ј а ж и -
њата се увезени); 

5) прописите според кои е вршено испитувањето, 
односно постапката за испитување; 
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6) резултатите од испитувањето; 
7) бројот на издадениот атест; 
8) местото и датумот на издавањето на извешта-

јот за испитувањето. 
8. За производите од точка 1 на оваа наредба за 

кои со испитување ќе се утврди дека ги исполнуваат' 
пропишаните услови и барања во поглед на карак-
теристиките на квалитетот, организацијата овласте-
на за атестирање издава атест, кон кој го при-
лага извештајот за испитувањето. 

За челичните јажиња од увоз се испитува се-
кој,а партија на испорака на секој тип челично јаже, 
и тоа на сите пропишани карактеристики од точка 3 
на оваа наредба според методите од точка 5 на оваа 
наредба. 

Издадениот атест за ист тип на ј ажиња од до-
машно производство, кој и понатему се произведува, 
важи се додека се произведува тој тип. 

Издадениот атест за ј ажиња од увоза важи за 
една партија јажиња од ист тип и потекло. 

9. Производите за кои е издаден атест произво-
дителот односно увозникот ги означува со атестен 
знак со втиснување врз плочка и со нанесување врз 
исправа која го придружува производот во проме-
тот, при што големината В од точка 4 на Наредбата 
за изгледот и употребата на атестниот знак („Служ-
бен, лист на СФРЈ", бр. 4/79 и 31/81) изнесува 30 mm. 
Под атестниот знак се запишуваат две буквени и 
две бројни ознаки. Буквените ознаки се однесуваат 
на групата и под групата на југословенските стан-
дарди на кои им припаѓаат челичните ј ажиња (С Н), 
а бројните ознаки претставуваат шифра на орга-
низацијата овластена за атестирање. 

10. Контрола на сообразноста на челичните ја -
жиња за општа намена од домашно производство со 
атестираниот тип се врши секоја втора година, и 
тоа на следниот начин: организацијата овластена за 
атестирање зема мостри според свој избор од секој 
тип на производи (што се произведуваат) и при тоа 
ги испитува карактеристиките на квалитетот според 
точка 3 на оваа наредба. 

Ако ср испитувањето на карактеристиките на 
квалитетот се утврди дека челичните ј ажиња се 
сообразни со атестираниот тип, организацијата овла-
стена за атестирање го наведува тоа во извештајот 
за контролата на сообразноста на производите со 
атестираниот тип. 

Ако не се добијат позитивни резултати од ис-
питувањето на контролата на сообразноста со ате-
стираниот тип, производите мораат повторно да се 
атестираат. 

11. За атестирање на челични јажиња за опш-
та камена може да се овласти организација на здру-
жен труд што во поглед на опременоста и стручните 
квалификации на кадрите ги исполнува следните 
услови : 

а) да располага со долуназедената опрема: 
1) машина за испитување со затегнување (ма-

шина за кинење); 
2) апарат за испитување со свиткување (меха-

нички погон), кој мора да има автоматски бројач кој 
престанува со броењето штом ќе настане прекин на 
епруветата. Максималната брзина на свиткување е 
60 оа/ѕ; 

3) апарат за наизменично превирање (механички 
погон), кој мора да има автоматски бројач кој пре-
станува со броењето штом ќе настане прекин на еп-
руветата. Максималната брзина на превивање е 1 
прев/ѕ; 

4) микрометар погоден за мерење на пречниког 
на жицата и на јажињата; 

5) подвижно клунесто мерило; 
б) екстензиометар; 
7) друга лабораториска опрема; 
6) за работите на атестирање да има работници 

што ги имаат следните стручни квалификации: 

1) висока школска подготовка од соодветна стру-
ка, со наЈмалку три години работно искуство на ра-
боти за испитување на челични ј ажиња или на 
слични производи, ако е во прашање работник кој 
раководи со испитување на челични јажиња; 

2) виша или средна стручна подготовка од со-
одветна струка, со најмалку две години работно ис-
куство на работи за испитување на челични ј ажиња 
или на слични производи, ако се во прашање стру-
чни работници. 

12. Организацијата на здружен труд овластена 
за атестирање е должна да изврши атестирање во 
рок од 30 дена од денот на земањето мостри за ате-
стирање 

13. Оваа наредба влегува во сила по истекот на 
една година од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 31-6709/1-83 
30 септември 1983 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

станд ардизациј а, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

757. 

Врз основа на чл. 16, 19 до 25 и член бб став 1 
точка 15 од Законот за Народната банка на Југо-
славија и за единственото монетарно работење на 
народните банки на републиките и народните банки 
ма автономните покраини („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 49/76 и 41/81), во согласност со одредбите од Од-
луката за целите и задачите на заедничката еми-
сиона и парична политика и на заедничките основи 
на кредитната политика во 1983 година" („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 77/82 и 41/83) и Одлуката за ос-
тварување на целите и задачите на заедничката 
емисиона и парична политика и на заедничките ос-
нови на кредитната политика во 1983 година („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 10/83, 30/83, 31/83 и 61/83), 
Советот на гуверн,ерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
МЕРКИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНЕТАР-
НО -КРЕДИТНАТА .ПОЛИТИКА ВO 1983 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за мерките за спроведување на 
монетарно-кредитиата политика во 1983 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 11/83, 19/83, 30/83 и 
43/83) во точка 28 став 1 процентот: „55%", се заме-
нува со процентот: „65%". 

2. Во точка 39 став 1 во седмиот ред по зборови-
те: „на тие производи," се додаваат зборовите: „од-
носно на пропишаната производителска продажна 
цена за пченка во зрно од родот на 1983 година зго-
лемена за 0,50 динари по еден килограм, а за пчен-
ка во кочани — на цената ца пченка во зрно нама-
лена за 40%,". 

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

О. бр. 82 
25 ноември 1983 година 

Белград 

Претседател на Советот на 
гувернерите 

заменик-гувернер 
на Народната банка на Југославија, 

Миодраг Велиновиќ, с. р. 
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ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија одлучува да се одликуваат: 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на соработката и пријателските односи меѓу Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и 
Република Индонезија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО 
ЛЕНТА 

Tien Sceharto 
Републиката, 

Adam Malik -

- сопруга на претседателот на 

потпретседател на Републиката; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Проф. д-р Mochtar Kusumaatmadja — министер 
за надворешни работи, 

Rahmad Adenan — амбасадор на Индонезија во 
СФРЈ; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО 
/ ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

R. Soeprapto — гувернер на Велика Џакарта, 
Д-Р Ida Baqus Mantra — гувернер на Бали; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Munawir Sjadzali — генерален дирекор за по-
литички прашања, 

Atmono Suryo — генерален директор за економ-
ски односи, 

Achmad Djumiril — генерален директор на Про-
токолот, 

Moerdjono — секретар на Кабинетот, 
Krisr^a Moerti Samil — ш е ф на Кабинетот на 

министерот на владата, 
возд. маршал Kardono — воен секретар на Прет-

седателот на Републиката, 
Sampoerno — управник на резиденцијата на 

претседателот на Републиката; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
, ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Ѕоепагѕо — ш е ф на Генералното биро, 
Suhardono — администратор на меѓународниот 

аеродром; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

генерал-мајор Try Soetrisno — командант на 
Регионалната воена команда на Џакарта, 

генерал-мајор Dading Kalbuadi — командант на 
' XIV регионална воена команда, 

воздухопловни генерал-мајор Soeparman — ко-
мандант на Военото воздухопловство во Халим Рег-
danakusuma; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

полк. Sardjono — командант на претседателска-
та гарда, 

полк. Syaukat Banjaransar i - 7 ш е ф на безбед-
носта, 

п. полк. Utoyo Mardi — аѓутант; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

мајор Socidibyo — управник на Тампаксиринг 
палата. 

Бр. 16 
1 март 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Петар Стамболиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

750. 

директор за Европа во Soelarto Sutowardojo 
МИР, 

Ј.В.Ѕ. Kadarisman — директор на Протоколот; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

Busuki Slamet —шеф на бирото на Протоколот 
на палатата, 

Закон за обезбедување на средства од 
примарната емисија за отстранување на 
последиците од земјотресот што ја по-
годи Социјалистичка Република Босна и 
Херцеговска во 1981 година — - — 1673 

751. Одлука за измена и дополнение на Од-
луката за остварувале на целите и за-
дачите на заедничката емисиона и парич-
на политика и на заедничките основи на 
кредитната политика во 1983 година — 1673 

752. Одлука за денот и моментот на премину-
вањето на летно сметаше на времето и за 
денот и моментот на поместувањето на 
средноеврооско зонско време во 1984 
година — — — — — — — — — 1674 

753. Одлука за измена на Одлуката за испла-
та на аконтација на поранешните соп-
ственици на национализирани претпри-
јатија — — — — — . — — — — 1674 

754. Решение за утврдување на предмети — 
ортопедски и други помагала за инвали-
ди што се ослободени од плаќање царина 1674 
Наредба за задолжително атестирање на 
плочи иверици за општа употреба и гра-
дежништво — — — — — — — 1676 

756. Наредба за задолжително атестирање на 
челични ј ажиња за општа намена — — 1677 

757. Одлука за измена и дополнение на Одлу-
ката за мерките за спроведување на мо-
нетарно-кредитната политика во 1983 го-
дина — — — — — — — — — 1679 

Одликувања — — — — — — — — — 1680 


