
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
„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 

Цена на овој број е 68 динари. - Претплатата за 
1984 година изнесува 1.852 динари. Рок за рек-
ламации 15 дена. - Редакција: Улица Јована 
Ристика број 1. Пошт. фах 226. - Телефони: 
Централа 650-155: Уредништво 651-885; 

Служба за претплата 651-732; Телекс 11756 

636. 
Врз основа на член 33 став 2 од Царинскиот закон 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/8*2, 
61/82 и 7/84), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА 
НА ДАВАЧКАТА ЗА ЦАРИНСКО ЕВИДЕНТИРАЊЕ 

ВО 1984 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за височината на давачката за царин-

ско евидентирање во 1984 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 9/84, 28/84 и 30/84) во точка 2 во одредбата 
под 2 во табелата пред тарифниот број 12.01/4 се додава 
нов тарифен број 10.07/2, кој гласи: 

„10.07/2 Сорго". 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Е.п.бр. 440 

25 октомври 1984 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

д-р Мијат Шуковиќ, е. р. 

637. 
Врз основа на член 1 став 2 од Законот за плаќање на 

посебна давачка за израмнување на даночното оптовару-
вање на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 
63/80), во согласност со надлежните републички и покра-
ински органи, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА СТОКИТЕ НА КОИ СЕ ПЛАЌА ПОСЕБНА ДА-
ВАЧКА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО ОПТО-

ВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ ВО 1984 
ГОДИНА 

1. Во Одлуката за определување на стоките на кои се 
плаќа посебна давачка за израмнување на даночното опто-
варување на увезените стоки во 1984 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 71/83, 21/84, 28/84 и 32/84), во точка 3, 
во одредбата под 4 во табелата пред тарифниот број 
12.01/4 се додава нов тарифен број 10.07/2, кој гласи: 

„10.07/2 Сорго". 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Е.п.бр. 442 -

25 октомври 1984 година 
Белград 

.Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

д-р Мијат Шуковић, е. p. 

638. 
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 АЛУМИНИ-

УМ И АЛУМИНИУМСКИ ЛЕГУРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за алуминиум и алуминиумски легури, кои ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Анодна оксидација на алуминиу-
мот и алуминиумските легури. Одредува-
ње на содржината на натриум-хидрокси-
дот и на алуминиумот во бања со натри-
ум-хидроќсид JUSC.T7.221 

2) Анодна оксидација на алуминиу-
мот и алуминиумските легури. Одредува-
ње на содржината на слободната сулфур-
на киселина и на алуминиумот во бања со 
сулфурна киселина JUS С.Т7.222 

3) Анодна оксидација на алуминиу-
мот и алуминиумските легури. Одредува-
ње на содржината на оксалната киселина 
и на алуминиумот во бања со оксална и 
сулфурна киселина JUS С.Т7.223 

4) Анодна оксидација на алуминиу-
мот и алуминиумските легури. Одредува-
ње на чистотата на дестилирана или дејо-
низирана вода JUS С.Т7.224 

5) Анодна оксидација на алуминиу-
мот и алуминиумските легури. Гравимет-
риско одредување на масата на оксидниот 
слој по единица на површина JUS С.Т7.225 

6) Анодна оксидација на алуминиу-
мот и алуминиумските легури. Микрос-
копско одредување на дебелината на ок-
олниот слој. JUS С.Т7.226 

7) Анодна оксидација на алуминиу-
мот и алуминиумските легури. Одредува-
ње на дебелината на оксидниот слој со 
вртливи струи JUS С.Т7.228 

8. Анодна оксидација на алуминиу-
мот и алуминиумските легури. Оценка на 
квалитетот на затнатоста на оксидниот 
слој со оценка на губењето на апсорпцио-
ната способност. Испитување со боена 
капка по обработка со киселина JUS С.Т7.230 

9. Анодна оксидација на алуминиу-
мот и алуминиумските легури. Оценка на 
квалитетот на затнатоста на оксидниот 
слој со мерење на загубата на масата по 
потопување во раствор на фосфорна и 
хромна киселина JUSC.T7.231 

10. Андона оксидација на алуминиу-
мот и" алуминиумските легури. Оценка на 
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квалитетот на затнатоста на оксидниот 
слој со мерење на загубата на масата по 
потопување во кисел раствор на натриу-
мацетат и оцетна киселина или во закисе-
лен раствор на натриумслуфит JUS С.Т7.232 

11) Анодна оксидација на алуминиу-
мов и алуминиумските легури. Проверка 
на' непрекинатоста на тенките оксид ни 

* слоеви. Испитување со бакарсулфат — JUS С.Т7.237 
12) Анодна оксидација на алуминиу-

мот и алуминиумските легури. Испитува-
ње на степенот на сјајноста на анодно ок- / 
удираната површина. Метода на шеку-

ларца рефлексија под агол од 45°, на то-
тална рефлексија и јасноќа на ликот JUS С.Т7.239 

13) Анодна оксидација на алумину-
• шт и алуминиумските легури. Испитува-
ле на изолацијата на оксидниот слој со 

ерење на пробиениот напон JUS С.Т7.240 

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 југословенските стандарди JUS С.Т7.226, JUS 

С.Т7.230 и JUS С.Т7.239 од член 1 на овој правилник чие 
применување не е задолжително, југословенските стандар-
ди од тој член се задолжителни во целост, а ќе се примену-
ваат на алуминиум и алуминиумски легури, кои ќе се про-
изведат 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, кои ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Одредување на содржината на на-
триумхидроксид и на алуминиум во бања 
со на^риум-хидроксид JUS С.Т7.221 

2) Одредување на содржината на сло-
бодна сулфурна киселина и на алуминиу-
мот во бања со сулфурна киселина JUS С.Т7.222 

3) Одредување на содржината на ок-
салната киселина и на алуминиум во бања 
со оксална киселина - слуфурна киселина — JUS С.Т7.223 

4) Одредување на чистотата на дес-
тилираната или на дејонизираната вода JUS С.Т7.224 

5) Гравиметриско одредување на ма-
сата на оксидниот слој JUS С.Т7.225 

6) Одредување дебелината на оксид-
ниот слој со водовртежните струи JUS С.Т7.228 

7) Испитување на компактноста на 
оксидниот слој со одредување на загубата 
на масата по потопување во раствор на 
фосфорна киселина и хромна киселина JUS С.Т7.231 

8) Контрола на компактност на ок-
олниот слој со одредување на загубата 
на масата по потопување во кисел рас-
твор JUS С.Т7.232 
донесени со Решението са југословенските стандарди од 
областа на анодната оксидација на алуминиум и алумини-
умон легури („Службен лист на СФРЈ", бр. 27/74); 

9) Микроскопско определување на 
дебелината на оксидниот слој JUS С.Т7.226 

10) Испитување на компактност на 
оксидниот слој со капка боја по обработ-
ката во киселина JUS С.Т7.230 

11) Испитување на континуитетот на 
тенки слоеви (тест со бакарсулфат) JUS С.Т7.237 
донесени со Решението за југословенските стандарди од 
областа на анодната оксидација на алуминиум и алумини-
умови легури („Службен лист на СФРЈ", бр. 46/74). 

12) Анодна оксидација на алуминум 
иалуминиумски легури. Испитување на 
степенот на сјајноста на анодна оксидира-
на површина — JUS С.Т7.239 

13) Анодна оксидација на алуминум 
и алуминиумски легури. Испитување на 
изолацијата на оксидниот слој со мерење 
на пробиениот напон JUS С.Т7.240 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
алуминиум и алуминиумските легури („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 29/77): 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-
сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ" 

Бр. 50-14240/1 
5 октомври 1984 година. 

Белград 

Директор на 
Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

639. 
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 ТЕХНИЧКА 

ОПРЕМА НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за техничка опрема на јавните патишта, кој го 
има следниот назив и ознака: 

Техничка опрема на јавните патиш-
та. Заштитни огради, челични. Технички 
услови за поставување JUS U.S4.110 

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. 50-14232/1 
5 октомври 1984 година 

Белград 

Директор на 
Сојузниот завод за 
стан д ард изациј а, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 
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640. 
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 ЈАГЛЕН И 

КОКС 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

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

1) Методи на испитување на јаглен и 
кокс. Определување на влага во аналитич-
ка мостра на јаглен. Директна гравимет-
риска метода JUS В.Н8.311 

2) Методи на испитување на јаглен и 
кокс. Определување на сулфур во јаглен JUS В.Н8.313 

3) Методи на испитување на јаглен и 
кокс. Определување на вкупниот сулфур 
во камен и мрк јаглен и лигнит по метода 
на Ешко JUS В.Н8.315 

4) Методи на испитување на јаглен и 
кокс. Определување на вкупниот сулфур 
во камен и мрк јаглен и лигнит по метода 
на изгорување на висока температура JUS В.Н8.316 

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 ја-
гленот и коксот 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 кои ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Определување на формата на сул-
фурот во камен и мрк јаглен и лигнит JUS В.Н8.313 

2) Определување на вкупниот сулфур 
во камен и мрк јаглен и лигнит по метода 
на Ешко JUS В.Н8.315 

3) Определување на вкупниот сулфур 
во камен и мрк јаглен и лигнит по метода 
на изгорување на висока температура JUS В.Н8.316 
донесени со Решението за југословенските стандарди од 
областа на методите на испитување на јаглен и кокс 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 20/63). 

4) Определување на влагата во ана-
литичката мостра на јаглен со директна 
гравиметриска метода JUS В.Н8.311 
донесени <хГРешението за југословенските стандарди од 
областа на методите на наситување на јаглен и коже 
(„Службен лист иа СФРЈ", бр. 32/65). 

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

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

Бр. 50-14227/1 
5 октомври 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

641. 
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 ФТАЛНИ, 

МАЛЕИНСКИ И АДИПАТНИ ЕСТРИ, ТЕХНИЧКИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за фтални, малеински и адипатни естри, тех-
нички, кои ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Ди-(2-етилхексил)-фталат (DOP), 
технички. Технички услови JUS Н.В2.036 

2) ОЦ2-етилхексил)-фталат (DOP) 
технички. Определување на содржината 
на естри (како DOP). Волуметриска мето-
да JUS Н.В8.433 

3) Фтални, малеински и адипатни ве-
три, технички. Определување на волумен-
ската маса на 20°С со помош на ареоме-
тар JUS Н.В8.434 

4) Фтални, малеински и адипатни ве-
три, технички. Определување на динамич-
ката вискозност на 20°С со помош на ви-
скозиметар по Хеплер т JUS Н.В8.435 

5) Фтални, малеински и адипатни ве-
три, технички. Определување на индексот 
на прекршување на 20°С JUS Н.В8.436 

6) БЦ2-етилхексил)-фталат (DOP), 
технички. Определување на бои во едини-
ци по Хазен. Колориметриска метода JUS Н.В8.437 

7) ОЦ2-етилхексил)-фталат (DOP), 
технички. Определување на содржината 
на киселини (како фтална киселина). Во-
луметриска метода JUS Н.В8.438 

8) ОЦ2-етилхексил)-фталат (DOP), 
технички. Определување на испарливите 
материи на 150°С JUS Н.В8.439 

9) Фтални, малеински и адипатни ве-
три, технички. Определување на точката 
на запаливоста во отворен сад по Марку-
сон JUS Н.В8.440 

10) Фтални ветри (освен диалилфта-
ли), технички. Определување на боите во 
единици по Хазен по загревање на мос-
трата. Колориметриска метода JUS Н.В8.441 

11) Фтални ес гри, технички. Опреде-
лување на остатокот по усвитузањето. 
Гравиметриска метода JUS Н.В8.442 

12) Фтални и адипатни ветри, тех-
нички. Определување на содржината на 
слободниот алкохол. Спектрофотомет-
риска метода JUS Н.В8.443 
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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 југословенските стандарди JUS Н.В8.433, JUS 

Н.В8.434, JUS Н.В8.435, JUS H.B8.436, JUS H.B8.440, JUS 
H.B8.441, JUS H.B8.442 и JUS H.B8.443, чие применување 
не е задолжително, југословенските стандарди од член 1 
ра овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-

енуваат на фтални, малеински и адипатни естри, технич-
t л, кои ќе се произведат односно увезат од денот на влегу-
вањето 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. 50-14242/1 
5 октомври 1984 година 4 

Белград 

Директор на 
Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

642. 
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 КОДОВИ ЗА 

ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА ИМИЊАТА НА ЗЕМЈИТЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за кодови за претставување на имињата на зем-
јите, кој го има следниот назив и ознака: 

Кодови за претставување на имиња-
та на земјите JUS I.B8.001 

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 кодови 
за претставување на имињата на земјите од денот на вле-
гувањето во сила на овој правилник. ' 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила на 1 јануари 1986 го-

дина. 

Бр. 50-14237/1 
5 октомври 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

643. 
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 ОГНО-

ОТПОРЕН МАТЕРИЈАЛ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за огноотпорен материјал, кои ги имаат след-
ните називи и ознаки: 

1) Огноотпорен материјал. Дефини-
ција и општа поделба на стандардите JUS B.D6.100 

2) Огноотпорен материјал. Методи 
за физички испитувања. Одредување на 
притисна цврстина при собна температу-
ра на густи обликувани огноотпорни про-
изводи JUS B.D8.304 

3) Огноотпорен материјал. Методи 
за физички испитувања. Одредување на 
притисна цврстина на собна температура 
на обликувани изолациони огноотпорни 
производи JUS B.D8.309 

4) Огноотпорен материјал. Методи 
за физички испитувања. Одредување на 
привидна густина на зрнасти огноотпор-
ни материјали и суровини JUS B.D8.311 

5) Огноотпорен материјал. Методи 
за физички испитувања. Одредување на 
привидната густина и привидниот поро-
зитет на хемиски врзани цигли JUS B.D8.314 

6) Огноотпорен материјал. Методи 
за физички испитувања. Одредување на 
привидна густина, привиден и вкупен по-
розитет на базни огноотпорни материјали 
сврзани со тер, сврзани со тер темперува-
ни и натопени со тер 4 JUS B.D8.315 

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 ог-
ноотпорен материјал што ќе се произведе односно увезе 
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, кои ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Огноотпорен материјал. Дефини-
ција. Општа поделба на стандардите JUS B.D6.100 

2) Огноотпорен материјал. Методи 
за одредување на притисната цврстина 
при собна температура JUS B.D8.304 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
огноотпорен материјал („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
45/58). 
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Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

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

Бр. 50-14238/1 
5 октомври 1984 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

644. 
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 РАДИОКО-

МУНИКАЦИИ 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува југословенскиот 
стандард за радиокомуникации, кој го има следниот назив 
и ознака: у 

Радиокомуникации. Предаватели. 
Карактеристики на предаватели за едно-
канални радиотелефонски емисии, со еден 
бочен опсег и со потиснат носител, што се 
користат во фиксна служба во опсезите 
MF и HF JUS N.N6.395. 

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. 

ч Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на радио-
комуникации од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник. 

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

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

Бр. 50-14229/1 
5 октомври 1984 година 

Б е л г р а д Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

645. 
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 ХЕМИСКИ 
ПРОИЗВОДИ ВО ТЕЧНА СОСТОЈБА И ЗА ИСПАРЛИ-

ВИ ОРГАНСКИ ТЕЧНОСТИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за хемиски производи во течна состојба и за ис-

парливи органски течности, кои ги имаат следните називи 
и ознаки: 

1) Хемиски производи во течна сос-
тојба, технички. Определување на зафат-
нинската маса со помош на пикнометар 
на 20°С JUS Н.В8.030 

2) Испарливи органски течности, тех-
нички. Определување интервалот на врие-
ње на органските растворувачи — JUS Н.В8.034 

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 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи југословенскиот стандард што го има 
следниот назив и ознака: 

Определување на релативната густи-
на на течни органски соединенија JUS Н.В8.030 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на испитувањето на хемиските соединенија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 6/67). 

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

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

Бр. 50-14243/1 
5 октомври 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

646. 
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 РУДИ И 

КОНЦЕНТРАТИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за руди и концентрати, кои ги имаат следните 
називи и ознаки: 

1) Руди и концентрати. Оловен кон-
центрат. Определување на бизмут. Коло-
риметриска метода JUS В. G8. 404 

2) Руди и концентрат^ Оловен кон-
центрат. Определување на содржината на 
антимон. Фотометриска метода JUS В. G8. 405 

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 на ру-
ди и концентрати што ќе се произведат односно увезат од 
денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

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

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

Бр. 50-14239/1 
5 октомври 1984 година 

Белград 
Директор 

, на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 
647. 
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 МОСТОВИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за мостови, кој го има следниот назив и ознака: 
Испитување на мостови со пробни 

оптоварувања JUS U. Ml. 046 

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 мосто-
ви чија изградба ќе започне од денот на влегувањето во си-
ла на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на шест 

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

Бр. 50-14233/1 
5 октомври 1984 година 

- БеЈ1гРад Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација,1 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

648. 
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 ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АКУСТИКА 

1) Бучава од пловни објекти. Мерење 
на бучавата предизвикана од пловните об-
јекти - JUS Z. PI. 001 

2) Бучава на воздухоплови. Мерење и 
утврдување на надворешната бучава на 
земја, без фреквенциска анализа JUS Z. PI. 002 

3) Акустика. Постапки на класирање 
за статистичка обработка на случајни ос-
цилации JUS Z. PI. 003 

4) Градежна акустика. Испитување 
на бучавата на елементи на водоводни ин-
сталации. Лабораториски мерења JUS U. Јб. 230 

5) Градежна акустика. Мерење на бу-
чавата на водоводни инсталации на терен JUS U. Јб. 232 

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 
акустиката од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник. 

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

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

Бр. 50-14230/1 
5 октомври 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за акустика, кои ги имаат следните називи и оз-
наки:^ 

649. 
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 САДОВИ 

ПОД ПРИТИСОК 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за садови под притисок, кои ги имаат следните 
називи и ознаки: 

1) Садови под притисок. Видови JUS М. Е2. 150 
2) Садови под притисок. Заварување. 

Жлебови JUS М. Е2. 162 
3) Садови под притисок. Вентили на 

сигурност JUS М. Е2. 170 
4) Садови под притисок. Избор на че-

лични лимови за делови на стабилни са-
дови под притисок JUS М. Е2. 231 

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 
Југословенскиот стандард JUS U. Е2. 152 од член 1 на 

овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се примену-
ва на садови под притисок што ќе се произведат односно 
увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Применувањето на југословенските стандарди JUS 
М. Е2. 162, JUS М. Е2. 170 и JUS М. Е2. 231 од член 1 на 
овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

Садови под притисок. Видови JUS М. Е2. 150 
донесен со Правилникот за југословенските стандарди за 
термоенергетски уреди и садови под притисок („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 43/82). 

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

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

Бр. 50-14228/1 
5 октомври 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

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

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". ___ -

Бр. 50-14235/1 
5 октомври 1984 година 

Белград Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

650 
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 ЗАВАРУВА-

ЊЕ И ЗА СРОДНИ ПОСТАПКИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за заварување и за сродни постапки, кои ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Заварување и сродни постапки. 
Класа за квалитетот на заварените споеви 
изведени со топењето на челик JUS С.Т3.010 

2) Додатни и помошни материјали за 
заварување. Испитување на заварувањето 
со помош на епрувета со променлив зјај — JUS С.Т3.058 

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 
Југословенскиот стандард JUS С.Т3.010 од член 1 на 

овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се примену-
ва на заварување и на сродни постапки од денот на влегу-
вањето во сила на овој правилник. 

Применувањето на југословенскиот стандард JUS С 
Т3.058 од член 1 на овој правилник не е задолжително. 

651. 

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 ОЗНАЧУВА-

ЊЕ НА ПРОИЗВОДИ, РАБОТИ И УСЛУГИ 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува југословенскиот 
стандард за означување на производи, работи и услуги 
што го има следниот назив и ознака: 

Означување на производи, работи и 
услуги, Општи правила JUS А. АО. 006 

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. 50-14236/1 
5 октомври 1984 година 

Белград 
Директор на 

Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

652. 
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 ЛИМЕНКИ 

ЗА КОНЗЕРВИРАЊЕ ХРАНА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за лименки за конзервирање храна, кој го има 
следниот назив и ознака: 
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Лименки за конзервирање храна. 
Тркалезни цилиндрични лименки за пре-
хранбени производи. Поклопка - дно и 
прирабница. Облик и мерки JUS M.Z2.045 

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 
Применувањето на југословенскиот стандард од член 

i на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи југословенскиот стандард, кој го има 
.ледниот назив и ознака: 

Амбалажа од бел лим. Тркалезни ли-
менки за месо, овошје и зеленчук. Покло-
на (дно). Облик и мери JUS M.Z2.045 
донесен со решението за југословенските стандарди за ли-
менки за месо, овошје и зеленчук („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 44/58). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на дванае-

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

Бр. 50-14225/1 
5 октомври 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

653. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на ли-
менки за конзервирање храна и на стаклена амбалажа за 
прехранбената индустрија 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, кои ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Амбалажа од бел лим. Лименки за 
месо, овошје и зеленчук. Прирабница и 
надолжен спој на плаштот. Форма и мери JUS M.Z2.046 
донесен со Решението за југословенските стандарди за ли-
менки за месо, овошје и зеленчук („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 44/58) 

2) Стаклена амбалажа за прехранбе-
ната индустрија. Капаци за стакленки со 
систем на затворање Т.О. JUS M.Z2.902 
донесен со Правилникот за југословенските стандарди за 
стаклена амбалажа за прехранбената индустрија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 61/80). 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Решението за југословенскиот стан-
дард за конзервни лименки („Службен лист на СФРЈ", бр. 
46/74). 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

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

Бр. 50-14226/1 
5 октомври 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЛИМЕНКИ 
ЗА КОНЗЕРВИРАЊЕ ХРАНА И ЗА СТАКЛЕНА АМБА-

ЛАЖА ЈА ПРЕХРАНБЕНАТА ИНДУСТРИЈА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за лименки за конзервирање храна и за стакле-
на амбалажа за прехранбената индустрија, кои ги имаат 
следните називи и ознаки: 

1) Лименки за конзервирање храна. 
Одредување на капацитетот JUS M.Z2.025 

2) Лименки за конзервирање храна. 
Тркалезни цилиндрични лименки за 
овошје и зеленчук. Капацитети на лимен-
и т е JUS M.Z2.048 

3) Стаклена амбалажа за прехранбе-
на индустрија. Поклопка за тегли со сис-
тем за затворање TO JUS M.Z2.902 

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. 

654. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", вр. 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 ЧИСТИ ХЕ-

МИКАЛИИ 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат југословенските 
стандарди за чисти хемикалии, кои ги имаат следните на-
зиви и ознаки: 

1) Чисти хемикалии. Динатриум-те-
траборат-декахидрат. Технички услови — JUS H.G2.084 

2) Чисти хемикалии. Динатриум-тет-
раборат-декахидрат. Определување на 
содржината на динатриум-тетраборат-де-
кахидрат. Волуметриска метода v JUSH.G8.183 

3) Чисти хемикалии. Динатриум-те-
траборат-декахидрат. Мерење на рН-
-вредност. Потенциометриска метода — JUSH.G8.184 
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4) Чисти хемикалии. Динатриум-те-
траборат-декахидрат. Определување на 
содржината на хлорид. Турбидиметриска 
метода JUS H.G8.185 

5) Чисти хемикалии. Динатриум-те-
траборат-декахидрат. Определување на 
содржината на сулфат. Турбидиметриска 
метода - ^ JUS H.G8.186 

6) Чисти хемикалии. Динатриум-те-
траборат-декахидраг. Определување на 
содржината на фосфат. Спектрофотомет? 
риска метода JUSH.G8.187 

7) Чисти хемикалии. Динатриум-те-
траборат-декахидрат. Определување на 
содржината на тешки метали (како Pb). 
Колориметриска метода ЈУС Х.Г8.188 

8) Чисти хемикалии. Динатриум-те-
траборат-декахидрат. Определување на 
содржината на железо. Колориметриска 
метода ЈУС Х.Г8.189 

9) Чисти хемикалии. Динатриум-те-
траборат-декахидрат. Определување на 
содржината на калциум. Метода на атом-
ска апсорпција ЈУС Х.Г8.190 

10) Чисти хемикалии. Динатриум-
-тетраборат-декахидрат. Определување 
на содржината на материи нерастворливи 
во вода. Гравиметриска метода ЈУС Х.Г8.191 

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 
чисти хемикалии 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 три ме-

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

Бр. 50-14241/1 
5 октомври 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

655. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/&0), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

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

НА ДРВО 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за заштита на дрво, кои ги имаат следните на-
зиви и ознаки: 

1) Заштита на дрво. Заштита на про-
изводи од масивно дрво од биолошки 
штетници. Општи услови JUS D.T4.019 

2) Заштита на дрво. Испитување на 
превентивното токсично дејствување на 
хемиските средства за заштита на дрво од 
ларви на куќна стрижибуба (Hylotrupeas 
bajulus) JUS D.T4.046 

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 
дрво што ќе се произведе односно увезе од денот на влегу-
вањето 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. 50-14234/1 
5 октомври 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

656. 
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 АМБАЛА-

ЖА ОД ДРВО 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за амбалажа од дрво, кои ги имаат следните на-
зиви и ознаки: 

1) Амбалажа од дрво. Летварица, 
сложена, плитка JUS D.F1.024 

2) Амбалажа од дрво. Летварица, за-
творена, мала, јаболчар JUS D.F1.027. 

3) Амбалажа од дрво. Летварица за 
зеленчук, армирана, длабока JUS D.F1.028 

4) Амбалажа од дрво. Летварица за 
зеленчук, плитка, армирана JUS D.F1.029 

5) Амбалажа од дрво. Затворен аме-
рикански сандак JUS D.F1.031 

6) Амбалажа од дрво. Летварица со 
капак, голема армирана JUS D.F1.042 

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- 1 

ник ££ задолжителни во целост, а ќе се применуваат на ам- i 
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баланса од дрво што ќе се произведе односно увезе од де-
нот на влегувањето во сила на овој .правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

1) Длабока летварица за зеленчук JUS D.F1.028 
2) Плитка летварица за зеленчук JUS D.F1.029 

донесени со Решението за донесување на југословенските 
стандарди за дрвена амбалажа за овошје и зеленчук 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/54); 

3) Амбалажа од дрво. Сложена плит-
ка летварица JUS D.F1.024 

4) Амбалажа од дрво. Затворена ма-
ла Ј етварица - Јаболчар JUS D.F1.027 

5) Амбалажа од дрво. Затворен аме-
рикански сандак JUS D.F1.031 

6) Амбалажа од дрво. Голема летва-
рица со капак JUS D.F1.042 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
амбалажа од дрво („Службен лист на СФРЈ", бр. 3/66). 

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

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

Бр. 50-14490/1 
9 октомври 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

657. 
Врз основа на член 56 ст. 1 до 4, член 58 став 3 и член 

60 од Законот за стандардизацијата („Службен 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 ЛУТАТА 

1. На задолжително атестирање подлежи јутеното 
влакно од видот Corhorus, во форма на сечени (средени) 
или заплеткани влакна, без оглед на начинот на добивање, 
видот, квалитетот и потеклото, наменето за индустриска 
преработка (во натамошниот текст: јутата). 

2. На испитување на јутата заради задолжително 
атестирање подлежат следните карактеристики на квали-
тетот на јутата: 

1) видот и класата; 
2) должината на влакната; 
3) бојата; 
4) сјајот; 
5) финоста на влакната; 
6) јачината на кинењето; 
7) деливост на влакната во снопот; 
8) сечењето; 
9) содржината на туѓи примеси и остатоци од кората; 
10) содржината на влага; 
11) трговската маса. 
Пред испитувањето на карактеристиките на квалите-

тот на јутата од став 1 на оваа точка мора да се утврди 
бруто-масата на секој денк јута што се испорачува. 

3. Карактеристиките на квалитетот на јутата што 
подлежат на испитување се утврдени со следните југосло-
венски стандарди, и тоа: 

1) со југословенскиот стандард JUS F.B1.032 - Тек-
стил. Јутени влакна. Технички услови; 

2) со југословенскиот стандард JUS F.A0.012 - Тек: 
стидни влакна. Називи и дефиниции. 

4. Карактеристиките на квалитетот на јутата од точ-
ка 2 на оваа наредба се испитуваат според југословенскиот 
стандард JUS F.S2.501 - Текстил. Квантитативна и квали-
тативна контрола на јутата и кенафог. 

5. Земањето извадоци за испитување на јутата заради 
задолжително атестирање се врши на начинот определен 
со југословенскиот стандард JUS F.S2.501 - Текстил. Кван-
титативна и квалитативна контрола на јутата и кенафот. 

6. Извештајот за испитувањето на јутата заради за-
должително атестирање содржи податоци за вредностите 
на карактеристиките на-квалитетот на јутата од точка 2 на 
оваа наредба. 

8. Јутата за која е издаден атест, производителот од-
носно увозникот ја означува со атестен знак. 

Означувањето со атестен знак се врши на денковите 
јута со жиг, налепница или етикета, според точка 4 од На-
редбата за изгледот и употребата на атестниот знак 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 4/79 и 31/81), при што голе-
мината „В" од таа точка изнесува најмалку 15 mm. Под 
атестниот знак се запишуваат две буквени и две бројни оз-
наки, како и бројот на извештајот за испитувањето. Букве-
ните ознаки се однесуваат на групата и подгрупата на 
стандардите, на кои им припаѓа јутата (FB), а бројните оз-
наки претставуваат шифра на организацијата овластена 
за атестирање. \ 

9. За атестирање на јутата може да се овласти органи-
зација на здружен труд, која во поглед на опременоста и 
стручните квалификации на кадрите ги исполнува следни-
те услови, и тоа: 

1) да располага со следната опрема, и тоа: 
- сушилница со температура од 1005С и со автомат-

ска регулација; 
- вага, со точност на мерењето од 0,01 g; 
- двометар; 
- друг потребен лабораториски прибор; 
2) за работите на атестирање да има работници кои 

ги имаат следните стручни квалификации, и тоа: 
1) висока или виша стручна подготовка од техничка 

струка, со најмалку три години работно искуство - ако е 
во прашање работник кој раководи со работите за испиту-
вање на јутата; 

2) средна стручна подготовка од техничка струка, со 
најмалку три години работно искуство врз работи на ла-
бораториско испитување на јутата - ако се во прашање 
стручни работници што го изведуваат испитувањето; 

3) виша подготовка, со најмалку три години работно 
искуство врз работи за земање извадоци - ако е во праша-
ње работник што работи на такви работи; 

4) средна стручна подготовка од текстилна насока со 
најмалку 10 години работно искуство врз работи во подго-
товка на јутата - ако е во прашање класер. 

10. Организацијата на здружен труд овластена за 
атестирање на јутата е должна да изврши атестирање во 
рок од 20 дена од денот кога лотот јута е подготвен за 
атестирање. 

7. За јутата за која со испитувањето ќе се утврди дека 
ги исполнува пропишаните услови и барања во поглед на 
карактеристиките на квалитетот, организацијата на 
здружен труд овластена за атестирање издава атест, кон 
кој го прилага извештајот за испитувањето. 

Атест се издава за секој лот јута. 
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И. На јутата не се применуваат одредбите на Наред-
бата за текстилните производи од увоз што во прометот 
мораат да бидат снабдени со уверение за квалитетот 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 36/78). 

12. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да важи Наредбата за задолжително атестира-
ње на јутата („Службен лист на СФРЈ", бр. 19/80). 

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

Бр. 31-2336/1-84 
16 јануари 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

658. 
Врз основа на член 80 ст. 1 и 2 од Законот за избор и 

отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 5/78 - Пречистен текст), Ко-
мисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот со-
бор на Собранието на СФРЈ, на седницата одржана на 12 
ноември 1984 година, откако утврди дека на еден делегат 
во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ од СР Слове-
нија му престанал мандатот на 4 ноември 1984 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗБОР ЗА 
ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРА-
НИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА 
1. Се распишува дополнителен избор за еден делегат 

во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија од Социјалистичка Ре-
публика Словенија. 

2. Дополнителниот избор ќе се одржи во сите собра-
нија на општините во Социјалистичка Република Слове-
нија од 17 декември 1984 година до 4 јануари 1985 година. 

3. Денот на одржувањето на седницата на собранието 
на општината на која ќе се изврши дополнителен избор за 
еден делегат во Сојузниот собор го определува претседа-
телот на собранието на општината. 

4. Роковите за вршење на изборните дејствија почну-
ваат да течат од денот на објавувањето на Одлуката во 
„Службен лист на СФРЈ". 

5. За спроведувањето на Одлуката ќе се грижат оваа 
комисија, Републичката изборна комисија и општинските 
изборни комисии од територијата на социјалистичка Ре-
публика Словенија. 

Бр. 142 
12 ноември 1984 година 

Белград 

Комисија за избор и отповик на делегати' во Сојузниот! 
собор на Собранието иа СФРЈ 

Секретар, Претседател, 
Мирко Михајловић е. р. Таип Таипи, е. р. 

659. 
Врз основа на член 80 ст. 1 и 2 од Законот за избор и 

отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 5/78?- Пречистен текст), Ко-
мисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот со-
бор на Собранието на СФРЈ, на седницата одржана на 12 
ноември 1984 година, откако утврди дека на еден делегат 
во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ од Социјалис-
тичка Автономна Покраина Косово му престанал манда-
тот на 8 ноември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗБОР ЗА 
ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРА-
НИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

АВТОНОМНА ПОКРАИНА КОСОВО 
1. Се распишува дополнителен избор за еден делегат 

во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија од Социјалистичка Ав-
тономна Покраина Косово. 

2. Дополнителниот избор ќе се одржи во сите собра-
нија на општините во Социјалистичка Автономна Покра-
ина Косово од 17 декември 1984 година до 8 јануари 1985 
година. 

3. Денот на одржувањето на седницата на собранието 
на општината на која ќе се изврши дополнителен избор за 
еден делегат во Сојузниот собор го определува претседа-
телот на собранието на општината. 

4. Роковите за вршење на изборните дејствија почну-
ваат да течат од денот на објавувањето на Одлуката во 
„Службен лист на СФРЈ". 

5. За спроведувањето на Одлуката ќе се грижат оваа 
комисија, Покраинската изборна комисија и општинските 
изборни комисии од територијата на Социјалистичка Ав-
тономна Покраина Косово. 

Бр. 144 
12 ноември 1984 година 

Белград 

Комисија за избор и отповик на делегати во Сојузниот со-
бор на Собранието на СФРЈ 

Секретар, Претседател, 
Мирко Михајловић е. р. Таип Таипи, е. р. 

660. 
Врз основа на член 54 став 4 од Законот за избор и от-

повик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 5/78 - Пречистен текст), Ко-
мисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот со-
бор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија објавува 

Л И С Т А 
НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗБОР НА 
ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРА-
НИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Јеличиќ Вера, родена на 13 август 1952 година, лекар, 

Србинка, член на делегацијата на ООЗТ Општа медицина, 
РО Медицински центар - Шабац. 

Кандидационата конференција на Социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ на Србија, на 7 ноември 1984 го-
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дина, ја утврди Листата на кандидатите, во смисла на 
член 45 и член 79 став 1 од Законот. 

Листата на кандидатите ја потврди Републичката из-
борна комисија на Социјалистичка Република Србија. 

Бр. 140 
12 ноември 1984 година 

Белград 

{комисија за избор и отповик на делегати во Сојузниот со-
бор на Собранието на СФРЈ 

Секретар, Претседател, 
Мирко Михајловим, е. р. Таип Таипи, с. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ 
НА ЧЛЕН 57 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 
СТАНОВИ НА КОРИСТЕЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ НА 
ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
„ОДРЖУВАЊЕ" НА БЕОЧИНСКАТА ФАБРИКА ЗА 

ЦЕМЕНТ ВО БЕОЧИН ОД 16 АПРИЛ 1980 ГОДИНА 

1. Уставниот суд на Југославија, по иницијатива на 
Перо Јеремић од Беочин, поведе постапка за оценување 
на уставноста на одредбите на член 57 од Правилникот за 
доделување станови на користење на работниците на Ос-
новната организација на здружен труд „Одржување" на 
Беочинската фабрика за цемент во Беочин од 16 април 
1980 година затоа што со нив се уредува при давањето ста-
нови на користење на работниците со поголем број бодо-
ви да се вреднуваат годините работен стаж на работникот 
остварен во оваа организација од годините работен стаж 
остварен во други организации на здружен труд и работни 
заедници и годините работен стаж остварен надвор од 
здружениот труд. 

2. Со одредбите на член 57 од наведениот правилник 
е пропишано за добивање стан на користење секоја година 
работен стаж, што работникот го остварил во оваа орга-
низација, да се вреднува со по три бода, секоја година ра-
ботен стаж на работникот остварен во други организации 
и работни заедници, со по два бода, а секоја година рабо-
тен стаж остварен надвор од здружениот труд - со по еден 
бод. 

3. Уставниот суд на Југославија оцени дека различно-
то вреднување на годините работен стаж на работникот, 
остварен во оваа организација на здружен труд и годините 
работен стаж остварен во други организации и работни за-
едници односно вкупниот работен стаж на работникот 
при доделување станови на користење, не е во согласност 
со Уставот на СФРЈ. 

Поблиските причини за донесувањето на оваа одлука 
се изнесени во точка 4 на Одлуката на Уставниот суд на 
Југославија У број 144/79 од 5 октомври 1983 година, " 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 59/83). 

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ, на седницата од 17 
октомври 1984 година, донесе 

О д л у к а 

1. Се укинуваат одредбите на член 57 од Правилни-
кот за доделување станови на користење на работниците 
на Основната организација на здружен труд „Одржување" 
на Беочинската фабрика за цемент во Беочин од 16 април 
1980 година. 

2. Оваа одлука да се објави во „Службен лист на 
СФРЈ" и во Беочинската фабрика за цемент во Беочин, на 
начинот на кој е објавена. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во следниот состав: претседател на Уставниот суд на Ју-
гославија д-р Васил Гривчев и судии: д-р Јосиф Трајковић, 
Иван Франко, Воислав Ракиќ, Душан Штрбац, Јаким Спи-
ровски, Славко Кухар, Ратко Мочивник, Рамадан Врани-
ћи, Божидар Булатовиќ, д-р Стана Ѓу киќ-Делевиќ, Муста-
фа Сефо и Милосав Стиовиќ. 

У-Бр. 223/80 
17 октомври 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Васил Гривчев, е. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 24 ТОЧ-
КА 2 П<*Д а) ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА РЕШАВАЊЕ НА 
СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА ЗА-
ВОДОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ, РАЗВОЈ И 

СТАТИСТИКА НА ОПШТИНА СПЛИТ , 

1. Со оспорената одредба на член 24 точка 2 под а) од 
Правилникот се утврдува различно вреднување на работ-
ниот стаж остварен во органите на општинска управа 
Сплит и на работниот стаж остварен надвор од тие орга-
ни. 

2. Оценувајќи ја уставноста на оспорената одредба, 
Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 3 
октомври 1984 година, врз основа на член 375 од Уставот 
на СФРЈ и член 32 од Деловникот на Уставниот суд на Ју-
гославија, со мнозинство на гласови, донесе 

О д л у к а 

1. Се укинува член 24 точка 2 под а) на Правилникот 
за решавање на станбените потреби на работниците на За-
водот за општествено планирање, развој и статистика на 
Општина Сплит од 23 декември 1980 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ" и на начинот на кој е објавен и оспорениот самоуп-
равниот општ акт. 

3. Причините за оваа одлука се дадени во Одлуката 
на Уставниот суд на Југославија У-број 249/81 од 11 јули 
1983 година, што е објавена во „Слзокбен лист на СФРЈ, 
бр. 62 од 9 декември 1983 година. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во следниот состав: претседател на Уставниот суд на Ју-
гославија д-р Васил Гривчев и судии: д-р Стана Ѓукиќ-Де-
левиќ, д-р Јосиф Трајковиќ, Божидар Булатовиќ, д-р Алек-
сандар Фира, Воислав Ракиќ, Иван Франко, Ратко Мочив-
ник, Славко Кухар, Мустафа Сефо, Јаким Спировски, Ду-
шан Штрбац и Милисав Стиовиќ. 

У бр. 156/84 
3 октомври 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Васил Гривчев, е. р. 
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О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 20 ОД 
ПРАВИЛНИКОТ ЗА РЕШАВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ 
ПОТРЕБИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА ОСНОВНАТА ОР-
ГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД КЛИНИЧКО-БОЛ-
НИЧКИ ЦЕНТАР „БЕЖАНИСКА КОСА" ВО БЕЛГРАД 

1. Со оспорената одредба на член 20 од Правилникот 
за решавање на станбените потреби на работниците на Ос-
новната организација на здружен труд Клиничко-болнич-
ки центар „Бежаниска коса" во Белград од 18 јуни 1980 го-
дина, работникот за секоја година работен стаж добива 4 
бода, а за секоја година работен стаж остварен во органи-
зацијата во која работи, работникот добива уште еден бод. 

2. Оценувајќи ја уставноста на оспорената одредба на 
член 20 од Правилникот, Уставниот суд на Југославија, на 
седницата одржана на 3 октомври 1984 година, врз основа 
на член 375 од Уставот на СФРЈ и член 32 од Деловникот 
на Уставниот суд на Југославија, со мнозинство на гласо-
ви, донесе 

О д л у к а 

1. Се укинува член 20 од Правилникот за решавање 
на станбените потреби на работниците на Основната орга-
низација на здружен труд Клиничко-болнички центар 
„Бежанија коса" во Белград од 18 јуни 1980 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ" и на начинот на кој е објавен оспорениот самоупра-
вен општ акт. 

3. Причините за оваа одлука се дадени во Одлуката 
на Уставниот суд на Југославија У-број 249/81 од И јули 
1983 година, што е објавена во „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 62/83 од 9 декември 1983 година. 

4. СЈваа одлука Уставниот суд на Југославија ја доне-
се во следниот состав: претседател на Уставниот суд на 
Југославија д-р Васил Гривчев и судии: д-р Стана Гукиќ-
-Делевиќ, д-р Јосиф Трајковиќ, Божидар Булатовиќ, Боис-
лав Ракиќ, Рамадан Враниќи и д-р Александар Фира, Иван 
Франко, Славко Кухар, Мустафа Сефо, Јаким Спировски, 
Милисав Стиовиќ, Ратко Мочивник и Душан Штрбац. 

У бр. 114/81 
3 октомври 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Васил Гривчев, е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст ут-
врдено е дека во текстот на Законот за средствата и за фи-
нансирањето на Југословенската народна армија, објавен 
во „Службен лист на СФРЈ", бр. 53/84, се поткрала долу-
наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА И ЗА ФИНАНСИРА-
ЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА 

1. Во член 74 наместо зборовите: „член 74" треба да 
стојат зборовите: „член 73". 

Од Службата за законодавство на Собранието на 
СФРЈ, Белград, 13 ноември 1984 година. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 
врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а а т : 

Од С Р Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

- по повод четириесетгодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги и успеси постигнати во областа на ин-
формирањето, издавачката и печатарската дејност, со што 
е сторен значаен придонес во изградбата на социјалистич-
кото самоуправно општество 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Новинско-издавачка и штампарска радна организа-

ција „Ослобођење" - Сараево; 
- по повод деведесетгодишнината од постоењето, а 

за особени заслуги и успеси постигнати во работата од 
значење за стопанскиот напредок на земјата и за придонес 
кон ширењето на прогресивните идеи 

Радна организација Фабрика соде - Лукавац; 
СОУР „Криваја" Завидовиќи, РО „Борја" дрвна ин-

дустрија и шумарство - Теслиќ; 
- за заслуги и успеси постигнати во заштитата, реха-

билитацијата, образованието и рекреативно-забавната ак-
тивност на слепи лица 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Основна организација Савеза слепих БиХ - Бања Лу-
ка; 

- по повод педесетгодишнината од постоењето, а за 
заслуги во развивањето на тенискиот спорт и за успеси на 
натпреварите, како и за придонес кон очувувањето на ре-
волуционерните традиции 

Тенис клуб „д-р Младен Стојановић" - Приедор; 
- по повод деведесетгодишнината од постоењето, а 

за заслуги во заштитата од пожар и за развивање на 
пожарникарството, со што е сторен придонес кон соција-
листичката изградба на земјата 

Ватрогасне друштво - Доњи Вакуф; 
- за особени заслуги на полето на јавната дејност со 

која се придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Поповић Мојсија Боривоје; 
- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 

од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 
Бркић Данила Раде, Убипарип Јована Гојко; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Малиновић Миле Владо; 

- за особени заслуги на полето на јавната дејност со 
Јсоја се придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Бајић Вукана Рајко, Берберовић Адама Мухамед, Ха-

сић Едхема Назим, Кајдић Хасана Јусо, Ковачевић Стоја-
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на Душан, Мајсторовић Милана Драго, Мухамедагић Ху-
сеина Есад, Њежић Дамјана Лазар, Сопић Давида Марко, 
Тошић Које Мирко, Васић Михаила Војо, Вуковић Јове 
Војин; 

Од С Р Х р в а т с к а 

- за особени заслуга и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичка изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 
Живковић Милана Никола; 

- за особени заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на земјата 

СС ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Алуга Глига Стево, Брекић, Стевана др Јован, Мирић 

Милкана Дане, Средоћ Маријана Давор, Угрица Тривуна 
Милан, Жуљић Мата др Станко; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Гавранић Ивана Милан; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството меѓу нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Добрић Јована Јован, Жанетић Антуна Марин; 

Од С Р М а к е д о н и ј а 
- за заслуги во развивањето на физичката култура и 

за успеси на спортските натпревари, како и за придонес 
кон воспитувањето на младината во духот на самоуправ-
ниот социјализам 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Друштво за физичко воспитување и спортска рекреа-
ција ПАРТИЗАН - „Ѓорче Петров" - Скопје; 

- по повод педесетгодишнината од постоењето, а за 
заслуги во развивањето и унапредувањето на пливачкиот 
и ватерполо спортот и за успеси постигнати на натпрева-
рите 

Пливачко-ватерполо друштво „Охридски бранови" -
Охрид; 

- за особени заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Демир Назим Фируз; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 
Крстевски Констадинов Цветко-Ангелариј; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Тодоровски Јордан Миле; 

- за особени заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Исовски Трифун Сарџо, Јовановски Илија Благоја; 

Од С Р С л о в е н и ј а 

- по повод триесетгодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги и успеси постигнати во работата од значе-
ње за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Општа пловидба - Пиран; 

- по повод педесетгодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги на унапредувањето на архивската служба 
и за значаен придонес кон проучувањето на културно-ис-
ториското наследство 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Покраински архив - Марибор; 

- по повод триесет и петгодишнината од постоењето, 
а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од 
значење за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
СОУР Удружени произвођачи машинске опреме - РО 

„ШООЅ" - индустрија транспортни* и хидраулични* ма-
шина - Љубљана; 

- за особени заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Жорж Хенрик Владо; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Хојкар Карел Ема; 

- за покажана лична храброст во борбата против не-
пријателот за ослободување на земјена 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 
Кавчич Јанеза Јоже; 

Од СР С р б и ј а 

- по повод сто и дваесетгодиши ината од постоењето, 
а за особени заслуга во основното образование и воспиту-
вање на младите генерации, како и за значаен придонес 
кон ширењето на просветата и културата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Основна школа „Змај Јова Јовановиќ" - Белград; 
- по повод триесетгодишнината од постоењето, а за 

особени заслуги во основното музичко образование и вос-
питување на младите генерации во духот на братството и 
единството на нашите народи и народности, како и за 
придонес кон ширењето на музичката култура 
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СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Школа за основно музичко обазовање „Душан Сков-
ран" - Ќуприја; 

- по повод дваесет и петгодишнината од излегување-
то, а за особени заслуги во областа на информирањето и 
за значаен придонес кон изградбата на социјалистичкото 
самоуправно опи гество 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
НО „Политика", ООУР „Илустрована политика" -

Белград; 

- за заслуги и успеси постигнати во работата од зна-
чење за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Работната организација Конфекција „25 мај" - Коце-

љево; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството меѓу нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Лазаревић Константина Мирољуб, Марковић Цветка 
. Драган; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Богдановић Бранка Божидар, Чолић Марка Милу-

тин, Ђорђевић Јанаћка Младомир, Ђукић Светолика Сла-
вољуб, Густинчић Драгутина Јурриј, Јулиус Дезидерија 
Ђука, Лазић Богића Драгомир, Раденковић Драгомир, Ра-
денковић Драгомира Ђорђе, Вранешевић Михаила Дани-
ло; 

- за особени заслуга на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Бузгановић Лазара Ђорђе, Дикић Душана Божидар, 

Илић Душана Аксентије, Колашинац Петра Вокуман, 
Крнета Сава Стеван, Кушанић Мије Иван, Милојевић 
Косте Предраг, Петровић Обрада Велизар, Радоичић Ду-
шана Мирослав, Ранковић Светозара Богдан, Савић Дра-
гољуба Александар, Вуковић Страхиње Предраг, Живуло-
вић Симе Живота; 

- за особени заслуги во развивањето на свеста на на-
шите граѓани во борбата за независност на земјата и за 
придонес кон унапредувањето на мирољубивата соработ-
ка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија и другите држави 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

« Бајалски Георги Ристо, Прља Марка Александар; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Љубисављевић Драгутина Светомир, Пешић Свето-
мира Душан, Шантић Саве Војин, Траиловић Десимира 
Драгољуб; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството меѓу нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Мацура Мирка Слободан; 

Од САП В о ј в о д и н а 
. - по повод стогодишнината од постоењето, а за осо-

бени заслуги во заштитата од пожар и поплави и за разви-
вањето на пожарникарството, со што е сторен значаен 
придонес кон социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Добровољно ватрогасне друштво - Бачко Петрово 
Село. 

Бр. 124 
30 декември 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Мика Шпиљак, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

636. Одлука за дополнение на Одлуката за височина-
та на давачката за царинско евидентирање во 
1984 година : 1347 

637. Одлука за дополнение на Одлуката за определу-
вање на стоките на кои се плаќа посебна давачка 
за израмнување на даночното оптоварување на 
увезените стоки во 1984 година 1347 

638. Правилник за југословенските стандарди за алу-
миниум и алуминиумски легури 1347 

639. Правилник за југословенскиот стандард за тех-
ничка опрема на јавните патишта 1348 

640. Правилник за југословенските стандарди за јаг-
лен и кокс 1349 

641. Правилник за југословенските стандарди за 
фтални, малеински и адипатни естри, технички 1349 

642. Правилник за југословенскиот стандард за кодо-
ви за претставување на имињата на земјите — 1350 

643. Правилник за југословенските стандарди за ог-
ноотпорен материјал 1350 

644. Правилник за југословенскиот стандард за ради-
окомуникации 1351 

645. Правилник за југословенските стандарди за хе-
миски производи во течна состојба и за испарли-
ви органски течности 1351 

646. Правилник за југословенските стандарди за ру-
ди и концентрати 1351 

647. Правилник за југословенскиот стандард за мос-
тови 1352 

648. Правилник за југословенските стандарди за 
акустика 1352 

649. Правилник за југословенските стандарди за са-
дови под притисок 1352 

650., Правилник за југословенските стандарди за за-
варување и за сродни постапки 1353 
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651. Правилник за југословенскиот стандард за озна-
чување на производи, работи и услуги 1353 

652. Правилник за југословенските стандарди за ам-
балажа од дрво 1353 

653. Правилник за југословенскиот стандард за ли-
менки за конзервирање храна 1354 

654. Правилник за југословенските стандарди за ли-
менки за конзервирање храна и за стаклена ам-
балажа за прехранбената индустрија 1354 

655. Правилник за југословенските стандарди за чис-
ти хемикалии 1355 

656. Правилник за југословенските стандарди за за-
штита на дрво 1355 

657. Наредба за задолжително атестирање на јутата 1356 

658. Одлука за распишување на дополнителен избор 
за еден делегат во Сојузниот собор на Собрание-
то на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија од Социјалистичка Република Сло-
венија 1357 

659. Одлука за распишување на дополнителен избор 
за еден делегат во Сојузниот собор на Собрание-
то на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија од Социјалистичка Автономна По-
краина Косово 1357 

Страна 

660. Листа на кандидатите за дополнителен избор на 
еден делегат во Сојузниот собор на Собранието 
на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија од Социјалистичка Република Србија 1357 

Одлука за оценување на уставноста на одредбите на 
член 57 од Правилникот за доделување станови 
на користење на работниците на Основната ор-
ганизација на здружен труд „Одржување" на Бе-
очинската фабрика за цемент во Беочин од 16 ап-
рил 1980 година 1358 

Одлука за оценување на уставноста на член 24 точка 
2 под а) од Правилникот за решавање на станбе-
ните потреби на работниците на Заводот за оп-
штествено планирање, развој и статистика на 
Општина Сплит 1358 

Одлука за оценување на уставноста на член 20 од 
Правилникот за решавање на станбените потре-
би на работниците на Основната организација 
на здружен труд Клиничко-болнички центар 
„Бежаниска коса" во Белград 135' 

Исправка на Законот за средствата и за финансира-
њето на Југословенската народна армија 1359 

Одликувања 1359 
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