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463. 
Административната комисија на Собранието на 

СФРЈ, врз основа на член 11 став 2 од Законот за личните 
доходи на функционерите што ги избира или именува Со-
бранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на 
делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 30/75, 16/77, 62/79, 13/83 и 12/85), на седница-
та од 28 јуни 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ, ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА 
ФУНКЦИИТЕ ВО ГРУПИТЕ НА ФУНКЦИИ И ЗА ОП-
РЕДЕЛУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ФУНКЦИ-
ОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ОДНОСНО ИМЕНУВА 
СОБРАНИЕТО НА СФРЈ, А КОИ НЕ СЕ РАСПОРЕДЕ-
НИ ВО ГРУПИТЕ НА ФУНКЦИИТЕ И НА КОИ НЕ 
ИМ СЕ ОПРЕДЕЛЕНИ КОЕФИЦИЕНТИТЕ ОД КО-
МИСИЈАТА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО 

НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР 
1. Со оваа одлука се утврдуваат основите и мерилата 

за утврдување на личните доходи, распоредувањето на 
функциите во групите на функции и се утврдуваат коефи-
циентите за функционерите што ги избира односно имену-
ва Собранието на СФРЈ, а кои не се распоредени во групи-
те на функциите и на кои не им се определени коефициен-
тите од страна на Комисијата за следење на спроведува-
њето на Општествениот договор. 

2. Личните доходи на функционерите од точка 1 на 
оваа одлука се утврдуваат согласно со уставното начело 
за распределба според трудот и со основите и мерилата од 
Општествениот договор, тргнувајќи од значењето на фун-
кцијата, сложеноста и обемот на работите, стручната под-
готовка, способноста, работното искуство и одговорноста 
во вршењето на функциите, како и од работниот стаж. 

3. Месечниот износ на личниот доход на функционе-
рите од точка 1 на оваа одлука се утврдува на тој начин 
што основицата, што ќе ја утврди Комисијата за следење 
на спроведувањето на Општествениот договор, се зголе-
мува со следниве коефициенти: 

Функција Коефициент до 3,9 
- сојузен советник во Собранието 

на СФРЈ 
- заменик на генералниот секре-

тар на Собранието на СФРЈ 
- судија на Сојузниот суд 
- секретар на Службата за законо-

давство на Собранието на СФРЈ 
- секретари на соборите на Собра-

нието на СФРЈ 
- заменици на сојузниот јавен об-

винител 
- заменик на генералниот дирек-

тор на Службата на општестве-
ното книговодство на Југослави-
ја 

- заменик на генералниот дирек-
' тор на Сојузниот завод за оп-

штествено планирање 
- заменик на гувернерот на На-

родната банка на Југославија 
- заменици на сојузниот општес-

твен правобранител на самоуп-
равувањето 

- заменици на сојузниот јавен пра-
вобранител 
4. Личните доходи утврдени за одделни функции од 

точка 3 на оваа одлука се зголемуваат, согласно со одред-
бите на член 14 од Законот за личните доходи на функцио-
нерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и 
за надоместите на личните доходи на делегатите во Со-
бранието на СФРЈ, за секоја започната година за 0,5 насто 
по навршените пет години работен стаж признат за пензи-
ја. 

Процентот од став 1 на оваа тачка им се зголемува за 
0,25% на функционерите-жени што имаат повеќе од 25 го-
дини работен стаж. 

5. Оваа одлука се применува од 1 јануари 1985 годи-
на. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за основите и мерилата за 
определување на личните доходи, за распоредувањето на 
функциите во групите на функции и за определување на 
коефициентите за функционерите што ги избира односно 
именува Собранието на СФРЈ, а кои не се распоредени во 
групите на функциите и на кои не им се определени коефи-
циентите од Комисијата за следење на спроведувањето на 
Општествениот договор („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
17/77) и Одлуката за дополнение на Одлуката за основите 
и мерилата за определување на личните доходи, за распо-
редувањето на функциите во групите на функции и за оп-
ределување на коефициентите за функционерите што ги 
избира односно именува Собранието на СФРЈ, а кои не се 
распоредени во групите на функциите и на кои не им се 
определени коефициентите од Комисијата за следење на 
спроведувањето на Општествениот договор („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 15/79). 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 120-102/85-013 
28 јуни 1985 година 

Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател 
на Комисијата, 

инж. Радован Симиќ, с. р. 
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464. 
Административната комисија на Собранието на 

СФРЈ, врз основа на член 11 став 2 од Законот за личните 
доходи на функционерите што ги избира или именува Со-
бранието на СФРЈ и за надом ветите на личните доходи на 
делегатите во Собранието iia СФРЈ („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 30/75, 16/77, 62/79, 13/83 и 12/85), на седница-
та од 28 јуни 1985 година, донесе 

О Д Л У К А . 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ФУНКЦИИТЕ ВО ГРУПИТЕ 
НА ФУНКЦИИТЕ И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОЕФИ-

ЦИЕНТИТЕ 
1. Во точка 1 од Одлуката за распоредување на фун-

кциите во групите на функциите и за определување на кое-
фициентите („Службен лист ца СФРЈ“, бр. 25/84), во став 
1 во втората група на функциите, по алинеја 10 се додава 
нова алинеја: ч 

- генерален секретар на Собранието на-СФРЈ. 
Во третата група на функциите се брише првата али-

неја, а се додаваат следниве нови алинеи: 
- сојузен општествен правобранител на самоуправу-

вањето ; 
- сојузен јавен правобранител; 

заменици на сојузните секретари; 
- заменици на претседателите на сојузните комитети. 
Четвртата група на функциите се брише. 
2. Распоредот на функциите од точка 1 на оваа одлука 

се применува од 1 јануари 1985 година. 
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 120-101/85-013 
28 јуни 1985 година 

Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател 
на Комисијата, 

инж. Радован Симиќ, с. р. 

465. 
Административната комисија на Собранието на 

СФРЈ, врз основа на член 12а; од Законот за личните дохо-
ди на функционерите што ги| избира или именува Собра-
нието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на де-
легатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 30/75, 16/77, 62/^9, 13/83 и 12/85), а во врска 
со член 7 од Општествениот договор за основите и мери-
лата за утврдување на личните доходи и другите примања 
на функционерите во федерацијата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 58/76), на седницата од 28 јуни 1985 година, до-

ОДЛ^УКА 
ЗА ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И НА ДРУГИТЕ ПРИМАЊА 
НА РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ ШТО ГИ НАЗНА-
ЧУВА КОМИСИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ЗА 

ИЗБОР И ИМЕНУВАЊА 
1. Со оваа одлука се утврдуваат мерилата за опреде-

лување на личните доходи на раководните работници што 
ги назначува Комисијата на Собранието на СФРЈ за избор 
и именувања (во натамошниот текст: раководните работ-
ници) и на другите примања. 

2. Личните доходи на раководните работници се ут-
врдуваат согласно со уставното начело за распределба 

според трудот и поставките од Општествениот договор за 
основите и мерилата за утврдување на личните доходи и 
другите примања на функционерите во федерацијата, 
тргнувајќи притоа од значењето на функцијата, сложенос-
та и обемот на работите, стручната подготовка, способ-
носта, работното искуство и одговорноста во вршењето 
на функцијата, како и од работниот стаж. 

3. Месечниот износ на личниот доход на раководниот 
работник се утврдува на тој начин што основицата, која ќе 
ја утврди Комисијата за следење на спроведувањето на 
Општествениот договор, имајќи го предвид просечниот 
личен доход на вработените во стопанството на СФРЈ, се 
зголемува за определен коефициент во рамките на распо-
нот на коефициентите утврдени со оваа одлука. 

Личниот доход утврден за одделни функции од став 1 
на оваа точка се зголемува, согласно со одредбите на член 
8 од Општествениот договор, за секоја започната година 
за 0,5 на сто по наврешените пет години работен стаж. 

4. Согласно со критериумите од точ. 2 и 3 на оваа од-
лука, за функциите во службите на Собранието на СФРЈ 
чии носители ги назначува Комисијата на Собранието на 
СФРЈ за избор и именувања се определуваат коефициенти-
те во распон од 3,0 до 3,8. 

Коефициентите за одделни функции во овој распон ќе 
се утврдуваат во рамките на коефициентите договорени 
во Комисијата за следење на спроведувањето на Општес-
твениот договор за основите и мерилата за утврдување на 
личните доходи и другите примања на функционерите во 
федерацијата за соодветните функции во органите и орга-
низациите во федерацијата. г 

5. Основицата за утврдување на личните доходи, ут-
врдени во согласност со точка 3 од оваа одлука, се усогла-
сува со просечниот пораст на личните доходи на вработе-
ните во стопанството на СФРЈ, најмалку еднаш годишно. 

6. На раководните работници што по разрешувањето 
од должноста се ставени на располагање согласно со од-
редбите на член 249 од Законот за основите на системот на 
државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузни-
те органи на управата, личниот доход им се определува 
според функцијата што ја имале до разрешувањето. 

7. Коефициентите за одделни функции во рамките на 
распонот од точка 4 на оваа одлука ги утврдува и врз ос-
нова на тоа донесува решение за определување на личните 
доходи на раководните работници, тргнувајќи од критери-
умите од точ. 2 и 3 на оваа одлука, Административната 
комисија на Собранието на СФРЈ на предлог од генерал-
ниот секретар на Собранието на СФРЈ. 

8. Раководниот работник има право на дневница за 
деновите што ги поминал на службен пат. 

Раководниот работник има право на дневница и на 
надомест за превоз за деновите поминати на службен пат 
во странство, во височина и под условите под кои тоа пра-
во го остваруваат раководните работници што ги назначу-
ва Сојузниот извршен совет. 

9. На раководниот работник му припаѓа надомест на 
трошоците за превоз при службено патување. 

10. На раководниот работник кој во Белград нема се-
меен стан му припаѓа надомест на трошоците поради од-
воен живот од семејството. 

11. На раководниот работник му припаѓа надомест 
на трошоците за селидба од местото на живеење во место-
то во кое ја врши функцијата, а по престанувањето на фун-
кцијата - до местото во кое ќе се пресели. 

Надоместот на трошоците од став 1 на оваа точка се 
исплатува според сметката на превозникот. 

При селидба, на раководниот работник му припаѓа, 
покрај надоместот на трошоците на превоз, и надомест во 
паушален износ кој одговара на износот на неговиот едно-
месечен личен доход. 

Надоместот на трошоците од ст. 1 и 3 на оваа точка 
паѓа на товар ца Собранието на СФРЈ. 

12. На раководниот работник му припаѓа надомест за 
користење на годишен одмор во износ од 60 насто од про-
сечно остварениот личен доход на вработените во стопан-
ството на СФРЈ во претходната година. 
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13. Во случај на остварување на правото на пензија, 
на раководниот работник му припаѓа отпремнина во оп-
ределен износ. 

14. Во случај на смрт на раководниот работник, на 
членот на неговото семејство, односно на друго лице што 
го погребало починатиот раководен работник, му припаѓа 
надомест на име трошоци за погреб во определен износ. 

15. Условите, начинот на остварувањето на правата 
од точ. 8 до 14 на оваа одлука, како и височината на надо-
местот односно износот што му припаѓа на раководниот 
работник во остварувањето на тие права, се уредуваат со 
општиот акт што го донесува Административната коми-
сија на Собранието на СФРЈ, во согласност со Општестве-
ниот договор за основите и мерилата за утврдување на 
личните доходи и другите примања на функционерите во 
федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76). 

16. Одредбите на оваа одлука што се однесуваат на 
определувањето на личните доходи на раководните работ-
ници се применуваат од 1 јануари 1985 година. 

17. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за оснивите и мерилата за 
определување на личните доходи и на другите примања 
на функционерите што ги назначува Претседателството 
на Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
17/77) и Одлуката за дополнение на Одлуката за основите 
и мерилата за определување на личните доходи и на дру-
гите примања на функционерите што ги назначува Пре-
тседателството на Собранието на СФРЈ („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 21/81). 

18. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 120-100/85-013 
28 јуни 1985 година 

Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател 
на Комисијата, 

инж. Радован Симиќ, с. р. 

- претставништва 
- други плаќања 

390,967.000 
256,166.000 

466. 
Врз основа на член 72 од Законот за девизното рабо-

тење и кредитните односи со странство („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83, 70/83 и 71/84), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ 
НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОРГА-
НИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА И ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОС-
ТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ НА 

ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1985 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за распоредување на девизите утврде-

ни за потребите на органите на федерацијата и за потреби-
те на остварувањето на правата и должностите на федера-
цијата за 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/85, 
14/85 и 26/85) во точка 1 став 1 во одредба под 1 бројот: 
„16.084,609.000" се заменува со бројот:,, 16.486,463.000". 

Во став 2 бројот: „2.334,112.895" се заменува со бро-
јот: „1.932,258.895". 

2. Во Распоредот на девизите за 1985 година, кој е сос-
тавен дел на Одлуката за распоредување на девизите ут-
врдени за потребите на органите на федерацијата и за по-
требите на остварувањето на правата и должностите на 
федерацијата за 1985 година, редниот број 61 се менува и 
гласи: 
„61 Туристички сојуз на Југос-

лавија 
Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 464.000 

В к у п н о : 

647,597.000 

647,597.000" 

Редниот број 62 се менува и гласи: 
„62 Стопанска комора на Југос-

лавија 
Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 
- претставништва 
- саеми и изложби 
- котизации 
- други плаќања 

Стоковни плаќања: 

10,403.000 
477,939.000 
160,858.000 

2,210.000 
8,024.000 659,434.000 

1,250.000 

В к у п н о : 660,684.000" 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 221 
20 јуни 1985 година 

Белград 
Сојузен извршен совет. 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

467. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за заштита 

на животните од заразните болести што ја загрозуваат це-
лата земја („Службен лист нај СФРЈ“, бр. 43/76), по приба-
вено^ мислење од надлежните органи во републиките и 
автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесу-
ва 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ ГРАНИЧНИ ВЕТЕРИНАРСКИ СТА-

НИЦИ 
1. За вршењето на ветеринарско-санитарни прегледи 

и контрола на пратките на животни, животински произво-
ди, животински суровини, животински отпадоци, семе за 
вештачко осеменување и други предмети со кои може да 
се пренесува заразна болест, што се увезуваат, извезуваа i 
или превезуваат, се основаат гранични ветеринарски ста-
ници во следните места: 
Реден 
број 

1 М е с т о За гранични премини 

1 Бар Бар, Божај, Титоград 

2 Белград Белград, Вршац, Ватин, Велико 
Градиште 

3 Гевгелија Гевгелија, Б9городица, Битола, 
Меџетлија, Ќафасан, Охрид 

4 Димитровград Димитровград, Градина 

5 Загреб Загреб, Коториба-Муракерес-
зтур, Копривница-Ѓекенеш, Го-
ричан, Бели Манастир-Мохач, 
Осијек, Бездан 

6 Марибор Марибор, Шентиљ, Јесенице, 
Љубљана, Подкоренско седло, 
Ратече 

7 Риека Риека, Бршица (Раша) 

8 Сежана Сежана, Фернетичи, Нова Гори-
ца, Вртојба, Копер, Шкофиј 

9 Сплит Сплит, Карделево, Шибеник, 
Задар, Дубровник 

10 Суботица Суботица, Хоргош, Кнежево 
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Граничните станици од став 1 на оваа точка се под-
рачни организациони единици на Сојузниот комитет за 
земјоделство. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за основање гранични вете-
ринарски станици („Службен; лист на СФРЈ“, бр. 8/77). 

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

Е. п. бр 222 
13 јуни 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 

468. 
Врз основа на член 48 став 3 од Законот за заштита 

на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат 
целата земја (,,Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 43/82) 
по прибавеното мислење од надлежните органи во репуб-
ликите и автономните покраини, Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ ГРАНИЧНИ СТАНИЦИ ЗА ЗАШТИТА 

НА РАСТЕНИЈАТА 
1. За вршењето на здравствена контрола на растени-

јата во прометот преку државната граница се основаат 
гранични станици за заштита на растенијата во следните 
места: 

Реден 
број М е с т о За гранични премини 

1 Бар Бар, Рожај, Херцег Нови, Ко-
тор, Тиват, Титоград, Тузи 

2 Белград Белград, Вршац, Ватин, Кикин-
да, Велико Градиште, Пришти-
на, Врбница, Ќафапрушит 

3 Гевгелија Гевгелија, Богородица, Скопје, 
Ќафасан, Битола, Меџетлија, 
Охрид 

4 Димитровград Димитровград, Градина, Ниш 

5 Загреб Загреб, Коприцница-Гекенеш, 
Горичан, Коториба-Муракерес-
зтур, Терезино Поле, Вараждин, 
Бели Манастир - Мохач, Осиек 

6 Марибор Марибор, Горна Радгона, Хол-
мец, Вич, Долга Вас, Превале, 
Шентиљ, Јесенице, Љубљана, 
Подкорен, Лубељ 

7 Риека Риека, Бакар, Пула, Раша 

8 Сежана Сежана, Фернетири, Нова Го-
рица, Рожна Долина, Вртојба, 
Копер, Дутовле, Шкофије 

9 Сплит Сплит, Шибеник, Задар, Карде-
лево, Дубровник, Сараево 

10 Суботица Суботица, Хоргош, Бездан, Но-
ви Сад 

Граничните станици од став 1 на оваа точка се под-
рачни организациони единици на Сојузниот комитет за 
земјоделство. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за основање гранични ста-
ници за заштита на растенија („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 8/77). 

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

Е. п. бр. 223 
13 јуни 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

П от п ретседате л ,-
Борисав Сребриќ, с. р. 

469. 
Врз основа на член 2 ста в 2 од Законот за плаќањата 

во конвертибилни девизи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
34/83 и 70/83), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОБЕМОТ И ИЗВОРИТЕ НА ДЕВИЗИ ЗА НАМИРУ-
ВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ПО СТРАНСКИТЕ КРЕДИТИ 
ЗЕМЕНИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1982 ГОДИНА НА НА-
ТПРОСЕЧНО ЗАДОЛЖЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТО-
НОМНИ ПОКРАИНИ ШТО ВТАСУВААТ ВО 1985 ГО-
ДИНА, КАКО И ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА КОРИСТЕ-

ЊЕ НА ТИЕ ДЕВИЗИ 
1. Со оваа одлука се утврдуваат обемот и изворите на 

девизи за намирување на обврските по странските кредити 
земени до 31 декември 1982 година, освен на кредитите на 
Меѓународната банка за обнова и развој, за основните и 
други организации на здружен труд и за други општестве-
ни правни лица (во натамшниот текст: општествени прав-
ни лица) со седиште во републики и автономни покраини 
чијшто степен на задолженост е над југословенскиот про-
сек, како и критериумите за користење на тие девизи. 

2. Заради обезбедување девизи од точка 1 на оваа од-
лука, овие општествени правни лица од територијата на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија се 
должни од девизниот прилив1 остварен од 1 јануари до 31 
декември 1985 година да издвојуваат 3,1%, освен од девиз-
ниот прилив по кој не се вршат издвојувања во согласност 
со член 6а од Законот за плаќањата во конвертибилни де-
визи. 

3. Во согласност со одредбите на оваа одлука, за оп-
штенствени правни лица од Социјалистичка Република 
Босна и Херцеговина се обезбедуваат девизи во износ од 
48,70 милиони долари, за општествени правни лица од Со-
цијалистичка Република Црна Гора се обезбедуваат деви-
зи - во износ од 65,00 милиони долари, за општествени 
правни лица од Социјалистичка Република Мекедонија во 
износ од 44,90 милиони долари, а за општествени правни 
лица од Социјалистичка Автономна Покраина Косово за 
обврските во износ од 79,40 милиони долари. 

4. Продажба на девизи од точка 3 на оваа одлука На-
родната банка на Југославија ќе им врши на определени 
овластени банки месечно, во зависност од височината на 
втасаните обврски по странски кредити, во рамките на из-
носот на собраните девизи за'таа намена, како и во рамки-
те на износот на девизите на кои одделни републики и 
САП Косово имаат право, ј 

Во согласност со критериумите од став 1 на оваа точ-
ка, Народната банка на Југославија продажбата на девизи 
ќе ја врши месечно, во износите што произлегуваат врз ос-
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нова на процентите добиени со ставањето во однос на из-
носите на девизи од точка 3 на оваа одлука и износите на 
вкупните обврски по среднорочните и долгорочните 
странски кредити, што им втасуваат на споменатите ре-
публики и САП Косово во текот на 1985 година. 

5. Девизите издвоени по точка 2 на оваа одлука бан-
ките овластени за работите со странство ќе ги пренесуваат 
седумдневно на посебна сметка кај Народната банка на Ју-
гославија. 

Народната банка на Југославија во согласност со 
оваа одлука ќе им врши конечна продажба на девизи до 
износите од точка 3 на банките односно на општествените 
правни лица од републиките и автономните покраини чиј-
што степен на задолженост е над просечниот степен на за-
долженост на земјата. 

6. Надлежниот орган во републиката односно во ав-
тономната покраина ќе определи банка на која Народната 
банка на Југославија ќе и продава девизи во согласност со 
оваа одлука. 

Л Износот од точка 3 на оваа одлука за секоја репуб-
лика и автономна покраина ќе се коригира месечно врз ос-
нова на податоците за остварениот прилив и за извршени-
те обврски по среднорочните и долгорочните странски 
кредити. 

По истекот на 1985 година, врз основа на дефинитив-
ните податоци за остварениот прилив и за извршените об-
врски по среднорочните и долгорочните странски креди-
ти, ќе се состави конечна пресметка на користењето на 
средства по оваа одлука. 

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за обемот и изворите на де-
визи за намирување на обврските по странските кредити 
земени до 31 декември 1982 година, како и за критериуми-
те за користење на тие девизи во 1984 година („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 21/84). 

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

Е. п. бр. 224 
13 јуни 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

П отпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 

те на статистиката („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/82, 
3/83, 7/83, 62/83, 10/84 и 65/84)." 

3. Во точка 23 зборовите: „за воените инвалиди изда-
ва комисијата што ги утврдува правата на ортопетски по-
магала, а за другите инвалиди-4' се заменуваат со зборот: 
„издава“. 

4. Во точка 25 се додаваат нови ст. 2 и 3 кои гласат: 
„Потврдата со која се докажува дека лицата од точка 

10 на оваа одлука вршат со законот дозволена дејност со 
личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓа-
ните ја издава надлежниот орган во републиката, односно 
во автономната покраина. Таа потврда се издава еднаш во 
две години и и се поднесува на царинарницата при секое 
царинење. Царинарницата при царинењето на грбот на 
потврдата ја запишува вредноста на увезените основни 
средства, а потврдата му ја враќа на корисникот. 

Потврдата од надлежното општо здружение од став 1 
на оваа точка не е потребно да се прибавува ако се увезу-
ваат основни средства што се наоѓаат во Списокот на сто-
ките опфатени со одделни форми на извозот и увозот кој е 
составен дел на Одлуката за издавање на Списокот на сто-
ките опфатени со одделни форми на извозот и увозот и за 
постапката на контрола на царинските органи во врска со 
применувањето на тој список („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 27/83, 47/83, 8/84 и 22/84) (во натамошниот текст: 
Списокот на стоки) означени со кратенката „ЛБ". 

5. Во точка 27 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Потврдата од надлежното општо здружение од став 

1 на овој член не е потребно да се прибавува ако се увезу-
ваат основни средства што се наоѓаат во Списокот на сто-
ките означени со кратенката „ЛБ". 

6. Во точка 29 по став 4 се додава нов став 5, кој гла-
си: 

„Потврдата од надлежното општо здружение од став 
4 на оваа точка не е потребно да се прибавува ако се увезу-
ва опремата што се наоѓа во Списокот на стоките означе-
ни со кратенката „ЛБ". 

Ст. 5, 6, и 7 стануваат ст. 6, 7 и 8. 
7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 228 
5 јули 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

470. 
Врз основа на член 78 став 4 од Законот за прометот 

на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 15/77, 17/78 и 5/82), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ФИЗИЧКИ ЛИЦА МОЖАТ ДА 
УВЕЗУВААТ, ВНЕСУВААТ И ПРИМААТ ОПРЕДЕЛЕ-
НИ ПРЕДМЕТИ ОД СТРАНСТВО, ОДНОСНО ДА ИЗ-
ВЕЗУВААТ, ИЗНЕСУВААТ И ИСПРАЌААТ ОПРЕДЕ-

- ЛЕНИ ПРЕДМЕТИ ВО СТРАНСТВО 
1. Во Одлуката за условите под кои физички лица 

можат, да увезуваат, внесуваат и примаат определени 
предмети од странство, односно да извезуваат, изнесуваат 
и испраќаат определени предмети во странство („Службен 
лист на СФРЈ, бр. 63/84 и 19/85) во точка 10 зборовите: 
„еднаш во“, се заменуваат со зборовите: „во текот“. 

2. По точка 17 се додава нова точка 17а која гласи: 
„17а. Вредноста на предметите што се увезуваат спо-

ред одредбите на оваа одлука се утврдува во смисла на 
точка 4 од Одлуката за утврдување на курсевите на стран-
ските валути за определување на основицата за пресмету-
вање на царината и на друите увозни давачки, на даночни-
те олесненија за остварениот девизен прилив при извозот 
и искажување на правото на увоз и плаќање, и за потреби-

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, с.р. 

471. 
Врз основа на член 223 став 1 и член 328 од Царински-

от закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 
12/82, 61/82, 7/84 и 25/85), сојузниот секретар за финан-
сии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА СЛОБОДНИТЕ ЦАРИНСКИ ПРОДАВНИЦИ И ЗА 
СНАБДУВАЊЕТО НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ВО 

МЕЃУНАРОДНИОТ СООБРАЌАЈ 

Член 1 
Во Правилникот за слободните царински продавници 

и за снабдувањето на превозните средства во меѓународ-
ниот сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/76, 41/79 
и 7/83) во член 2 став 1 се менува и гласи: 

„Слободните царински продавници што се отвораат 
согласно со член 222 став 1 на Царинскиот закон мораат 
да бидат сместени: 



Страна 6 - Број 34 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 12 јули 1985 

1) на воздухопловни пристаништа отворени за меѓу-
народен сообраќај, во чекални наменети за патниците во 
меѓународниот сообраќај и во други простории наменети 
за тие патници; 

2) во дуки и пристаништа отворени за меѓународен 
сообраќај, во постојните простории или посебно изграден 
објект на просторот што се наоѓа помеѓу царинскиот гат 
или на делот од брегот о.пределен за пристанување на бро-
довите што пловат во меѓународниот сообраќај и гранич-
ната рампа; 

3) на граничните друмски премини, во постојните 
простории или во посебно изграден објект, односно во са-
моодно или влечно превозно средство, што се поставени 
на граничниот друмски премин на делот помеѓу гранична-
та рампа и граничната линија, под услов покрај слободна-
та царинска продавница да е обезбеден паркинг простор 
за возила; 

4) во марините во кои согласно со член 222 став 1 на 
Царинскиот закон е обезбедена царинска и пасошка кон-
трола, во постојните простории или посебно изградени 
објекти што се наоѓаат во марината." 

Во став 2 зборовите: „Транзитната хала“ се заменува-
ат со зборот: „Просторијата“. 

Став 3 се менува и гласи: 
„Слободната царинска продавница на воздухопловно 

пристаниште отворено за меѓународен сообраќај може да 
се состои од продажно место, прирачно складиште покрај 
продажното место и посебен складиштен простор. Сло-
бодните царински продавници во луките и пристаништата 
отворени за меѓународен сообраќај, на друмските гранич-
ни премини и во марините во кои е организирана царин-
ска и пасошка контрола, можат да се состојат од просто-
рии во кои се врши продажба на стоките и од други про-
стории за сместување на стоките наменети за продажба во 
слободната царинска продавница." 

Член 2 
Во член 3 став 1 се менува и гласи: 
„Слободна царинска продавница на воздухопловно 

пристаниште може да отвори организацијата на здружен 
труд за аеродромски услуги. Другите царински продавни-
ци од член 222 став 1 на Царинскиот закон може да ги от-
вори организацијата на здружен труд регистрирана за 
вршење на таков вид надворешно-трговска дејност под ус-
лов со носителот на правото за користење на просториите 
или земјиштето да склучи договор за користење на про-
сториите или земјиштето." 

Во став 2 зборовите: „на воздухопловното приста-
ниште“ се заменуваат со зборовите: „во кое се отвора сло-
бодна царинска продавница." 

Став 3 се менува и гласи: 
„Кон барањето за о i ворање на слободна царинска 

продавница се поднесува примерок од договорот за корис-
тење на просторијата односно на просторот наменет за 
изградба на слободна царинска продавница, извод од ре-
гистарот на надлежниот стопански суд, употребна дозво-
ла од надлежниот орган на собранието на општината, ски-
ца и технички опис на просториите и објектот и специфи-
кација на странските и домашните стоки што ќе се прода-
ваат во слободната царинска продавница." 

Член 3 
Во член 6 на крајот точката се заменува со запирка и 

се додаваат зборовите: „односно на странски физички ли-
ца што привремено престојуваат во Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, во марините". 

Член 4 
Во член 7 став 1 зборовите: „со Правилникот за начи-

нот на пополнување и поднесување на исправите во ца-
ринската постапка“ се заменуваат со зборовите: „со Пра-
вилникот за поднесување на исправи во царинската по-
стапка“. 

Став 2 се менува и гласи: 
„Домашните стоки наменети за продажба во слобод-

ната царинска продавница се сместуваат во слободна ца-
ринска продавница врз основа на спецификација или фак-
тура заверена од царинарницата надлежна спрема место-
то во кое е отворена слободната царинска продавница“. 

Во став 4 по зборот: „парагон-блокови" се брише за-
пирката и се додаваат зборовите: „преку регистар каса“. 

Во став 6 на крајот се додава нова реченица, која гла-
си: „Извештајот за продадените стоки треба да содржи и 
податоци за набавната цена на странските стоки." 

Член 5 
Во член 9 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат: 
„Во слободните царински продавници стоките можат 

да се продаваат, согласно со член 222 став 1 на Царински-
от закон, и тоа: 

1) на воздухопловно^ пристаниште на патниците што 
одат во странство, по извршената царинска контрола, а на 
патниците што доаѓаат во Југославија - и на патниците во 
провоз преку царинското подрачје на Југославија - пред 
извршената царинска контрола, и тоа најрано два саати 
пред времето предвидено за полетување односно најдоцна 
два саати по слетувањето на воздухопловот; 

2) во луките и пристаништата на патниците што одат 
во странство, по извршената царинска контрола, а на пат-
ниците што доаѓаат во Југославија и на патниците што се 
во провоз преку царинското подрачје на Југославија -
пред извршената царинска контрола, и тоа најрано два са-
ати од времето предвидено за испловување односно два 
саати по впловувањето на бродот; 

3) на граничните друмски премини на патниците што 
одат во странство, по извршената царинска контрола, а на 
патниците што доаѓаат во Југославија и на патниците 
што се во провоз преку царинското подрачје на Југослави-
ја - пред извршената царинска контрола. Продажбата на 
стоки во слободната царинска продавница може да се 
врши непрекинато или во времето што ќе го определи ца-
ринарницата; 

4) во марините во кои е организирана пасошка и ца-
ринска контрола на странските физички лица што привре-
мено престојуваат во Југославија - во времето што ќе го 
определи царинарницата. 

Во слободната царинска продавница стоките можат 
да се продаваат на лицата од став 1 точ. 1 и 2 на овој член 
врз основа на „бординг-карта" или карта за патување, а на 
лицата од став 1 точка 4 на овој член - врз основа на пат-
ната исправа и пријавата за престој или врз основа на дру-
га исправа од која се гледа дека тоа лице привремено пре-
стојува во марината." 

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Во времето кога не се врши продажба на стоки, сло-

бодната царинска продавница мора да биде затворена." 
Досегашниот став 3 станува став 4. 

Член 6 
Во член 10 став 2 зборовите: „со Правилникот за на-

чинот на пополнување и поднесување на исправите во ца-
ринската постапка“ се заменуваат со зборовите: „со Пра-
вилникот за поднесување на исправи во царинската по-
стапка“. 

Во став 3 зборовите: „на воздухопловното приста-
ниште“ се заменуваат со зборовите: „што е надлежна спо-
ред местото во кое се наоѓа слободната царинска продав-
ница“. 

Во став 4 позборовте: „ги придружува стоките“ се 
става точка, а зборовите: „до излегувањето од воздухоп-
ловното пристаниште“ се бришат. 
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Член 7 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 3-5270/1 
19 јуни 1985 година 

. Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Владо Клеменчич, с. р. 

472. 
Врз основа на член 36 став 1 точка 16 од Законот за 

оданочување на производи и услуги во прометот 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 
58/ 75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 
66/83 и 71/84) и на член 211 став 2 од Законот за општона-
родната одбрана („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/82), со-
јузниот секретар за финансии, во спогодба со сојузниот 
.секретар за народна одбрана, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛИСТА НА ПРОИЗВОДИ НА ЧИЈ 
ПРОМЕТ НЕ СЕ ПЛАЌА ДАНОК НА ПРОМЕТ НА 

ПРОИЗВОДИ 

1. Се утврдува Листа на производи на чиј промет не 
се плаќа данок на промет на производи во смисла на член 
36 став 1 точка 16 од Законот за оданочување на произво-
ди и услуги во прометот и на член 211 став 2 од Законот за 
општонародната одбрана, и тоа: 

1) оружје и орудија (освен ловечко); 
2) муниција, минско-експлозивни средства, бомби, 

ракети, торпеда, барути и експлозиви; 
3) воздухоплови и составни делови на летачки; 
4) опрема на воздухоплови и составни делови од оп-

ремата на воздухоплови; 
5) бродови и други пловни и лучки средства, вклучу-

вајќи и нуркачка опрема; 
6) средства за ориентација, набљудување, нишанење 

и управување со оган (освен радари); 
7) фортификација, средства за залечување (освен ек-

сплозиви) и други помошни средства и опрема; 
8) патна опрема и понтонски мостови; 
9) средства за добивање, обработка - пречистување, 

чување и транспорт на вода (освен пумпи); 
10) машини и работна опрема за инженериски рабо-

ти; 
11) маскирна опрема, димни и други средства за мас-

кирање; 
12) средства за врска и радионавигација; 
13) атомско-биолошко-хемиски средства; 
14)̂  мотори со внатрешно согорување, турбини и пар-

ни машини (освен за патнички автомобили); 
15) помошни уреди на мотори, турбини и парни ма-

шини (освен за патнички автомобили); 
16) делови, потсклопови и склопови на моторни вози-

ла и приколки (освен за патнички автомобили, за шински 
и запрежни возила); 

17) лежишта (освен за патнички автомобили); 

18) гуми за тркала (освен за патнички автомобили) и 
гумени полупроизводи; 

19) погонски и разводни електроуреди (освен за воз-
духоплови, бродови и моторни возила) и линиска опрема; 

20) работилници; 
21) облека, обувки, постелка опрема, шатори, и ша-

торски крила и церади; 
22) санитетска и ветеринарска опрема и материјал; 
23) моторни возила и приколки (освен патнички авто-

мобили од тар. број 6 на Тарифата на основниот данок на 
промет); 

24) запрежни возила, санки и запрежна, товарна, ја-
вачка и друга опрема за коњи и кучиња; 

25) радарски и сметачки средства; 
26) направи и инструменти за испитување, мерење и 

проверка, лабораториска опрема и уреди; 
27) фото-апарати, и филмски камери, опрема и при-

бор; 
28) машини и уреди за обработка на дрво; 
29) машини и уреди за обработка на метал; 
30) пумпи и компресори; 
31) уреди за ладење и климатизација; 
32) алат за мерење и проверка; 
33) рачен и машински алат (освен земјоделски); 
34) ремени, ременици, спојници и слична опрема за 

пренесување на механичка сила; 
35) други метални стоки (железарија) и слични неме-

тални стоки; 
36) средства и материјал за чистење, миење, пеглање, 

боење и лепење; 
37) хемикалии и хемиски производи; 
38) руди и полупроизводи на црната металургија; 
39) руди и полупроизводи на обоени метали; 
40) руди и полупроизводи на неметали; 
41) горива, мазива, масла, восоци и течности за ладе-

ње (освен нафтени деривати, кои можат да се набавуваат 
само под условот од тар. број 2 на Тарифата на основниот 
данок на промет); 

42) машини и уреди за обработка, миење и чистење 
на тексетилни, кожни, гумени, синтетички и пластични 
предмети, вклучувајќи и берберски алат и прибор; 

43) машини, опрема и алат за подготвување и по-
служување со човечка храна; 

44) мебел освен за спремање на канцеларии и други 
административни згради; 

45) печки и уреди за загревање и сушење; 
46) ткаенини, филц, влакна, предива, конци, канап и 

сиџими, јажиња, мрежи и гуртни; 
47) знамиња, знаменца, знаци, ознаки, одликувања, 

преврски, градни гајтани и фискултурни трофеи; 
48) наставни средства; 
49) географски карти; 
50) канцелариски, школски, цртачки, печатарско-кни-

говрзувачки прибор, направи, машини и апарати, поштен-
ска опрема; 

51) хартија, картони и друг канцелариски, школски, 
цртачки и печатарско-книговрзувачки материјал; 

52) амбалажа за општа употреба; 
53) железнички средства, висечки и монтажни мосто-

ви; 
54) средства за дигање, подметнување и пренесување; 
55) животни и суровински продукти на животни кои 

не служат за исхрана (освен кожа); 
56) цевоводи, канализации и санитарни уреди; 
57) градежно-ѕидарски материјал; 
58) дрвена граѓа и полупроизводи од дрво; 
59) музички инструменти и средства за разонода, кул-

турно издигнување и телесно воспитување; 
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60) општи делови на електрични и електронски уреди 
и инсталационен и изолационен материјалу 

61) расветни средства; 
62) кожа и крзно; 
63) противпожарна и друга заштитно-работна опре-

ма и средства; 
64) средства за тревожење (уреди за централизирано 

и далечинско активирање на сирени); сирени (електрични, 
електронски, пневматски, рачни); 

65) монтажни засолништва; средства за затворање на 
отвори за движење (врати, капаци, подвижни прегради); 
елементи за заштита од ударен бран (противударни венти-
ли, противударен вентили за регулација на натпритисо-
кот); елементи за доведување воздух (доводни и одводни 
цевки, брзо затворачки вентили, вентили за промена на 
проветрувањето, обиколен цевовод); елементи за пречис-
тување на воздухот (собирни канали, песочни и механички 
претфилтри, филтри за груба прашина, колективна зашти-
та и јагленмоноксид); елементи за распределба на возду-
хот (центрифугални вентилатори, односно филтровенти-
лациони уреди за сув воздух, вентили за регулација на на-
тпритисокот, разводни цевоводи, анемостати и придушу-
вачи на бучава); мерни инструменти, мерач на натприти-
сок и протек на боздухот, индикатор на јагленмоноксид, 
термометар со хигрометар; материјал за инсталациона 
мрежа (електрична, водоводна, канализациона и за греење 
и проветрување со клима уреди); 

66) наменска опрема за засолништа, двонаменски об-
јекти, центри за врска, центри за известување, набљуду-
вачки станици и заштитни објекти, како и простории за 
престој и работа на единици и штабови на цивилната за-
штита; планшети; плочи (преглед) на метео-сигуација; 
агрегати за самостојно снабдување на засолништа и дво-
наменски објекти во енергетски потреби; опре.ма за сана-
циони потреби (третман на мртовци во засолништа); 

67) минимум средства за лична и колективна заштита 
од точ. 2, 4 и 7 на ,Одлуката за утврдување на минимумот 
средства за лична и колективна заштита од воени дејства 
и од други опасности („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/84); 

68) опрема за спасување од урнатини и од височини; 
скали, тркала, јажиња, сајди, лопати, казми, чекани, лосто-
ви, секири, гумени чизми, шлемови, рачни пили за бетон-
ски челик, спушталки, вреќи, перници за скокање, корпи за 
спасување, фетерова перница, пневматски ножици и сл.; 

69) противпожарна опрема; апарати за гаснење на 
пожари со прав, пена, гас (СО2), со вода и со халон; еле-
менти и апарати на стабилни системи (стабилни инстала-
ции за гаснење на пожар со пена, со распрсната вода и со 
прав), инсталации за гаснење на искри, стабилни (СО2) ин-
сталации, стабилни спринклер-инсталации); против-
пожарни возила, пумћи и приколки (противпожарни вози-
ла за гаснење со вода, вода-прав, вода-прав-пена, со 
прав); противпожарни автоматски скали и приколки; пре-
носни и превозни стабилни фрлачи на вода-пена: против-
пожарна арматура, спојки, млазните разделници, собир-
ите! и шмукални корпи, (спојки, потисни цевки, шмукал-
ни цевки; млазници, шмукални корпи, разделници, собир-
и н е ) ; хидрантски ормани со и без продолжение и клучеви 
на ормани за настава, спојки, клучеви за спојки; против-
пожарен прибор, уреди и средства за гаснење; лична про-
тивпожарна опрема (облека и униформа) облека за заши!-
та од оган; уреди и елементи за дојавување на пожар; 

70) средства и наставен прибор за оспособување на 
младината и населението; географски и топографски кар-
ти, проекциони апарати (кино-проектор, дијапроектор и 
графоскоп), пресеци на вооружување, минско-експлозивни 
средства, АБХ и други средства; макета и цртежи на во-
оружување, борбени воздухопловни и пловни средства, ре-
лјефи на земјишта, заштитни објекти, засолниш га и други 

макета; наставни филмски производи, (филмови, дијапо-
зитив и статични и поларизирани графологии), цели за га-
ѓање и дијаболо куглички за воздушна пушка 4,5 mm, кук-
ли за вежбање на вештачко дишење и надворешна масажа 
на срцето, проктопласт за имитација на повреди, преврска 
за подврзување на крвни садови, завој „хал ико , завој 
„мул", газа хидрофилна стерилна, триаголна шамија, при-
рачници и др. 

2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение 
престанува да важи Списокот на средствата за вооружува-
ње и воена опрема и на средствата за резерва за вонредни 
потреби на чијшто промет не се плаќа данок на промет на 
производите („Службен воен лист“, бр. 2/73 и 9/79). 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден о r ie-
ног на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 5-6569/1 
13 јуни 1985 година f 

Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Владо Клеменчнч, с. р. 

473. 
Врз основа на член 56 ст. 1 до 4 и член 58 став 3 од За-

конот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
38/77 и 11 /80), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација издава 

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

ЦЕВКИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЈА ДОЛГИ НАД 1 МЕТАР 
1. На задолжително атестирање подлежат бетонски 

цевки за канализација долги над 1 метар (во натамошниот 
текст: бетонски цевки за канализација), и тоа: 

1) вибропресувани бетонски цевки (неармирани и ар-
мирани со конструктивна арматура); 

2) центрифугирани бетонски цевки (неармирани и ар-
мирани со конструктивна арматура). 

2. На испитување за задолжително атестирање под-
лежат следните карактеристики на бетонските цевки: 

1) мерите на цевките; 
2) отпорноста спрема теменен притисок; 
3) водонепропустливоста. 
3. Карактеристиките на квалитетот на производите 

од точка 2 на оваа наредба се утврдени во следните југос-
ловенски стандарди, и тоа: 

1) со југословенскиот стандард JUS U.NI.051 - Бетон-
ски цевки за канализација, долги над 1 т . Вибропресува-
ни. Технички услови; 

2) со југословенскиот стандард JUS U.N 1.052 - Бетон-
ски цевки за канализација, долги над 1 т . Центрифугира-
ни. Технички услови. 

4. Испитување на карактеристиките на квали гетот на 
производите се врши на начинот определен во југословен-
скиот стандард JUS U.N 1.05! - Бетонски цевки за канали-
зација долги над 1 т . Вибропресувани. Технички услови. 

5. Постапката за атестирање на бетонски цевки за ка-
нализација се применува за секој тип производи. 

6. Типот на производот е утврден со ознака на цевка-
та. Означувањето на цевките е дефинирано во југословен-
ските стандарди JUS U.N 1.051 и JUS U.N 1.052. 

7. Постапката за испитување на типот на бетонски! е 
цевки за канализација се спроведува на следниот начин: 

1) земање мостри за испитување на типот на произво-
дот врши, по свој избор, овластената организација за за-
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должително атестирање во складот на готови производи 
кај производителот. 

2) овластената организација за задолжително атести-
рање зема најмалку три цевки со ист внатрешен пречник. 
За земањето мостри се составува записник, кој ги содржи 
следните податоци : 

а) фирма односно назив и седиште на производите-
лот; 

б) назив и број на мострите; 
в) место и датум на земањето мостри; 
г) датум на изработката на земените мостри на бе-

тонски цевки. 
Записникот за земањето мостри го потпишуваат пре-

тставници на производителот и на организацијата овлас-
тена за задолжително атестирање. 

8. Ако со испитувањата на карактеристиките од точка 
2 според методите од точка 4 на оваа наредба се утврди 
дека сите резултати ги задоволуваат условите од точка 3, 
на оваа наредба, организацијата овластена за задолжител-
но атестирање издава атест за типот на цевката кој важи 
шест месеци. 

9. Организацијата овластена за задолжително атести-
рање е должна кон атестот да приложи примерок на из-
вештајот за испитувањето. Едниот примерок на атестот, 
со извештајот за испитувањето, организацијата овластена 
за атестирање му го доставува на нарачувачот, другиот на 
Сојузниот завод за стандардизација, а третиот го за-
држува за свои потреби. 

Извештајот за испитувањето го содржи следното: 
1) податоци за производот; 
2) податоци за производителот; 
3) податоци за периодот во кој е вршена контрола; 
4) податоци за југословенските стандарди според кои 

е вршено испитувањето; 
5) резултати од испитувањето на карактеристиките 

на квалитетот од точка 2 на оваа наредба; 
6) заклучок со образложение; 
7) број на издадениот атест; 
8) податоци за местото и датумот на испитувањето. 
Извештајот за испитувањето од став 1 на оваа точка 

мора да биде заверен со печат и потпис од страна на ов-
ластениот работник на овластената организација за за-
должително атестирање. 

Заглавивте на извештајот за испитувањето од став 1 
на оваа точка го содржи следното: 

1) фирма односно назив и седиште на организацијата 
овластена за задолжително атестирање; 

2) број на решението за овластувањето и датум на из-
давањето на решението. 

Организацијата овластена за задолжително атестира-
ње е должна да го чува издадениот атест и извештајот за 
испитувањето од став 1 на оваа точка најмалку три годи-
ни од денот на издавањето. 

10. Производот за кој е издаден атест, производите-
лот мора да го означи со атестен знак според Наредбата 
за изгледот и употребата на атестниот знак („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 4/79 и 31/81), при што под атестниот 
знак мора да се наоѓаат две буквени и две бројни ознаки. 
Буквените ознаки (UN) се однесуваат на групата и подгру-
пата на југословенските стандарди на кои припаѓаат про-
изводите од точка 1 на оваа наредба, а бројните ознаки се 
шифра на овластената организација за задолжително атес-
тирање. 

Големината на атестниот знак е утврдена со височи-
ната „В“ од точка 4 на Наредбата за изгледот и употреба-
та на атестниот знак, која изнесува 50 mm. Производот 
што е обележан со атестон знак мора да има и датум на 
производството. 

11. За атестирање на бетонски цевки за канализација 
може да се овласти организација на здружен труд која во 
поглед на опременоста и стручните квалификации на ра-
ботниците ги исполнува следните услови: 

а) располага со долунаведената опрема, и тоа: 
1) преса за испитување на теменен притисок; 

2) уред за нанесување на сила на притисок на бетон-
ската цевка; 

3) опрема за испитување на водонепропустливоста; 
4) опрема за проверување на мерите на цевката; 
б) за работи на задолжително атестирање да има ра-

ботници со следна стручна квалификација, и тоа: 
1) ако е во прашање работник кој раководи со испиту-

вањата - дипломиран инженер по градежништво или дип-
ломиран инженер по технологија со најмалку 10 години 
работно искуство на работи на испитување на градежен 
материјал; 

2) ако се во прашање стручни работници: 
- дипломиран инженер по градежништво со најмалку 

5 години работно искуство на работи на испитување на 
градежен материјал или дипломиран инженер по техноло-
гија со најмалку 5 години работно искуство на работи на 
испитување на градежен материјал; 

техничар од градежна струка; 
- лаборант од градежна струка. 
12. Организацијата на здружен труд овластена за за-

должително атестирање е должна да изврши атестирање 
на бетонските цевки за канализација во рок од 15 дена од 
денот на земањето мостри за атестирање. 

13. Оваа наредба влегува во сила по истекот на девет 
месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-2445/1 
30 април 1985 година 

Белград 

„ Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

474, 
Врз основа на член 56 ст. 1 до 4 и член 58 став 3 од За-

конот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација издава 

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

ТЕ ВО БЕТОНОТ 
1. На задолжително атестирање подлежат следните 

додатоци во бетонот: 
1) пластификатори; 
2) аеранти; 
3) забавувачи на врзувањето; 
4) забрзувачи на врзувањето; 
5) забрзувачи на процесот на втврднувањето; 
6) затиначи; 
7) додатоци за бетонирање при ниски температури. 
2. На испитување за задолжително атестирање под-

лежат следните карактеристики за квалитет на додатоци-
те во бетонот: 

а) физичко-хемиските својства: 
1) зафатнинска маса; 
2) површински напон на пластификаторите и аеран-

тите; N 

3) содржина на сува материја на додатоците во бето-
нот во течна состајба; 

4) растворливост на додатоците во цврста состојба 
во дестилирана вода и во дестилирана вода заситена со 
вар; 



Страна 1070 - Број 34 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 12 јули 1985 
) 

5) загуба во жарење на додатоците во бетонот во 
цврста состојба; 

6) рН-вредност; 
7) содржина на хлор-јон квалитативно и квантита-

тивно, само ако квалитативната анализа е позитивна; 
8) IR спектроскопија; 
9) определување на редукционите материи; 
10) стабилност на пената на аерантите. 
б) влијание на додатоците во бетонот врз особините 

на цементната паста и на малтерот: 
1) стандардна конзистенција; 
2) време на врзување; 
3) постојаност на зафатнината; 
4) намалување на количината на потребната вода; 
5) цврстина при свиткување и притисок; 
6) линеарни деформации; 
7) зголемување на содржината на воздух во однос на 

мострата без додаток (еталон). 
в) влијание на додатоците во бетонот врз особините 

на челикот во бетонот (само ако додатокот содржи хлори-
ди). 

г) влијание на додатоците во бетон врз особините на 
свежиот бетон: 

1) зафатнинска маса во збиена состојба; 
2) конзистенција; 
3) време на врзување; 
4) содржина на воздух. 
д) влијание на додтоците во бетонот врз особините 

на втврднатиот бетон: 
1) зафатнинска маса; . 
2) цврстина при притисок; 
3) отпорност на мраз; 
4) водонепропустливост. 
3. Карактеристиките за квалитет на додатоците во бе-

тонот се утврдени во југословенскиот стандард JUS U. 
Ml.035. 

4. Испитување на карактеристиките за квалитет на 
додатоците во бетонот се врши на начинот определен со 
следните југословенски стандарди, и тоа: 

1) југословенскиот стандард JUS В.С8.022 - Цемент. 
Испитување на цврстината на цементот; 

2) југословенскиот стандард JUS В.С8.023 - Цементи. 
Методи за испитување на физичките особини на цемен-
тот; 

3) југословенскиот стандард JUS В.С8.029 - Цемент. 
Собирање на цементниот малтер поради сушење; 

4) југословенскиот стандард JUS В.С8.050 - Одреду-
вање на содржината н̂а воздухот во цементниот малтер; 

5) југословенскиот стандард JUS U.M1.015 - Бетон. 
Испитување на водонепропустливоста на бетонот; 

6) југословенскиот стандард JUS U.M 1.016 - Бетон. 
Испитување на отпорноста на мраз; 

7) југословенскиот стандард JUS U.M1.019 - Бетон. 
Одредување на времето на врзување на бетонските меша-
ници со мерење на отпорот при втиснување на игла; 

8) југословенскиот стандард JUS U.M 1.020 - Бетон. 
Одредување на цврстината на бетонските тела изработени 
од свеж бетон при притисок; 

9) југословенскиот стандард JUS U.M 1.031 - Бетон. 
Одредување на содржината на воздухот во свежиот бетон; 

10) југословенскиот стандард JUS U.M 1.038 - Бетон. 
Додатоци за бетон. Испитување на влијанието на додато-
ците за бетон на цементната паста и малтерот; 

11) југословенскиот стандард JUS U.M 1.039 - Бетон. 
Додатоци за бетон. Испитување на физичко-хемиските 
својства; 

12) југословенскиот стандард JUS U.M 1.044 - Бетон. 
Додатоци за бетон. Испитување на влијанието на додато-
ците врз корозијата на арматурата; 

13) југословенскиот стандард JUS U.M8.054 - Бетон. 
Одредување на конзистенцијата на бетонот со помаш на 
Vebe апаратот. 

5. Постапката за атестирање на додатоците во бето-
нот се врши за секој тип додаток. 

6. Постапката за испитување на типот на додатокот 
во бетонот се врши на следниот начин: 

1) просечната мостра за испитување на типот на до-
датокот во бетонот ја зема организацијата овластена за 
задолжително атестирање. ' . 

2) за земањето на мостри се составува записник што 
ги содржи следните податоци: 

- назив на додатокот во бетонот; 
- фирма односно назив и седиште на производите-

лот; 
- количина на која се однесува мострата (ознака на 

шаржата); 
- датуми на производството на испитуваните шаржи; 
- декларирани својства на додатокот во бетонот; 
- начин на складирање; 
- датум и место на земањето мостра. 
Записникот го потпишуваат претставниците на про-

изводителот и организациите овластени за задолжително 
атестирање. 

7. Ако организацијата овластена за атестирање ут-
врди, дека сите резултати од испитувањето ги задоволува-
ат карактеристиките за квалитет според точка 3 од оваа 
наредба, издава атест за типот на додатокот во бетонот 
кој важи три години. 

8. Ако организацијата овластена за атестирање ут-
врди дека кој и да е резултат од испитувањето не ги задо-
волува карактеристиките за квалитет пропишани во точка 
3 од оваа наредба, таа пристапува кон повторно испитува-
ње на додатокот во бетонот на тој начин што зема мостри 
од следните две шаржи. 

9. Ако организацијата овластена за атестирање ут-
врди (на две дополнително земени мостри), дека сите ре-
зултати од испитувањето (за обете дополнително земени 
мостри) ги задоволуваат карактеристиките за квалитет 
според точка 3 на оваа наредба, издава атест за типот на 
производот од точка 1 на оваа наредба кој важи три годи-
ни. 

10. Производителот е должен секој додаток во бето-
нот по добивањето на атестот да го сообрази со атестира-
ниот тип. 

11. По добивање на атестот, контрола на сообразност 
на додатокот во бетонот кон атестираниот тип се врши на 
секои 12 месеци според постапката дадена во точка 6 на 
оваа наредба под 1) и 2). Организацијата овластена за за-
должително атестирање врши испитување на карактерис-
тиките за квалитет, од точка 2 на оваа наредба под а), б) и 
в), што се однесуваат на декларираниот тип на додатокот 
во бетонот, и тоа само со еден вид цемент. 

12. Секој додаток во бетонот е сообразен со атестира-
ниот тип доколку организацијата овластена за за-
должително атестирање при контролата за сообразност 
утврди: 

1) дека отстапувањата на физичко-хемиските свој-
ства наведени во точка 2 од оваа наредба под а) не ги над-
минуваат вредностите наведени во југословенскиот стан-
дард JUS U.M 1.035. 

2) дека сите резултати од испитувањата на каракте-
ристиките за квалитет од точка 2 на оваа наредба, што се 
условуваат, ги задоволуваат вредностите пропишани во 
точка 3 на оваа наредба. 

13. Ако организацијата овластена за атестирање со 
контролата за сообразност утврди дека производот е сооб-
разен со атестираниот тип, ја продолжува важноста на 
атестот за наредните 12 месеци, што го назначува во из-
вештајот за испитувањето. 

14. Ако организацијата овластена за атестирање со 
контролата за сообразност утврди дека производот не е 
сообразен со атестираниот тип го известува производите-
лот и Сојузниот завод за стандардизација. 

15. Ако организацијата овластена за атестирање со 
контролата за сообразност на, двете дополнително земени 
мостри утврди дека обете се сообразни со атестираниот 
тип, ја продолжува важноста на атестот за наредните 12 
месеци што го назначува во извештајот за испитувањето. 
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16. Ако организацијата овластена за атестирање со 
контролата за сообразност на двете дополнително земени 
мостри утврди дека истите не се сообразни со атестирани-
от тип за тоа, со образложение, го известува производите-
лот и Сојузниот завод за стандардизација заради повлеку-
вање на атестот. 

17. Доколку производителот продолжи со производ-
ство на некој тип производ што го прекинал, мора повтор-
но да изврши атестирање на типот на производот. 

18. За додатоците во бетонот за кои со испитувањето 
ќе се утврди дека ги исполнуваат пропишаните услови за 
квалитет, организацијата овластена за задолжително атес-
тирање издава атест кон кој се прилагаат извештаи за ис-
питувањето. Едниот примерок од атестот организацијата 
овластена за атестирање го доставува до подносителот на 
барањето за задолжително атестирање, вториот до Сојуз-
ниот завод за стандардизација, а третиот го задржува, за 
свои потреби. 

Извештајот за испитувањето содржи: 
1) податоци за производителот; 
2) податоци за производот (тип на производот, брое-

ви и датуми на производството на испитуваните шаржи и 
др-); 

3) вид и класа на употребениот цемент за испитување 
на додатокот; 

4) податоци за употребениот агрегат за подготвување 
на бетонски тела за испитување на карактеристиките наве-
дени во точка 2 на оваа наредба; 

5) податоци за периодот во кој е вршена контрола на 
квалитетот; 

6) податоци за југословенските стандарди според кои 
е вршено испитувањето; 

7) датум на земањето мостра и датум на завршување-
то на сите испитувања; 

8) резултати од испитувањата на карактеристиките за 
квалитет од точка 2 на оваа наредба; 

9) заклучок со образложение; 
10) број на'издадениот атест. 
Извештајот за испитувањето мора да биде заверен со 

печат и потпис од страна на овластениот работник на ов-
ластената организација за атестирање. 

Заглавието на извештајот за испитувањето содржи: 
1) фирма односно назив и седиште на организацијата 

овластена за задолжително атестирање; 
2) број на решението за овластувањето и датум на из-

давањето. 
Организацијата овластена за задолжително атестира-

ње е должна да го чува издадениот атест и извештајот за 
испитувањето најмалку три години од денот на издавање-
то. 

19. Означување со атестен знак врз пакувањето на до-
датоците во бетонот се врши според Наредбата за изгле-
дот и употребата на атестниот знак („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 4/79 и 31/81), при што под атестниот знак мо-
ра да се наоѓаат две буквени и две бројни ознаки. Бушени-
те ознаки (UM) се однесуваат на групата и подгрупата ју-
гословенски стандарди во кои спаѓаат производите од 
точка 1 на оваа наредба, а бројните ознаки се шифра на ор-
ганизацијата овластена за задолжително атестирање. 

Големината на атестниот знак е утврдена со височи-
ната „В“ од точка 4 на Наредбата од став 1 на оваа точка 
која изнесува 30 mm. 

20. За атестирање на додатокот во бетонот може да се 
овласти организација на здружен труд која во поглед на 
опременоста и стручните квалификации на работниците 
ги исполнува следните услови: 

а) располага со долунаведената опрема, и тоа со: 
1) ареометар; 
2) стаклен цилиндар од 250 ml; 
3) сталагмометар или торзиска вага; 
4) држач за сталагмометар; 
5) електрична сушилница со терморегулатор; 
б) ексикатор; 
7) платанска шолја или стаклен сад со брусен затво-

рач; 

8) уред за цедење под вакуум; 
9) вакуум пумпа; 
10) лабораториски прибор за квалитативна и кванти-

тативна анализа; 
11) сад за одлежување на колачот и прстените; 
12) потресна маса; 
13) компаратор за мерење на деформациите; 
14) прибор за определување на зафатнинската маса 

на цементот; 
15) преса за определување на свиткувачката цврстина 

или со Michaelis-OBa вага; 
16) порцеланско лонче за цедење, од типот А2; 
17) порцеланско лонче за жарење; 
18) рН-метар; 
19) електрична печка за жарење со терморегулатор; 
20) спектограф за IR подрачје; 
21) градуиран цилиндар со содржина од 50 ml, со бру-

сен чеп; 
22) Викатов (Vicat) апарат' со прстени; 
23) Шателиеови (Le Chatelier) прстени; 
24) сад за варење на колачот и прстените; 
25) апарат за мерење на воздухот во цементниот мал-

тер; 
26) автоматска мешалка; 
27) вибрациона маса; 
28) аналитичка вага од 250 g; 
29) прецизна вага од 1 ООО g; 
30) вага со капацитет од 20 kg, со точност од 1 g; 
31) калапи 40 х 40 х 160 mm според југословенскиот 

стандард JUS В.С8.022; 
32) климатизирана просторија . за константно 

одржување на влагата и температурата; 
33) базени за одлежување на епруветите, со темпера-

тура од 22 ± 20С; 
34) преса за определување на притисната цврстина од 

20 t; 
35) стаклена када со должина од 360 mm, широчина 

240 mm, височина 260 mm; 
36) каломел-електрода, заситена; 
37) графитна електрода со димензии 140 mm х 140 

mm и дебелина 4 mm или платанска електрода; 
38) извор на струја со постојан напон од 12 V; 
39) потенциометар со најголема отпорност од 10 MQ 

на номинална струја од 1mA; 
40) микроамперметар со класа на точност 0,2 мери 

опсег до 3 тА; 
41) миливолтметар со класа на точност 0,2 на мерен 

опсег до 1 V; 
42) електролит - заситен со калциумхидроксид, рас-

твор на Са (ОН)г; 
43) калапи за изработка на епрувети (електроди) со 

внатрешен пречник од 40 mm, со височина 80 mm; 
44) калапи за подготвување на бетонски тела (епруве-

ти) според југословенскиот стандард JUS U.M 1.004; 
45) преса за определување на притисната цврстина на 

бетонските тела; 
46) гарнитура на сита за испитување на грануломет-

рискиот состав на агрегатот; 
47) уред за испитување на отпорноста на бетонските 

тела на мраз според југословенскиот стандард JUS 
U.M1.016; 

48) уред за испитување на водонепропустливоста на 
бетонот според југословенскиот стандард JUS U.M1.015; 

49) лабораториска мешалка за подготвување на свеж 
бетон; 

50) Vebe апарат за испитување на конзистенцијата на 
свеж бетон; 

51) апарат за мерење на воздухот во свеж бетон; 
52) уред за испитување на времето на врзување на бе-

тонот според југословенскиот стандард JUS U.M1.019; 
б) за работите за задолжително атестирање да посто-

јат работници со следните стручни квалификации, и тоа: 
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1) ако е во прашање работник што раководи со испи-
тувањата: 

- дипломиран инженер по технологија или дипломи-
ран инженер по градежништво со најмалку 10 години ра-
ботно искуство на работи на испитување градежен мате-
ријал: 

2) ако се во прашање стручни работници: 

- дипломиран инженер по технологија со најмалку 5 
години работно искуство на работи на испитување гра-
дежен материјал; 

- дипломиран инженер по градежништво со најмалку 
5 години работно искуство на работи на испитување гра-
дежен материјал; 

- техничар од градежна струка; 
- техничар од хемиска струка; 
- лаборант од градежна или хемиска струка. 
21. Организацијата на здружен труд овластена за за-

доложително атестирање е должна да изврши атестирање 
и контрола на сообразноста на производите од точка 1 на 
оваа наредба на атестираниот тип во рок од 90 дена од де-
нот на земањето мостра за атестирање. 

22. Оваа наредба влегува во сила по истекот на девет 
месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-2447/1 
30 април 1985 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с.р. 

475. 
Врз основа на член 56 CTL 1 до 4 и член 58 став 3 од За-

конот за стандардизацијата (;,Службен лист на СФРЈ“, бр. 
38/77 и 11/80), директорот Сојузниот завод за стандар-
дизација издава 

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

1. На задожително атестирање подлежат следните ви-
дови цемент: 

1) портланд - цемент; 
2) портланд - цемент со додатак на згура до 15%; 
3) портланд - цемент со додатак на згура од 15% до 

30%; 
4) портланд - цемент со додаток на пуцолан до 15%; 
5) портланд - цемент со додаток на пуцолан од 15% 

до 30%; 
6) портланд - цемент со најмногу 15% мешан дода-

ток; 
7) портланд - цемент од 15% до 30% мешан додаток; 
8) металуршки цемент; 
9) металуршки цемент со додаток на пуцолан; 
10) пуцолански цемент од природен или вештачки пу-

цолан; 
11) сулфатно отпорен цемент; 
12) бел портланд-цемент; 
13) алуминатен цемент; 
14) цемент со ниска топлота на хидратација. 
2. На испитување за задолжително атестирање под-

лежат следните карактерисики на квалитетот на цемен-
тот: 

а) хемиски карактеристики, и тоа: 

1) Si02; 
2) AI2O3; 
3) Fe203; 
4) СаО; 
5) ЅОз; 
6) MgO; 
7) СаЅ (освен за алуминатен цемент); 
8) нерастворлив остаток; 
9) загуба со жарење (освен за алуминатен цемент); 
10) С1 (за портланд-цемент и портланд-цемент со 

дотадоци до 15%); 
11) ал калин како Na20 (освен за алуминатен цемент); 
12) MnO, FeO, Р2О5 (за портланд-цементи со додаток 

на згура и металуршки цемент); 
13) Ti02 (алуминатен цемент); 
14) слободен СаО (освен за алуминатен цемент); 
б) физички карактеристики, и тоа: 
П финост на мелењето (остаток на ситото 0,09 mm); 
2) време на врзувањето; 
3) специфична површина по Blaineu (освен за алуми-

натен цемент); 
4) зафатнинска маса без пори и шуплини, зафатнин-

ска маса во растресита состојба, зафатнинска маса во збие-
на состојба; 

5) постојаност на зафатнината: на колачињат-а и по 
Le Chatelier; 

6) автоклавна деформација (за цементи со содржина 
на MgO над 5%); 

7) вода потребна за стандардна компетенција; 
8) белина (за бел портланд - цемент); 
9) линеарни деформации поради сушење (освен за 

алуминатен цемент); 
10) топлота на хидратација (за цемент со ниска топ-

лота на хидратација); 
в) механички карактеристики, и тоа: 
1) свитлива цврстина; 
2) притисна цврстина. 
3. За оцена на сообразност на карактеристиките на 

квалитетот се земаат карактеристиките на квалитетот 
што се утврдени во следните југословенски стандарди, и 
тоа: 

1) со југословенскиот стандард JUS В.С1.011 - Це-
мент. Портланд-цемент. Портланд-цементи со додатоци. 
Металуршки цементи. Пуцолански цемент. Дефиниции, 
класификација и технички услови; 

2) со југословенскиот стандард JUS В.С 1.009 - Бел 
портланд цемент. Дефиниција, класификација, технички 
услови и испитување на белината на цементот; 

3) југословенскиот стандард JUS В.С 1.013 - Цементи 
со ниска топлота на хидратација. Дефиниција, класифика-
ција, технички услови и примена; 

4) со југословенскиот стандард JUS В.С1.014 - Сул-
фатно отпорни цементи. Портланд-цемент. Металуршки 
цемент. Дефиниција, класификација и технички услови на 
квалитетот; 

5) со југословенскиот стандард JUS В.С1.015 - Алу-
минатен цемент. Дефиниција, класификација и технички 
услови. 

4. Статистички се обработуваат резултатите од испи-
тувањето на следните карактеристики на квалитетот на 
цементот: 

1) свитлива цврстина по 28 дена; 
2) притисна цврстина по 28 дена. 
5. Испитување на карактеристиките на квалитетот на 

цементот за задолжителното атестирање од точка 2 на 
оваа наредба се врши со примена на методите утврдени во 
следните југословенски стандарди, и тоа: 

1) со југословенскиот стандард JUS В.С8.020 - Це-
мент. Методи на хемиското испитување на цементите про-
изведени врз база на портланд - клинкер; 

2) со југословенскиот стандард JUS В.С8.021 - Алу-
минатен цемент. Методи на.хемиското испитување; 
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3) со југословенскиот стандард JUS В.С8.022 - Це-
мент. Испитување на цврстината на цементот; 

4) со југословенскиот стандард JUS В.С8.023 - Цемен-
ти. Методи на испитувањето на физичките особини на це-
ментот; - ј 

5) со југословенскиот стандард JUS В.С8.024 - Опре-
делување на специфичната површина на портланд-цемен-
тот; 

6) со југословенскиот стандард JUS В.С8.025 - Цемет. 
Автоклавно ширење на цементот; 

7) со југословенскиот стандард JUS В.С8.026 - Опре-
делување на специфичната површина на цементот, пуцо-
ланот, згурата и слично; 

8) со југословенскиот стандард JUS В.С8.027 - Цемен-
ти. Определување на топлотата на хидратацијата на це-
ментот со методот на термос-боца: 

9) со југословенскиот стандард JUS В.С8.028 - Цемен-
ти. Определување на топлотата на хидратацијата на по-
ртланд-цементот и на цементот со додатоци со метод на 
растворување; 

10) со југословенскиот стандард JUS В.С8.029 - Це-
мент. Собирање на цементен малтер поради сушење. 

6. Статистичка обработка на резултатите од испиту-
вањето на карактеристиките на квалитетот на цементот за 
задолжителното атестирање од точка 4 на оваа наредба, 
добиени со испитувањето во посматраното тримесечје, се 
врши на следниот начин: од расположливите податоци се 
формираат три групи податоци Ni, N2, N3. 

Групата Ni (xi, si) со големина m се состои од резул-

i атите на испитувањата што производителот ги врши во 
1 екот на производството на просечниот дневен извадок. 

Групата N (х2, ѕг) со големина т се состои од резул-
татите на испитувањата што производителот ги врши на 
заеднички земените случајни извадоци со организацијата 
овластена за атестирање заради наспоредни испитувања. 

Групата N3 (хз, ѕз) со големина пз се состои од резул-
татите на испитувањата што ги врши организацијата ов-
ластена за атестирање на заеднички земените случајни из-
вадоци со производителот заради наспоредни испитува-
ња. 

За секоја од групите Ni, N2, и N3 се определуваат нај-
малата измерена вредност xmin најголемата измерена 
вредност хтаХ) аритметичката средина х и стандардната де-
вијација ѕ. 

За групите Ni, N2, и N3 се врши тестирање на значај-
носта на разликите на варијансите и на аритметичките 
средини за ниво на значајноста а = 0,1 се врши на следни-
от начин: 

а) за групите Ni и N3 се врши тестирање на значајнос-
та на разликата на варијансите и на аритметичките среди-
ни. Споредувањето на варијансите на тие групи се врши 
со Snedekor-овиот F тест според југословенскиот стандард 
JUS А.А2.010 - Статистичка обработка на податоци. 

Ако разликата на варијансите не е значајна (варијан-
сите непознати, еднакви) се врши споредување на аритме-
тиките средини со Student-овиот t тест според југословен-
скиот стандард JUS А.А2.010 - Статистичка обработка на 
податоци. 

Ако разликата на варијансите е значајна, не се врши 
споредување на аритметичките средини; 

б) ако разликата на варијансите и на аритметичките 
средини, односно разликата на варијансите или разликата 
на аритметичките средини на групите Ni и N3 е значајна, 
мора за групите N2 и N3 да се изврши тестирање на значај-
носта на разликите на варијансите и на аритметичките 
средини на начинот пропишан во одредбата под а) од оваа 
точка. 

Ако разликата на варијансите и на аритметичките 
средини, односно разликата на варијансите или разликата 
на аритметичките средини на групите N2 и N3 не се значај-
ни, се формира од сите елементи на тие групи нова група 

N2,3 која служи за оцена на сообразноста на карактеристи-
ките на квалитетот на цементот. За групата N2,з се опреде-
луваат најмалата измерена вредност xmin најголемата из-
мерена вредност хтах аритметичката средина - и стандар-
дната девијација ѕ. "“ 

Ако разликите на варијансите и на аритметичките 
средини, односно разликата на варијансите или разликата 
на аритметичките средини на групите N2 и N3 се значајни, 
не смее да се формира групата N2,з. Во тој случај оцената 
на сообразноста на карактеристиките на квалитетот на це-
ментот се врши според групата N3 која мора да има нај-
малку пз ^ шест елементи. 

Ако групата N3 во посматраното тримесечје има по-
малку од 6 елементи, организацијата овластена за атести-
рање мора веднаш да го продолжи испитувањето на по-
сматраната карактеристика на случајните извадоци што 
таа организација ги зема во растојание не помало од 8 ча-
сови и не поголемо од 24 часа, се додека групата N3 фор-
мирана од претходно земените и новоземените извадоци 
не ќе има најмалку пз - шест елементи; 

в) за оцена на сообразноста на карактеристиките на 
квалитетот на цементот што се обработуваат статистич-
ки, се земаат аритметичките средини - и стандардните де-
вијации ѕ, и тоа: 

1) ако разликата на варијансите и на аритметичките 
средини, односно разликата на варијансите и разликата на 
аритметичките средини не е значајна според тестовите од 
одредбата под а) на оваа точка, се земаат вредностите од 
групата Nr, 

2) ако разликата на варијансите и на аритметичките 
среднини, односно разликата на варијансите или разлика-
та на аритметичките средини на групите Ni и N3 е значај-
на според тестовите од одредбата под а) на оваа точка, а 
разликите на варијансите и на аритметичките средини на 
групите N2 и N3 не се значајни според тестовите од одред-
бата под б) на оваа точка се земаат вредностите од група-
та N2, з; 

3) ако разликите на варијансите и на аритметичките 
средини, односно разликата на варијансите или разликата 
на аритметичките средини на групите Ni и N3 односно N2 
и N3 се значајни, оцената на сообразноста на караткерис-
тиките на квалитетот на цементот се врши според групата 
N3 формирана на начинот утврден со одредбата под б) на 
оваа точка. 

7. Земањето на извадоци за испитување на каракте-
ристиките на квалитетот на 1цементот од точка 2 на оваа 
наредба се врши на начинотј утврден со југословенскиот 
стандард JUS В.С1.012 - Цемент. Начин на испорака, паку-
вање, сместување и земање на извадоци“. 

Извадоците ги зема работникот на овластената орга-
низација за атестирање на цемент. 

8. Постапката за испитување на цементот од точка 1 
на оваа наредба се спроведува на следниот начин: 

а) доколку производството на цемент е непрекинато, 
организацијата овластена за задолжително атестирање ги 
испитува извадоците на цементот земени од производ-
ството, зависно од месечната количина на произведениот 
цемент, во поглед на карактеристиките од точка 2 на оваа 
наредба, и тоа: : 

1) до 8000 t од ист вид и класа на цемент - најмалку 
ел наш месечно, 

2) од 8 001 t до 36 ООО t од ист вид и класа на цемент -
најмалку два пати месечно; 

3) од"36 001 t до 80 ООО t 6д ист вид и класа на цемент 
- најмалку трипати месечно.! 

4) над 80 001 t од ист вид и класа на цемент - најмал-
ку четири пати месечно; 

б) производителот на цемент во текот на производ-
ството секојдневно на просечниот дневен извадок врши 
испитување на следните карактеристики на квалитетот на 
цементот, и тоа на: ј 

1) водата потребна за стандардна конзистенција, 
2) времето на врзувањето, 
3) постојаноста на зафатнината, 
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4) свитливата цврстина, ј 
5) притисната цврстина; 
в) производителот на цемент врши наспоредни испи-

тувања на заеднички земените извадоци со организацијата 
овластена за задолжително атестирање на цементот спо-
ред зачестеноста утврдена во одредбата под а) на оваа 
точка. Притоа се испитуваат сите карактеристики од точ-
ка 2 на оваа наредба. Така добиените резултати од испиту-
вањето се земаат превид при статистичката оцена на ка-
рактеристиките на квалитетот на цементот според точ. 4 и 
6 од оваа наредба. 

Резултатите од сите свои секојдневни и наспоредни 
испитувања производителот ги внесува во контролните 
книги или во картичките за квалитетот на цементот, и е 
должен тие податоци еднаш месечно писмено навремено 
да и ги достави на овластената организација за атестира-
ње на цемент. Овластената организација за задолжително 
атестирање ги контролира сите резултати од испитување-
то на производителот на цемент и врши статистичка обра-
ботка на резултатите од испитувањата на цврстината на 
цементот по 28 дена. Контролните книги или картички на 
квалитетот на цементот ги потпишува лицето определено 
од производителот на цемент; 

г) доколку производителот го прекине производство-
то на цемент, овластената организација мора да има неоп-
ходен број на извадоци за да може да изврши оцена на ка-
рактеристиките на квалитетот за сета количина на цемент 
што е произведена по посматраното претходно тримесеч-
је или по издавањето на првиот атест според точ. 15 и 16 
од оваа наредба. 

Доколку производителот го прекине производството 
на цементот, неопходниот број на извадоци што мора да 
го земе овластената организација е: 

- шест ако производството на цемент во претходното 
тримесечје било такво што овластената организација оце-
ната на квалитетот ја вршела и според статистичката об-
работка на податоци; 

2) - четири ако оцената на квалитетот на цементот за 
претходното тримесечје е вршена врз основа на испитува-
њата на три извадоци; 

д) доколку^ организацијата овластена за атестирање 
не можела да го земе вкупниот број на извадоци наведен 
во оваа точка под г) (на пр. прекинувањето на производ-
ството настапило поради дефект), тогаш таа мора неоп-
ходниот број на извадоци, што мора да го земе во разгле-
дување според оваа точка под г), да го формира од веќе 
земените извадоци во посматраниот период на контрола и 
од извадоците земени во претходните месеци на контро-
ла; 

ѓ) врз основа на резултатите од испитувањето на бро-
јот на извадоците дефинирани во оваа точка под г), овлас-
тената организација за задолжително атестирање на це-
мент составува извештај за испитувањето и, доколку ре-
зултатите од испитувањето ги задоволат условите на ква-
литетот што се пропишани во оваа наредба, издава атест 
за видот и класата на цементот, кој се однесува на испита-
ната количина цемент. 

9. Организацијата овластена за задолжително атести-
рање врши статистичка обработка на резултатите од свои-
те испитувања и на резултатите од испитувањата што ги 
врши производителот. Статистичката обработка на резул-
татите се врши според методот од точка 6 на оваа наред-
ба. 

Цементите од производството над 8000 t месечно ги 
исполнуваат условите во поглед на сообразноста на карак-
теристиките на квалитетот на цементот, што се обработу-
ваат статистички, ако при испитувањето на свитливите и 
притисните цврстини на цементот по 28 дена за групата 
според која се врши оцената постои однос: 

Xfcar X -- К - Ѕ 

каде што е: 

х - аритметичка средина на групата на измерените 
вредности (резултатите од испитувањето) 

ѕ - стандардна девијација на групата на измерените 
вредности (резултатите од испитувањето) 

xUr - карактеристична вредност (минимална цврстина 
пропишана во соодветен југословенски стандард) 

К - коефициент од табелата Т. 

Табела Т 

Коефициент К 

Големина на изва- за класа на цемент за класа на цемент 
докот 25 35 и повеќе 

П 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

16 и повеќе 

10. Цементот ги исполнува условите во поглед на со-
образноста на карактеристиките на квалитетот кога при 
испитувањето: 

а) на хемиските карактеристики од точка 2 под а); 
б) на физичките карактеристики од точка 2 под б) и в) 

на механичките карактеристики од точка 2 под в), што не 
се оценуваат статистички според точка 9 од оваа наредба: 

1) резултатите од испитувањето на иста карактерис-
тика на квалитетот за најмалку 3 последователни извадо-
ци одговараат на вредностите утврдени во југословенски-
те стандарди наведени во точка 3 од оваа наредба; 

2) од три последователни извадоци резултатот од ис-
питувањето на која и да е карактеристика на квалитетот 
на еден извадок не ги задоволи вредностите утврдени во 
југословенските стандарди наведени во точка 3 од оваа на-
редба,та резултатот од испитувањето на таа иста каракте-
ристика на квалитетот, на четвртиот или задолжителниот 
следен извадок, одговара на' вредностите утврдени во ју-
гословенските стандарди наведени во точка 3 од оваа на-
редба. 

11. а) Ако резултатите од испитувањето според по-
стапката од точка 6 на оваа наредба одговараат на вред-
ностите утврдени во југословенските стандарди наведени 
во точка 3 од оваа наредба и на условите наведени во точ. 
9 и 10 од оваа наредба, организацијата овластена за за-
должително атестирање составува извештај за испитува-
њето и издава атест за видот и класата на цементот, чие 
важење изнесува три месеца. 

б) ако оцената на сообразноста на карактеристиките 
на квалитетот се врши врз основа на испитувања на три 
извадоци, а резултатите од испитувањето ги задоволат 
вредностите утврдени во југословенските стандарди наве-
дени во точка 3 од оваа наредба и условите наведени во 
точка 10 од оваа наредба, организацијата овластена за за-
должително атестирање составува извештај за испитува-
њето и издава атест за видот и класата на цементот, чие 
важење изнесува три месецаа. 

в) ако вредностите на резултатите од испитувањето 
на пропишаните карактеристики на квалитетот на цемен-
тот, според постапката дефинирана во оваа точка под а) и 
б) не одговараат на вредностите утврдени во југословен-
ските стандарди наведени во точка 3 од оваа наредба, ор-
ганизацијата овластена за задолжително атестирање го из-
вестува за тоа, со образложение производителот и Сојуз-
ниот завод за стандардизација заради повлекување на 
атестот. Од тоа се изземаат следните случаи: 

- ако само резултатите од испитувањето на цврстина-
та, според постапката дефинирана во оваа точка, не ја за-
доволуваат декларираната класа на цементот, организа-

1,52 1,92 
1,39 1,80 
1,30 1,71 
1,24 1,64 
1,18 1,59 
1,14 1,54 
1,10 1,51 
1,07 1,48 
1,04 1,45 
1,02 1,43 
1,00 1,40 
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цијата овластена за задолжително атестирање издава 
атест за соодветна пониска класа, чие важење е три месе-
ци. 

- ако само резултатите од испитувањето на топлота-
та на хидратацијата, според постапката дефинирана во 
оваа точка, не ги задоволуваат со оваа наредба пропиша-
ните услови на квалитетот, организацијата овластена за 
задолжително атестирање издава атест за соодветен вид и 
класа на цемент, чие важење е три месеци. 

12. а) Ако производителот на цемент со своето испи-
тување утврди дека испитуваните цврстини по 1, 3 или 7 
дена не одговараат на декларираната класа во атестот, 
должен е таа количина на цемент да ја. предекларира во 
соодветна пониска класа. Тие резултати од испитувањето 
се запишуваат, заради контрола на квалитетот на цемен-
тот, како резултати за соодветна класа на цемент. 

б) Ако производителот на цемент со своето испитува-
ње утврди дека цементот не ги исполнува условите на по-
стојаноста на зафатнината, е должен за тоа веднаш да ја 
извести овластената организација за атестирање на це-
мент. Производителот е должен веднаш да ја запре испо-
раката на таков цемент. 

Ако овластената организација за задолжително атес-
тирање утврди непостојаност на зафатнината, писмено го 
известува за тоа производителот и надоцна во рок од се-
дум дена пристапува кон повторно испитување. Ако орга-
низацијата овластена за задолжително атестирање при по-
вторното испитување утврди непостојаност на зафатнина-
та, таа го известува за тоа производителот и Сојузниот 
завод за стандардизација, заради повлекување на атестот. 

13. Ако производителот со непрекинато производ-
ство произведе помала количина на цемент, постапката е 
следната: 

- ако произведената количина на цемент е помала од 
2000 t, овластената организација зема еден извадок за ис-
питување; 

- ако произведената количина на цемент е од 2000 t 
до 8000 t, овластената организација зема три извадоци за 
испитување. 

Ако сите резултати од испитувањето ги задоволат ус-
ловите пропишани во точка 3 од оваа наредба, овластена-
та организација издава атест за испитаната количина на 
цемент. 

14. Цементот од увоз се атестира, по правило, како и 
цементот произведен во домашни фабрики. 

Ако постапката за атестирање на цемент што се при-
менува врз домашните производители е неприменлива врз 
странските производители, атестот за цементи од увоз се 
издава според следната постапка: 

а) земањето на извадоци се врши на начинот предви-
ден во точка 7 од оваа наредба. Извадоците се земаат во 
местото на влезот во земјата или во местото на отворање-
то на вагоните односно силос-цистерните, при што рокот 
за земање на извадоци од ист вид и класа на цемент е нај-
многу 15 дена. 

Во записникот за земање на извадоци се внесуваат 
податоци за: декларираниот квалитет на цемент, произво-
дителот, количината на пратката, ознаката на цементот, 
броевите на Транспортното средство, датумот на влегува-
њето во земјата, ознаките на извадоците и датумот на зе-
мањето на извадоците. Записникот го потпишува работни-
кот на овластената организација за задолжително атести-
рање што ги зел извадоците; 

б) се врши испитување на сите пропишани каракте-
ристики од точка 2 на оваа наредба според методите на ис-
питувањето од точка 5 на оваа наредба, со тоа што не се 
врши статистичка обработка на резултатите од испитува-
њето; 

в) атестот се издава за количина од најмногу 20001 од 
ист вид, класа и пратка во рок од најмногу 15 дена од де-
нот на земањето на извадоците ако резултатите од испиту-
вањето на карактеристиките на квалитетот утврдени во 
точка 2 на оваа наредба ги задоволат вредностите утврде-
ни во југословенските стандарди наведени во точка 3 од 
оваа наредба. За издавање на атест резултатите од испиту-

вањето на финоста на мелењето (остаток на ситото 0,09 
mm) не се земаат предвид. Атестот се издава по добивање-
то на резултатите од испитувањето на цврстината по 1,3 
или 7 дена. Ако организацијата овластена за тестирање ут-
врди дека резултатите од испитувањето на свитливата и 
притисната цврстина по 28 дена за количината на цемен-
тот што го добила атестот, не одговараат на вредностите 
утврдени во југословенските стандарди наведени во точка 
3 од оваа наредба, за наредната количина на увезен це-
мент од ист вид и класа организацијата овластена за атес-
тирање може да издаде атест дури по добивањето на ре-
зултатите од испитувањето и на свитливата и на притис-
ната цврстина по 28 дена. 

15. За цементите од новоизградени фабрики за це-
мент првиот атест за видот и класата на цементот може да 
се издаде по добивањето на резултатите од испитувањето 
на карактеристиките на квалитетот на цементот од точка 
2 под а) и б) на оваа наредба и резултатите од испитување-
то на цврстината по 1, 3 или 7 дена. Организацијата овлас-
тена за задолжително атестирање мора да испита најмал-
ку шест извадоци на цемент. 

Организацијата овластена за задолжително атестира-
ње може да земе најмногу еден извадок за еден ден на про-
изводство на цемент. 

Ако резултатите од испитувањето на сите извадоци 
ги задоволат условите утврдени во југословенските стан-
дарди наведени во точка 3 од оваа наредба, овластената 
организација издава атест за видот и класата на цементот, 
чие важење изнесува 30 дена. 

По добивањето на резултатите од испитувањето на 
цврстината по 28 дена, овластената организација издава 
атест за видот и класата на цементот чие важење изнесува 
три месеци. 

16. Во постојните фабрики за цемент за нов вид од-
носно класа на цемент првиот атест за новиот вид однос-
но класа на цемент може да се издаде по добивањето на 
резултатите од испитувањето на карактеристиките на ква-
литетот на цементот од точка 2 под а) и б) на оваа наредба 
и резултатите од испитувањето на цврстината по 1, 2 или 
7 дена. 

Ако производителот го продолжи производството на 
видот и класата на цемент чие производство е прекинато, 
според точка 8 под г) од оваа наредба, тој мора да добие 
атест пред пуштањето на наведениот цемент во промет. 
Организацијата овластена за атестирање може да му го 
издаде на производителот наведениот атест по добивање-
то на резултатите од испитувањето на карактеристиките 
на квалитетот на цементот од точка 2 под а) и б) од оваа 
наредба и резултатите од испитувањето на цврстината по 
1, 3 или 7 дена. 

Организацијата овластена за задолжително атестира-
ње мора да испита најмалку три извадоци на цемент. 

Организацијата овластена за задолжително атестира-
ње може да земе најмногу еден извадок за еден ден произ-
водство на цемент. 

Ако резултатите од испитувањето на сите извадоци 
ги задоволат условите утврдени во југословенските стан-
дарди наведени во точка 3 од оваа наредба, овластената 
организација издава прв атест за видот и класата на це-
ментот, чие важење изнесува 30 дена. 

По добивањето на резултатите од испитувањето на 
цврстината по 28 дена, овластената организација издава 
соодветен атест за видот и класата на цементот, чие 
важење изнесува три месеци. 

17. За цементите од точка 1 на оваа наредба, за кои ќе 
се утврди дека ги исполнуваат пропишаните услови, орга-
низацијата овластена за задолжително атестирање издава 
атест, кон кој се прилага извештај за испитувањето, во три 
примероци, од кои едниот се доставува до поднесотелот 
на барањето за задолжително атестирање, вториот до Со-
јузниот завод за стандардизација, а третиот го задржува 
организацијата овластена за задолжително атестирање. 

Извештајот за испитувањето на карактеристиките на 
квалитетот на цементот содржи: 

1) податоци за производот; 
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2) податоци за производителот; 
3) податоци за периодот во кој е вршена контрола; 
4) податоци за југословенските стандарди според кои 

е вршено испитување; 
5) резултати од испитувањето на карактеристиките 

на квалитетот на цементот од точка 2 на оваа наредба; 
6) број на издадениот атест; 
7) податоци за местото и датумот на испитувањето; 
8) заклучок со образложение. 
Извештајот за испитувањето од став 1 на оваа точка 

мора да биде заверен со печат и со потпис на овластен ра-
ботник на овластената организација за атестирање. 

Заглавјето на извештајот за испитувањето од став 1 
на оваа точка содржи: 

1) фирма односно назив и седиште на организацијата 
овластена за атестирање; 

2) број на решението за овластување и датум на изда-
вањето на решението. 

Организацијата овластена за атестирање е должна да 
го чува издадениот атест и извештајот за испитувањето од 
став 1 на оваа точка најмалку три години од денот на из-
давањето. 

18. Производот за кој е издаден атест производите-
лот односно увозникот мора да го означи со атестен знак 
според Наредбата за изгледот и употребата на атестниот 
знак („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/79 и 31/81). 

Атестниот знак содржи две буквени и две бројни оз-
наки. Буквените ознаки (В, С) се однесуваат на групата и 
подгрупата на југословенските стандарди на кои им при-
паѓаат производите од точка 1 на оваа наредба, а бројните 
ознаки се шифра на овластената организација за атестира-
ње на цемент. Ако атестниот знак е отпечатен на вреќите, 
големината на В од точка 4 на Наредбата од став 1 на оваа 
точка изнесува 125 mm, а ако се нанесува со налепница 
или со жиг на вреќите неговата големина може да изнесу-
ва 50 mm. За цемент што се испорачува во растурена сос-
тојба со атестниот знак се означуваат само придружните 
документи, при што големината на В од точка 5 на Наред-
бата од став 1 на оваа точка може да изнесува 20 mm. По-
крај атестниот знак, увезниот цемент на секоја вреќа, од-
носно на секој придружен документ мора да содржи пода-
тоци за видот, класата и масата според југословенските 
стандарди од точка 3 на оваа наредба. 

19. За атестирање на цементот од точка 1 на оваа на-
редба може да се овласти организација на здружен труд 
што во поглед на опременоста и стручните квалификации 
на работниците ги исполнува следните услови: 

а) да располага со долунаведената опрема, и тоа со: 
1) автоматска мешалка; 
2) вибрациона маса; 
3) преса за определување на свитливата цврстина или 

со Michaelis-OBa вага; 
4) преса за определување на притисната цврстина од 

20 t; 
5) калапи 40 - 40 - 160 mm според југословенскиот 

стандард JUS В.С8. 022; 
б) викат-апарат со прстени; 
7) автоклав од 2300 кРа; 
8) климатизирана просторија за константно одржува-

ње на влагата и температурата; 
9) дигестор; 
10) компаратор за мерење на деформации за призми 

40 - 40 - 160 mm;1 

И) Blanie-ов апарат; 
12) аналитичка вага од 250 g; 
13) прецизна вага од 1000 g; 
14) обична вага до 10 kg; 
15) сушилница до 2200С; 
16) базени за одржување на епрувети, со температура 

22 ± 20С; 
17) електрична печка за жарење до 11000С; 
18) електрична печка за жарење до 11000С во инертна 

атмосфера; 
19) песочни и водени бањи; 
20) електрични решоа; 

21) пламенен фотометар; 
22) сад за варење на колачи и прстени; 
23) инка со мерен сад според југословенскиот стан-

дард JUS В.С8.023; 
24) сито со отвори 0,2 и 0,09 mm, со дно и со капак; 
25) Le Chatelier-ови прстени; 
26) вакуум-пумпа; 
27) калориметар за определување на топлината на 

хидратацијата според југословенскиот стандард JUS В. 
С8.028 или со термос-шише за определување на тоалета-
та на хидратацијата според југословенскиот стандард JUS 
В.С8.027; 

б) за работите на задолжителното атестирање да има 
работници со следите стручни квалификации: 

1) ако е во прашање работник кој раководи со испиту-
вањето на цементот: 

- дипломиран инженер по технологија или дипломи-
ран инженер по градежништво, со најмалку 10 години ра-
ботно искуство на работите на испитувањето на градежен 
материјал; 

2) ако се во прашање стручни работници: 
- дипломиран инженер по технологија, со најмалку 5 

години работно искуство на работите на испитувањето на 
градежни материјали или дипломиран инженер по гра-
дежништво, со најмалку 5 години работно искуство на ра-
ботите на испитувањето на градежни материјали; 

- дипломиран хемичар, со најмалку 5 години работно 
искуство на работите на испитувањето на градежни мате-
ријали ; 

- техничар од хемиска, градежна или индустриска 
струка; 

- лаборант од хемиска, градежна или индустриска 
струка. 

20. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да важи Наредбата за задолжително атестира-
ње на цемент („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/80 и 57/82). 

21. Оваа наредба влегува во сила по истекот на два 
месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-2446/1 
30 април 1985 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с.р. 

476. 
Врз основа на член 56 ст. 1 до 4 и член 58 став 3 од За-

конот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација издава 

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

КУВАНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОД ЌЕЛИЕСТ БЕТОН 
1. На задолжително атестирање подлежат следните 

префабрикувани елементи од ќелиест бетон: 
1) армирани ѕидни вертикални плочи (ознака ZVP); 

ZHP)^ а Р м и Р а н и ѕиДни хоризонтални плочи (ознака 
3) носливи армирани ѕидни вертикални плочи (озна-

ка NZVP); 
4) носливи армирани ѕидни хоризонтални плочи (оз-

нака NZHP); 
5) армирани кровни и меѓукатни плочи (ознака КЅР). 
2. На испитување за задолжително атестирање под-

лежат следните карактеристики на квалитетот на префаб-
рикуваните елементи од ќелиест бетон, и тоа: 
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1) димензии; 
2) волуменска маса; 
3) притисна цврстина; 
4) линеарна деформација; 
5) фактор на сигурноста ; 
6) траен уклон; 
7) носивост на заварениот спој; 
8) ефикасност на заштитата на арматурата против 

корозија. 
3. Карактеристиките на квалитетот на префабрикува-

ните елементи од ќелиест бетон се утврдени во следните 
југословенски стандарди, и тоа со: 

1) југословенскиот стандард JUS U.NI. 300 - Ќелиест 
бетон. Производство, примена и испитување на префабри-
кувани елементи од гасбетон и пенобетон. Основни одред-
би. 

2) југословенскиот стандард JUS U.NI. 302 - Ќелиест 
бетон. Армирани кровни и меѓукатни плочи од гасбетон и 
пенобетон; 

3) југословенскиот стандард JUS U.NI. 304 - Ќелиест 
бетон. Армирани ѕидни плочи од гасбетон и пено бетон. 

4. Испитувањето на карактеристиките на квалитетот 
на префабртикуваните елементи од ќелиест бетон Од точка 
2 на оваа наредба се врши со примена на методите утврде-
ни со следните југословенски стандарди, и тоа со:^ 

1) југословенскиот стандард JUS U.NI. 300 - Ќелиест 
бетон. Производство, примена и испитување на префабри-
куваните елементи од гасбетон и пенобетон. Основни од-
редби: 

2) југословенскиот стандард JUS U.NI. 302 - Ќелиест 
бетон. Армирани кровни меѓукатен плочи од гасбетон и 
пенобетон: 

3) југословенскиот стандард JUS U.NI. 304 - Ќелиест 
бетон. Армирани ѕидни плочи од гасбетон и пенобетон: 

4) југословенскиот стандард JUS U.NI. 310 - Ќелиест 
бетон. Заштита на арматурата против корозија. 

5. Постапката за атестирање на префабрикуваните 
елементи од ќелиест бетон се врши за секој тип производ. 

6. Типот на производот е дефиниран со ознаката на 
елементот. Означувањето на префабрикуваните елементи 
од ќелиест бетон е дефинирано во југословенските стан-
дарди JUS U.NI. 302 и JUS U.NI. 304. 

7. Постапката за испитување на типот на префабри-
куваните елементи од ќелиест бетон од точка 1 на оваа на-
редба се спроведува на следниот начин: 

1) Изводоци за испитување на типот на префабрику-
ваните елементи од ќелиест бетон зема организацијата ов-
ластена за задолжително атестирање, според својот извор, 
и тоа: 

а) за армирани ѕидни плочи - три извадоци од секој 
вид армирани ѕидни плочи, односно четири извадоци, до-
колку се работи за случајот од точка 7 под 3) или ако е чет-
вртиот извадок потребен за испитување ефикасноста на 
заштитата на арматурата против корозија; 

б) за армирани кровни и меѓукатни плочи - по три из-
водоци од секое декларирано оптоварување на армирани 
кровни и меѓукатни плочи, односно четири изводоци ако 
се работи за случајот од точка 7 под 4) или ако е четвртиот 
изводок потребен за испитување ефикасноста на заштита-
та на арматурата против корозија. 

2) За земањето на извадоци се составува записник кој 
ги содржи следните податоци за: 

а) фирмата, односно називот и седиштето на произ-
водителот; 

б) ознаката на извадоците; 
в) датумот на изработка на изводоците; 
г) датумот и местото на земањето на изводоците. 
Записникот за земањето на изводоци го потпишуваат 

претставници на производителот и на организацијата ов-
ластена за задолжително атестирање. 

3) Организацијата овластена за задолжително атести-
рање ги испитува следните карактеристики на квалитетот 
на армираните ѕидни плочи: 

а) димензиите на плочите; 
б) факторот на сигурноста; 
в) волуменската маса; 
г) притисната цврстина. 
Задолжителното атестирање на димензиите на плочи-

те и на факторот да сигурноста се врши на сите три изва-
доци. 

Волуменската маса и притисната цврстина за атести-
раниот тип армирани плочи се исиутва на ш-ест епрувети 
исечени од блоковите на шаржата од која е типот на пло-
чата кој се атестира. Ако организацијата овластена за за-
должително атестирање нема на располагање блокови од 
кои би исекла епрувети за испитување, таа мора да ги земе 
од четвртиот извадок. 

4) За армираните кровни и меѓукатен плочи овласте-
ната организација ги испитува следните карактеристики 
на квалитетот: 

а) димензиите на плочите; 
б) факторот на сигурноста; 
в) трајнио.т уклон; 
г) волуменската маса; 
д) притисната цврстина. 
Организацијата овластена за задолжително атестира-

ње ги проверува сите три извадоци на димензии на плочи-
те. 

Волуменската маса и притисната цврстина за атести-
раниот тип армирани плочи организацијата овластена за 
задолжително атестирање ги испитува на шест епрувети 
исечени од блоковите на шаржата од која е и типот на 
плочата кој се атестира. Ако организацијата овластена за 
задолжително атестирање нема на располагање блокови 
од кои би исекла епрувети за испитување, таа мора да ги 
земе од четвртиот извадок. 1 

На два извадока се проверува факторот на сигурнос-
та, а на третиот извадок се испитува Уклонот при трајно 
оптоварување. 

5) Организацијата овластена за задолжително атести-
рање е должна да ги испита и следните карактеристики на 
квалитетот на префабрикуваните елементи од ќелиест бе-
тон, и тоа: 

а) линеарните деформации; 
6) носивоста на заварениот спој; 
в) ефикасноста на заштитата на арматурата против 

корозија, без оглед на тоа дали се испитува само еден тип 
производ или сите типови на префабрикувани елементи од 
ќелиест бетон кои подлежат на задолжително атестирање. 
Секоја од наведените карактеристики мора да се провери 
на 15 епрувети. 

За испитување на линеарните деформации организа-
цијата овластена за задолжително атестирање зема епру-
вети од блоковите на шаржите од кои се произведени ти-
повите на плочи што се атестираат. Ако организацијата 
овластена за задолжително атестирање нема на распола-
гање блокови од кои би ги исекла епруветите за испитува-
ње, таа мора да ги земе од четвртиот извадок. 

Епруветите за испитување носивоста на заварените 
споеви се земаат од делот на арматурата кој служи за 
укотвување, и тоа пред нанесувањето на антикорозиона 
заштита. 

Епруветите за испитување ефикасноста на заштитата 
на арматурата против корозија се земаат од неоптоваре-
ните изводоци, односно од четвриот извадок. 

Ако организацијата овластена за задолжително атес-
тирање во исто време испитува неколку типови плочи, а за 
секој тип има блокови од кои зема изведоци за испитување 
на волуменската маса, притисната цврстина и линеарната 
деформација за испитување ефикасноста на заштитата на 
арматурата против корозија, мора да го земе од неколку 
типови плочи и четвртиот извадок. 

Ако организацијата овластена за задолжително атес-
тирање испитува само еден тип производ, мора да земе од 
четвртиот извадок епрувети за испитување ефикасноста на 
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заштитата на арматурата против корозија, волуменската 
маса, притисната цврстина и линеарната деформација, 
ако нема на располагање блокови од шаржата од која е 
произведен типот што го атестира. 

8. Организцијата овластена за задолжително атести-
рање издава атест за типот на префабрикуваниот елемент 
од ќелиест бетон од точка 1 на оваа наредба, чие важење е 
шест месеци, ако: 

а) резултатите од испитувањето на факторот на си-
гурноста, на трајниот уклон и на ефикасноста на заштита-
та на арматурата против корозија им одговараат на вред-
ностите утврдени во југословенските стандарди наведени 
во точка 3 од оваа наредба; 

б) најмногу еден резултат од испитувањето на други-
те карактеристики на квалитетот, наведени во точка 7 на 
оваа наредба, не им одговара на вредностите утврдени во 
југословенските стандарди наведени во точка 3 од оваа на-
редба. 

9. Производителот е должен префабрикуваните еле-
менти од ќелиест бетон, по добивањето на атестот, да ги 
сообрази со атестираниот тип. 

10. Ако организацијата овластена за задолжително 
атестирање, при испитувањето на карактеристиките на 
квалитетите пропишани со оваа наредба, установи дека 
една или повеќе карактеристики на квалитетот не ги задо-
волуваат вредностите пропишани со оваа наредба, 
должна е за тоа писмено да го извести производителот и 
Сојузниот завод за стандардизација. 

11. Ако производителот во текот на текуштото про-
изводство одлучи да произведува некој тип за кој нема 
атест, тој мора тој тип да го атестира спрема одредбите на 
оваа наредба. Организацијата овластена за задолжително 
атестирање може да издаде прв атест со важност до доби-
вањето на резултатите од испитувањето на трајниот ук-
лон само ако сите други резултати од испитувањето ги за-
доволат условите на квалитетот пропишани со оваа на-
редба. 

Организацијата овластена за задолжително атестира-
ње кога ќе го добие резултатот од испитувањето на трај-
ниот уклон кој ги задоволува условите на квалитетот про-
пишани со оваа наредба, таа издава атест со важност од 
шест месеци. 

Ако резултатот од испитувањето на трајниот уклон 
не ги задоволува условите на квалитетот пропишани со 
оваа наредба, организацијата овластена за задолжително 
атестирање за тоа ги известува Сојузниот завод за стан-
дардизација и производителот. 

12. Организацијата овластена за задолжително атес-
тирање .кон атестот прилага извештај за испитувањето. 
Еден примерок од атестот и извештајот за испитувањето 
на префабрикуваните елементи од ќелиест бетон организа-
цијата овластена за задолжително атестирање доставува 
до нарачувачот, вториот до Сојузниот завод за стандарди-
зација, а третиот го задржува за свои потреби. 

13. Извештајот за испитување содржи: 
1) податоци за производителот; 
2) податоци за производот; 
3) датум на производството; 
4) датум на земањето на извадоци; 
5) податоци за местото на испитувањето; 
6) датум на почетокот и датум на завршетокот на си-

те испитувања; 
7) податоци за југословенските стандарди спрема кои 

се вршени испитувањата; 
8) резултати од испитувањата; 
9) заклучок со образложение; 
10) место и датум на издавањето на извештај за испи-

тувањето; 
11) назив и седиште на организацијата овластена за 

задолжително атестирање; 
12) број на решението за овластување и датум на из-

давањето на решението. 
Извештајот за испитувањето мора да биде заверен со 

потпис на овластениот работник на организацијата овлас-
тена за задолжително атестирање и со нејзин печат. 

14. Организацијата овластена за задолжително атес-
тирање е должна да ги чува атестот и извештајот за испи-
тувањето најмалку три години од денот на нивното изда-
вање. 

15. Префабрикуваните елементи од ќелиест бетон за 
-кои е издаден атест, производителот мора да ги означи со 
атестен знак. 

Атестниот знак мора да содржи две буквени и две 
бројни ознаки. Буквените ознаки (UN) се однесуваат на 
групата и подгрупата на југословенските стандарди на 
кои им припаѓаат префабрикуваните елементи од ќелиест 
бетон, а бројните ознаки се однесуваат нк шифрата на ор-
ганизацијата овластена за задолжително атестирање. 

Означувањето со атестниот знак се врши со жиг, со 
налепница или со вцртување, при што големината В од 
точка 4 на Наредбата за изгледот и употребата на атестни-
от знак („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/79 и 31/81) изнесу-
ва 50 mm. 

16. За атестирањето на префабрикуваните елементи 
од ќелиест бетон може да се овласти организација на 
здружен труд која во поглед на опременоста и стручните 
квалификации на работниците ги исполнува следните ус-
лови, и тоа: 

а) располага со долунаведената опрема: 
1) со преса за испитување на притисната цврстина; 
2) со апарати за мерење на линеарните деформации; 
3) со клима-уред за испитување на заштитата на ар-

матурата против корозија; 
4) со преса за испитување на коефициентот на сигур-

носта; 
5) со киналка за испитување на Барови; 
6) со пила за режење на извадоци во сува состојба; 
7) со вага со носивост 1.000, 20 и 1 kg; 
8) со сушилница до 2200С; 
9) со микрометри за мерење на уклонот; 

10) со простор за одлежување на извадоците; 
б) за работите на задолжителното атестирање орга-

низацијата на здружен труд мора да има работници од 
следните квалификации, и тоа: 

1) ако е во прашање работник кој раководи со испиту-
вањата на префабрикуваните елементи од ќелиест бетон: 
дипломиран инженер по градежништво или дипломиран 

- инженер по технологија, со десет години работно искуство 
на работите на испитувањето на градежен материјал; 

2) ако се во прашање стручни работници: 
- дипломиран инженер по градежништво, со пет го-

дини работно искуство на испитувањето на градежни ма-
теријали ; 

- двајца техничари од градежна или хемиско-техно-
лошка струка, односно двајца работници со IV степен на 
стручна подготовка од градежна или хемиско-технолошка 
струка; 

- двајца лаборанти од градежна или хемиско-техно-
лошка струка, односно двајца работници со III степен на 
стручна подготовка од градежна или хемиско-технолошка 
струка. 

17) Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да важи Наредбата за задолжителното атести-
рање , на префабрикуваните елементи од ќелиест бетон 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/80). 

18) Оваа наредба влегува во сила по истекот на два 
месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 32-13425/1 
21 септември 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 
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477. 
Врз основа на член 244 став 2 алинеја 3 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Со-
бранието на Социјалистичка Република Босна и Херцего-
вина, Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, Собранието на Социјалистичка Република Словени-
ја, Собранието на Социјалистичка Република Србија, Са-
борот на Социјалистичка Република Хрватска, Собрание-
то на Социјалистичка Република Црна Гора, Собранието 
на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина и Со-
бранието на Социјалистичка Автономна Покраина Косо-
во склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА 
ФОРМИРАЊЕ СРЕД СТАВА НА СОЛИДАРНОСТА НА 
НАРОДИТЕ И НАРОДНОСТИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА И 
НА РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ 
ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ЕЛЕМЕНТАР-

НИ НЕПОГОДИ 

Член 1 
Во Договорот за формирање средства на солидарнос-

та на народите и народностите на Југославија и на репуб-
ликите и автономните покраини за отстранување последи-
ци од елементарни непогоди („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 44/74, 16/79 и 28/84) во член 7 по став 2 се додаваат 
нови ст. 3 и 4, кои гласат: 

„Вредноста на доплатната „Маркица на солидарнос-
та“ од став 2 на овој член изнесува 50% од номиналната 
вредност на поштенската марка за поштенски пратки до 
20 грама во внатрешниот сообраќај. 

Републиките и автономните покраини со свои пропи-
си ќе је регулираат вредноста на доплатната „Маркица на 
солидарноста“ во смисла на став 3 од овој член." 

Во досегашниот став 3, кој станува став 5 зборот: 
„вредноста“ и запирката се бришат. 

Член 2 
Овој договор се смета склучен кога ќе го усвојат со-

бранијата на републиките и собранијата на автономните 

покраини и ќе го потпишат нивните овластени претстав-
ници. 

Член 3 
Овој договор влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Белград, 22 мај 1985 година 

За Собранието на СР Босна и 
Херцеговина, 

Лука Релиќ, с. р. 
член на делегацијата на Собранието на 
СР Босна и Херцеговина во Соборот 
на републиките и покраините на Со-

бранието на СФРЈ 

За Собранието на СР Македонија, 
Александар Андоновски, с. р. 

републички секретар за финансии 
За Собранието на СР Словенија, 

Руди Шепич, с. р. 
републички секретар за финансии 

За Собранието на СР Србија, 
Борислав Атанацковиќ, с. р. 

републички секретар за финансии 

За Саборот на СР Хрватска, 
Јово Галиќ, с. р. 

' републички секретар за финансии 

За Собранието на СР Црна Гора, 
Велимир Шливанчанин, с. р. 

републички секретар за финансии 

За Собранието на САП Војводина, 
Исидор Секицки, с. р. 

покраински секретар за финансии 

За Собранието на САП Косово. 
Руди Решад, с. р. 

покраински секретар за финанси 

478. 
Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја 

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 74/82), Сојузниот комитет за земјоделство објавува 

С П И С О К 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНАТ-

РЕШЕН ПРОМЕТ А ЗА КОИ ПРЕСТАНАЛЕ ДА ВАЖАТ ДОСЕГАШНИТЕ ДОЗВОЛИ 
Сојузниот комитет за земјоделство издаде дозволи за пуштање во внатрешен промет на следните средства за за-

штита на растенијата за кои престанале да важат досегашните дозволи: 

Реден Назив на средството 
број 

Назив на производителот и на 
застапникот на странскиот про-

изводител 

Дозвола за пуштање во 
промет на Сојузниот ко-
митет за земјоделство 
чие важење престанало, 
издадена со решение број 

Број на решението 
на Сојузниот ко-
митет за земјодел-
ство за про-
должување на 
важењето на дозво-

лата 

1 2 3 4 5 
1 ACTELLIC ICI Plant Protection Division, 

Fernhurst, кого во Југославија го 
застапува РО „INTEREX-
PORT, ООУР Заступање инос-
траних фирми, Београд 

565/1 од 30 јануари 1977 
година 

3378/2 од 21 ав-
густ 1984 година 
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2 AEROSOL DDT-15% Кемијска индустрија „Радоља", 
ООУР „Заштита биља“, Сисак 

6187/1 од 25 декември 
1975 година 

1133/2 од 26 фев-
руари 1985 година 

3 AGROFOS SL-20 Кемијска индустрија „Радоња“ 
ООУР „Заштита биља“, Сисак 

1341/7 од 2 јули 1978 
година 

3095/2 од 21 мај 
1985 година 

4 AKRICID 25 Hoechst ag., Frankfurt/M, кого 
во Југославија го застапува РО 
„ЈУГОХЕМИЈА", ООУР „Хе-
мија“, Београд 

4537/1 од 6 септември 
1976 година 

6968/2 од 21 ноем-
ври 1984 година 

5 AMITROL S-50 СОУР Хемијска индустрија 
„ЗОРКА“, РО „Заштита биља“, 
Шабан 

951/1 од 9 февруари 
1978 година 

2839/2 од 18 мај 
1984 година 

6 AVENGE 200-E American Cyanamid Corporation, 
New Yeresey, USA, кого во Ју-
гославија го застапува СОУР 
Хемијска индустрија „ЗОРКА“, 
РО „Заштита биља“, Шабан 

534/1 од 31 јануари 
1977 година 

2947/2 од 18 мај 
1984 година 

7 AZODRIN Shell International Petroleum 
Co., London, кого во Југослави-
ја го застапува РО за вањску 
трговину „АСТРА", ООУР За-
ступање иноземних фирми, За-
греб 

7184/1 од 15 декември 
1978 година 

641/2 од 25 мај 
1985 година 

8 БАКАРЕН 
ANTRACOL 

Bayer AG., Leverkusen, кого во 
Југославија го застапува „Вау-
er-Pharma Југославија“, Љубља-
на 

938/1 од 9 февруари 
1978 година 

3529/2 од 13 јуни 
1984 година 

9 БАКАРЕН 
EUPAREN 

Товарна кемичних изделков 
„ПИНУС", Раче при Марибору 

939/1 од 9 февруари 
1978 година 

1717/2 од 3 мај 
1984 година 

10 БАКАРЕН 
FALTAN 

Хемијска индустрија „ЖУПА“ 
ООУР „Пестициди“, Крушевац 

485/1 од 22 јануари 
1979 година 

538/2 од 20 февру-
ари 1985 година 

11 БАКАРНА ВАР СУПЕР СОУР Хемијска индустрија 
„ЗОРКА“ РО „Заштита биља“, 
Шабан 

7187/1 од 15 декември 
1978 година 

6990/2 од 23 ноем-
ври 1984 година 

12 BASAGRAN-DP BASF AG., Ludwigshafen/Rh, 
кого во Југославија го застапу-
ва РО за међународну трговину 
и заступање иностраних фирми 
„ПРОГРЕС“, ООУР ,,Progres-
-Hemotekx" IV Робна дистрибу-
ција, Београд 

481/1 од 23 јануари 
1975 година 

3062/2 од 25 мај 
1985 година 

13 BASFUNGIN BASF AG., Ludwigshafen/Rh, 
кого во Југославија го застапу-
ба РО за међународну трговину 
и заступање иностраних фирми 
„ПРОГРЕС“, ООУР „Progres-
-Hemotekx", IV Робна дистри-
буција BASF, Београд 

461/1 од 23 јануари 
1975 година 

3335/2 од 25 мај 
1985 година 

14 BAVISTIN BASF AG.,Ludwigshafen/Rh, ко-
го во Југославија го застапува 
РО за међународну трговину и 
заступање иностраних фирми 
„ПРОГРЕС“, ООУР „Progres-
-Hemotekx", IV Робна дирекци-
ја БАСФ, Београд 

944/1 од 9 февруари 
1978 година 

2840/2 од 18 мај 
1984 година 
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15 BAYLETON 
Специјал 

Bayer AG., Leverkusen, кого во 
Југославија го застапува „Вау-
erpharma Југославија“, ЈБубља-
на 

500/1 од 22 јануари 
1979 година 

7301/2 од 14 де-
кември 1984 годи-
на 

16 BENOMIL WP-50 СОУР Хемијска индустрија 
„ЗОРКА“, РО „Заштита биља“, 
Шабан 

291/5 од 11 април 
1977 година 

3724/2 од 21 ав-
густ 1984 година 

17 BETAMIN Кемијска индустрија „Радоња“ 
ООУР „Заштита биља“, Сисак 

4846/1 од 3 ноември 
1978 година 

3808/2 од 21 ав-
густ 1984 година 

18 BETANAL АМ-11 Schering AG., Berlin, кого во Ју-
гославија го застапува „АГРО-
ТЕХНИКА-ГРУДА", ТОЗД 
Груда-Зунања трговина, Љуб-
љана 

961/1 од 9 февруари 
1978 година 

3570/1 од 25 мај 
1985 година 

19 CAPTAN WP-50 Stauffer Chemical Company, 
New York, USA, кого во Југос-
лавија го застапува Органско 
хемиска индустрија НАУМ НА-
УМОВСКИ-БОРЧЕ", ООЗТ 
„Пестициди“, Скопје 

6206/1 од 25 декември 
1975 година 

1394/2 од 3 мај 
1984 година 

20 CARAGARD 
COMBI(R)500 течен 

Ciba-Geigy AG., Basel, кого во 
Југославија го застапува ,,COM-
MERCE", ТОЗД Репродукциј-
ски материјал, Љубљана 

541/1 од 31 јануари 
1977 година 

1181/2 од 3 мај 
1984 година 

21 CARAGARD 
COMBI(R)A-5-G 

Ciba-Geigy AG., Basel, кого во 
Југославија го застапува „COM-
MERCE", ТОЗД Репро дукциј-
ски материјал, Љубљана 

959/1 од 9 февруари 
1978 година 

1180/2 од 3 мај 
1984 година 

22 CODALW 400-ЕС Ciba-Geigy AG., Basel, кого во 
Југославија го застапува ,,COM-
MERCE", ТОЗД Репродукциј-
ски материјал, Љубљана 

971/1 од 9 февруари 
1978 година 

2676/2 од 19 април 
1985 година 

23 COTOFOR(R) 80-WP Ciba-Geigy AG., Basel, кого во 
Југославија го застапува ,,COM-
MERCE" ТОЗД Репродукцијски 
материјал, Љубљана 

702/1 од 25 јануари 
1979 година 

3782/2 од 26 јуни 
1984 година 

24 CUPRABLA-Z Металуршка кемична индустри-
ја „ЦИНКАРНА", ЦЕЉЕ 

665/1 од 24 јануари 
1979 година 

1998/2 од 6 мај 
1985 година 

25 DEHERBAN-A СОУР Кемисјки комбинат 
„CHROMOS", ООУР „CHRO-
МОЅ-Заштита биља“, Загреб 

7210/1 од 15 декември 
1978 година 

3063/1 од 3 мај 
1984 година 

26 DEHERBAN-M ООУР Кемијски комбинат 
„CHROMOS", ООУР Chromos-
-Заштита биља, Загреб 

7207/1 од 15 декември 
1978 година 

2251/2 од 3 мај 
1984 година 

27 DEHERBAN FORTE СОУР Кемијски комбинат 
„CHROMOS", ООУР „Сћго-
mos-Заштита биља“, Загреб 

7208/1 од 15 декември 
1978 година 

3379/2 од 26 јуни 
1984 година 

28 DENDROLIN Кемијска индустрија „Радоња“ 
ООУР „Заштита биља“, Сисак 

4438/6 од 12 октомври 
1978 година 

5179/2 од 29 ав-
густ 1984 година 
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29 DISKOSID - 50 Кемијска индустрија „Радоња“ 
ООУР „Заштита биља“, Сисак 

3999/6 од 10 јануари 
1978 година 

3730/2 од 5 јули 
1984 година 

30 DITHANE М-45 Rohm and Haas Ѕ. р. А., Milano, 
кого во Југославија го застапу-
ва „COMMERCE", ТОЗД Реп-
родукцијски материјал, Љубља-
на 

4513/1 од 6 септември 
1976 година 

3443/2 од 26 јуни 
1984 година 

31 DITHANE Ѕ-60 Rohm and Haas Ѕ. р. А., Milano 
кого во Југославија го застапу-
ва „SOMMERCE", ТОЗД Репро-
дукцијски материјал, Љубљана 

945/1 од 9 февруари 
1978 година 

5463/2 од 8 октом-
ври 1984 година 

32 DODINE Ѕ-65 Товарна кемичних изделков 
„ПИНУС", Раче при Марибору 

7198/1 од 15 декември 
1978 година 

2107/2 од 16 април 
1984 година 

33 DUALW 500-ЕС Ciba-Geigy AG., Basel, кого во 
Југославија го застапува „COM-
MERCE" ТОЗД Репродукцијски 
материјал, Љубљана 

698/1 од 25 јануари 1979 
година 

1919/2 од 4 октом-
ври 1984 година 

34 DURSBAN G-7,5 Doc Chemical Europe Ѕ. А., Веб, 
кого во Југославија го застапу-
ва СОУР кемијски комбинат 
„CHROMOS" ООУР „Chromos-
-Заштита биља“, Загреб 

989/1 од 22 март 
1978 година 

3580/2 од 29 ав-
густ 1984 година 

35 DURSBAN-15 СОУР Кемијски комбинат 
„CHROMOS" ООУР „Chromos-
-Заштита биља“, Загреб 

976/1 од 9 февруари 
1978 година 

348/2 од 25 мај 
1985 година 

36 ELOCRON(R)50 Ciba-Geigy AG., Basel, кого во 
Југославија го застапува „COM-
MERCE" ТОЗД Репродукцијски 
материјал, Љубљана 

4549/1 од 6 сепетември 
1976 година 

4768/2 од 11 сеп-
тември 1984 годи-
на 

37 EKALUX-P Sandoz AG., Basel, кого во Ју-
гославија го застапува РО за 
међународну и унутарњу трго-
вину „Велебит", ООУР Примје-
њена кемија, Загреб 

977/1 од 9 февруари 
1978 година 

3307/2 од 4 октом-
ври 1984 година 

38 EKALUX-25 Sandoz AG., Basel, кого во Ју-
гославија го застапува РО за 
међународну и унутарњу трго-
вину „Велебит" ООУР Примје-
њена кемија, Загреб 

1080/2 од 1 март 1977 го-
дина 

4767/2 од 27 ноем-
ври 1984 година 

39 ETIOL SPECIJAL РО „ГАЛЕНИКА", ООУР „Га-
леника-Агрохемија", Земун 

7204/1 од 15 декември 
1978 година 

723/2 од 21 мај 
1985 година 

40 FANERON COMBI 
50-WP 

Ciba-Geigy AG., Basel, кого во 
Југославија го застапува „COM-
MERCE", ТОЗД Репродукциј-
ски материјал, Љубљана 

965/1 од 9 февруари 
1978 година 

6684/2 од 27 ноем-
ври 1984 година 

41 FANERON COMBI 
50 течен 

Ciba-Geigy AG., Basel, кого во 
Југославија го застапува „COM-
MERCE", ТОЗД Репродукциј-
ски материјал, Љубљана 

975/1 од 9 февруари 
1978 година 

6683/2 од 27 ноем-
ври 1984 година 

42 FENITROTION 
50-EC 

РО „ГАЛЕНИКА", ООУР „Га-
леника-Агрохемија", Земун 

361/5 од 6 декември 
1977 година 

864/2 од 4 март 
1985 година 
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43 FLOROVIN 
plant-pin стапчиња 

Wacker Chemie G.m.b.H., Miin-
chen, кого во Југославија го за-
стапува СОУР „ПЛИВА“, фар-
мацеутска, кемијска, прехранбе-
на и козметичка индустрија -
Загреб, ООУР „Заштита биља“, 
- Калиновица 

978/1 од 9 февруари 
1978 година 

1043/2 од 26 фев-
руари 1985 година 

44 GALEX(R) 500-ЕС Ciba-Geigy AG., Basel, кого во 
Југославија го застапува ,,COM-
MERCE", ТОЗД Репродукциј-
ски материјал, Љубљана 

697/1 од 25 јануари 
1979 година 

354/2 од 18 февру-
ари 1985 година 

45 GALOKSON РО „ГАЛЕНИКА", ООУР „Га-
леника-Агрохемија", Земун 

628/2 од 1 февруари 
1978 година 

1923/2 од 21 мај 
1985 година 

46 GESAGARD(R) 500 течен Ciba-Geigy AG., Basel, кого во 
Југославија го застапува „COM-
MERCE", ТОЗД Репродукциј-
ски материјал, Љубљана 

6209/1 од 25 декември 
1975 година 

1182/2 од 3 мај 
1984 година 

47 GRAIN QUICK Rhone Poulenc Agrochemie, Ly-
on, кого во Југославија го за-

. стапува РО за вањску и унутар-
њу трговину „УНИКОМЕРЦ", 
Загреб 

4529/1 од 6 септември 
1976 година 

5003/2 од 8 октом-
ври 1984 година 

48 GRAMOXONE ICI Plant Protection Division, 
Fernhurst, кого во Југославија 
го застапува РО „INTEREX-
PORT" ООУР Застапање инос-
траних фирми, Београд 

504/1 од 3 февруари 
1976 година 

6085/2"од 14 де-
кември 1984 годи-
на 

49 KARATHANE FN-57 Rohm and Haas Ѕ.р.А., Milano, 
кого во Југославија го застапу-
ва „COMMERCE", ТОЗД Реп-
родукциски материјал Љубља-
на 

547/1 од 31 јануари 
1977 година 

1185/2 од 3 мај 
1984 година 

50 KARBARIL 5-прашива Товарна кемичних изделков 
„ПИНУС", Раче при Марибору 

7202/1 од 15 декември 
1978 година 

2104/2 од 16 април 
1984 го дна 

51 KERB 50-WP Rohm and Haas Ѕ.р.А., Milano, 
кого во Југославија го застапу-
ва ,,COMMERCE", ТОЗД Реп-
родукцијски материјал, Љубља-
на 

952/1 од 9 февруари 
1978 година 

2105/2 од 25 мај 
1895 година 

52 KILVAL Rhone Poulenc Agrochemie, Ly-
on, кого во Југославија го за-
стапува РО за вањску и унутар-
њу трговину „УНИКОМЕРЦ", 
Загреб 

573/1 од 31 јануари 
1977 година 

1197/2 од 26 фев-
руари 1985 година 

53 KOFUMIN-7 СОУР „ПЛИВА“, фармацеут-
ска, кемијска, прехрамбена и 
козметичка индустрија, Загреб, 
ООУР „Заштита биља“ - Кали-
нови^ 

590/1 од 31 јануари 
1977 година 

4895/2 од 8 октом-
бри 1984 година 

54 KSILOGAL РО „ГАЛЕНИКА", ООУР „Га-
леника-Агрохемија", Земун 

6643/2 од 27 декември 
1978 година 

329/2 од 4 март 
1984 година 

55 LANNATE 25-W Methomyl E. l . Du Pont de Nemours and 
Compani, Wilmington, кого во 
Југославија го застапува СОУР 
„АГРОВОЈВОДИНА", РО „Ин-
терсервис", ООУР „Комерцсер-
вис", Нови Сад 

996/4 од 8 март 
1978 година 

1131/2 од 26 фев-
руари 1985 година 
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56 LASSO/10-G Monsanto Agricultural Products 
Co., St. Louis, USA, кого во Ју-
гославија го астапува „АГРО-
ТЕХНИКА-ГРУДА", ТОЗД, 
Груда-Зунања трговина, Љуб-
љана 

949/1 од 9 февруари 
1978 година 

1758/2 од 3 мај 
1984 година 

57 LEKINOL 15-Ѕ Товарна фармацевтских ин ке-
мичних изделков „ЛЕК“, Љуб-
љана 

6190/1 од 25 декември 
1975 година 

2951/2 од 29 мај 
1985 година 

58 LINDAN ЕА-10 СОУР Кемијски комбинат 
„CHROMOS", ООУР „Chro-
шоѕ-Заштита биља“, Загреб 

999/1 од 24 февруари 
1977 година 

1918/2 од 3 мај 
1984 година 

59 LONTREL 418-С Dow Chemical S.P.A., Milano, 
кого во Југославија го застапу-
ва СОУР Хемијска индустрија 
„ЗОРКА“, РО„Заштита биља“, 
Шабан 

966/1 од 9 февруари 
1978 година 

2946/2 од 18 мај 
1984 година 

60 MANKOZEB-R Кемијска индустрија „РАДО-
ЊА“, ООУР „Заштита биља“, 
Сисак 

246/3 од 7 февруари 
1979 година 

6548/2 од 21 ноем-
ври 1984 година 

61 MODRA GALICA Кемијска индустрија „РАДО-
ЊА“, ООУР „Заштита биља“, 
Сисак 

2251/1 од 1 јуни 
1977 година 

3570/2 од 13 јуни 
1984 година 

62 MOROZIM Хемијска индустрија „ЖУПА“, 
ООУР „Пестициди“, Крушевац 

1354/7 од 18 октомври 
1979 година 

3061/2 од 25 мај 
1985 година 

63 MYCODIFOL-L Chevron Chemical Company, Pa-
ris, кого во Југославија го за-
стапува „АГРОТЕХНИКА-
-ГРУДА", ТОЗД Груда- Зуна-
ња, трговина, Љубљана 

595/1 од 31 јануари 
1977 година 

1716/2 од 3 мај 
1984 година 

64 NEXION ЕС-36 Celamerck G.m.b.H., Ingelheim-
/Rh кого во Југославија го за-
стапува „АГРОТЕХНИКА-
-ГРУДА", ТОЗД Груда-Зунања 
трговина, Љубљана 

602/1 од 5 февруари 
1976 година 

3981/2 од 8 ктом-
ври 1984 година 

65 NEXION ЕС-40 Celamerck G.m.b.H., Ingelheim-
/Rh кого во Југославија го за-
стапува „АГРОТЕХНИКА-
-ГРУДА", ТОЗД Груда-Зунања 
трговина, Љубљана 

1009/1 од 24 февруари 
1977 година 

2302/2 од 25 мај 
1985 година 

бб NIMROD ICI Plant Protection Division, 
Fernhurst, кого во Југославија 
го застапува РО „INTEREX-
PORT", ООУР Заступање инос-
траних фирми, Београд 

566/1 од 31 јануари 
1977 година 

2950/2 од 29 мај 
1985 година 

67 NOGOS(R) 50 Ciba-Geigy AG., Basel, кого во 
Југославија го застапува „COM-
MERCE", ТОЗД Репродукциј-
ски материјал, Љубљана 

4551/1 од 6 септември 
1976 година 

4951/2 од 11 сеп-
тември 1984 годи-
на 

68 NUVAN(R) 7 Ciba-Geigy AG., Basel, кого во 
Југославија го застапува СОУР 
Кемијски комбинат „CHRO-
МОЅ" ООУР „Chromos-зашти-
та биља“, Загреб 

546/1 од 31 јануари 
1977 година 

3835/2 од 27 ноем-
ври 1984 година 
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69 NUVACRON(R) 20 Ciba-Geigy AG., Basel, кого во 
Југославија го застапува „COM-
MERCE", ТОЗД Репродукциј-

, ски материјал, Љубљана 

4552/1 од 6 септември 
1976 година 

1196/2 од 26 фев-
руари 1985 година 

70 PARATION 20 
PLIVA 

СОУР „ПЛИВА“, фармацевт-
ска, кемијска, прехрамбена и 
козметичка индустрија, Загреб, 
ООУР „Заштита биља“, Кали-
новица 

2291/1 од 23 мај 
1977 година 

758/2 од 10 април 
1985 година 

71 PIRIMOR WP-50 ICI Plant Protection Division, 
Fernhurst, кого во Југославија 
го застапува РО ,,INTE REX-
PORT", ООУР Заступање инос-
траних фирми, Београд 

564/1 од 31 јануари 
1977 година 

3604/2 од 21 ав-
густ 1984 година 

72 PIRIPIN Товарна кемичних изделков 
„ПИНУС", Раче при Марибору 

2482/3 од 29 август 
1979 година 

7751/2 од 19 де-
кември 1984 годи-
на 

73 PLONEMIL S-50 СОУР Хемијска индустрија 
„ЗОРКА“, РО „Заштита биља“, 
Шабац 

502/1 од 22 јануари 
1979 година 

2931/2 од 21 мај 
1985 година 

74 PRIMEXTRA(R) 500 
течен 

Ciba-Geigy AG., Basel, кого во 
Југославија застапува ,,COM-
MERCE", ТОЗД Репродукциј-
ски материјал, Љубљана 

544/1 од 31 јануари 
1977 година 

3014/1 од 6 мај 
1985 година 

75 PROMEPIN KS-50 Товарна кемичних изделков 
„ПИНУС", Раче при Марибору 

969/1 од 9 февруари 
1978 година 

2941/2 од 18 мај 
1984 година 

76 PROPINEB WP-70 Кемијска индустрија „РАДО-
ЊА“, ООУР „Заштита биља“, 
Сисак 

4110/5 од 10 јануари 
1978 година 

3731/2 од 21 ав-
густ 1984 година 

77 PUZOMOR СОУР Кемијски комбинат 
„CHROMOS", ООУР ,,Chromos-
-Заштита биља“, Загреб 

7209/1 од 15 декември 
1978 година 

5004/2 од 29 ав-
густ 1984 година 

78 PYRAMIN BASF AG., Ludwigshafen/Rh, 
кого во Југославија го застапу-
ва РО за међународну трговину 
и заступање иностраних фирми 
„PROGRES", ООУР ,,Progres-
-Hemotex", IV Робна дирекција 
BASF, Београд 

4532/1 од 6 септември 
1976 година 

2945/2 од 18 мај 
- 1984 година 

79 RADOSAN Хемијска индустрија „РАДО-
ЊА“, ООУР „Заштита биља“, 
Сисак 

7203/1 од 15 декември 
1978 година 

2952/2 од 29 мај 
1985 година 

80 RADOVIT-N Кемијска индустрија „РАДО-
ЊА“, ООУР „Заштита биља“, 
Сисак 

4718/5 од 3 ноември 
1978 година 

6266/2 од 19 де-
кември 1984 годи-
на 

81 RAVYON WP-85 Makhteshim-Agaan, Beer-Sheva, 
кого во Југославија го застапу-
ва РО „КЕМИКАЛИЈА", ОО-
УР „Омникем", Загреб 

973/1 од 9 февруари 
1978 година 

5468/2 од 8 октом-
ври 1984 година 

82 RATOX-mamak Кемијска индустрија „РАДО-
ЊА“, ООУР „Заштита биља“, 
Сисак 

457/1 од 23 јануари 
1975 година 

5180/2 од 29 авгус-
та 1984 година 
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83 RUBIGAN Eli Lilly and Company, Indiano-
polis, USA, кого во Југославија 
го застапува Кемијска индус-
трија „РАДОЊА“, ООУР „За-
штита биља“, Сисак 

494/1 од 22 јануари 
1979 година 

6547/2 од 21 ноем-
ври 1984 година 

84 SINBAR(R) Е. I. Du Pont de Nemours and 
Company, Wilmington, кого во 
Југославија го застапува СОУР 
„АГРОВОЈВОДИНА", РО „Ин-
терсервис", ООУР „Комерцсер-
вис", Нови Сад 

7412/1 од 21 декември 
1978 година 

958/2 од 4 октом-
ври 1984 година 

85 STOMP 330-Е American Cyanamid Company, 
New Jersey, USA, кого во Југос-
лавија го застапува СОУР Хе-
миска индустрија „ЗОРКА“, 
РО „Заштита биља“, Шабац 

962/1 од 9 февруари 
1978 година 

632/2 од 25 мај 
1985 година 

86 SUMILEX 50-WP Sumitoms Chemical Co. Ltd., 
Osaka, кого во Југославија го 
застапува Хемијска индустрија 
„ЖУПА“, ООУР „Пестициди“, 
Крушевац 

496/1 од 22 јануари 
1979 година 

537/2 од 20 февру-
ари 1985 година 

87 SUMITION Ѕ-40 Хемијска индустрија „ЖУПА“, 
ООУР „Пестициди“, Крушевац 

394/1 од 17 јануари 
1979 година 

539/2 од 20 февру-
ари 1985 година 

88 TEMIK 10-G 
гипс 

Union Carbide Corporation, Sali-
mous, California, USA, кого во 
Југославија го застапува „АГ-
РОТЕХНИКА-ГРУДА", ТОЗД 
„Груда-Зунања трговина", Љуб-
љана 

995/4 од 8 март 
1978 година 

- 7228/2 од 18 де-
кември 1984 годи-
на 

89 TENORAN(R) 50 Ciba-Geigy AG., Basel, кого во 
Југославија го застапува ,,COM-
MERCE", ТОЗД Репродукциј-
ски материјал, Љубљана 

4555/1 од 6 септември 
1976 година 

5622/2 од 14 де-
кември 1984 годи-
на 

90 THURICIDE(R)HP Sandoz AG., Basel, кого во Ју-
гославија го застапува РО за 
међународну и унутарњу трго-
вину „ВЕЛЕБИТ", ООУР При-
мјењена кемија, Загреб 

539/1 од 31 јануари 
1977 година 

5975/2 од 27 ноем-
ври 1984 година 

91 TMTD Ѕ-80 
ЖУПА ЦРВЕН 

Хемијска индустрија „ЖУПА“, 
ООУР „Пестициди“, Крушевац 

4772/5 од 23 октомври 
1978 година 

4164/2 од 8 октом-
ври 1984 година 

92 TMTD Ѕ-80 ЖУПА Хемијска индустрија „ЖУПА“, 
ООУР „Пестициди“, Крушевац 

43/5 од 27 септември 
1977 година 

1714/2 од 3 мај 
1984 година 

93 TOTALCID Ѕ-50 СОУР Хемијска индустрија 
„ЗОРКА“, РО „Заштита биља“, 
Шабац 

701/1 од 25 јануари 
1979 година 

2932/2 од 21 мај 
1985 година 

94 TRIMIFOL Sandoz AG., Basel, кого во Ју-
гославија го застапува РО за 
међународну и унутарњу трго-
вину „ВЕЛЕБИТ", ООУР При-
мјењена кемија, Загреб 

221/2 од 21 февруари 
1979 година 

6655/2 од 21 ноем-
ври 1984 година 

95 TUBEROFEN Хемијска индустрија „ЖУПА“, 
ООУР „Пестициди“, Крушевац 

775/1 од 29 јануари 
1979 година 

1759/2 од 3 мај 
1984 година 
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96 TUBERITE СОУР „ПЛИВА“, фармацеут-
ска, кемијска, прехрамбена и 
козметичка индустрија - За-
греб, ООУР „Заштита биља“, 
Калиновица 

501/1 од 22 јануари 
1979 година 

7312/2 од 18 де-
кември 1984 годи-
на 

97 U 46-DP FLUID BASF AG., Ludwigshafen/Rh, 
кого во Југославија го застапу-
ва РО за међународну трговину 
и застапување иностраних фир-
ми „ПРОГРЕС“, ООУР „Рго-
gres-Hemotex", Робна дирекција 
- BASF, Београд 

569/1 од 31 јануари 
1977 година 

5466/2 од 8 октом-
ври 1984 година 

98 ULTRACID(R) 

40-WP 
Ciba-Geigy AG., Basel, кого во 
Југославија го застапува „COM-
MERCE", ТОЗД Репродукциј-
ски материјал, Љуљана 

7194/1 од 15 декември 
1978 година 

4757/2 од 7 август 
1984 година 

99 ULTRACID(R) 

40-EC . 
Ciba-Beigy AG., Basel, кого во 
Југославија го застапува „COM-
MERCE", ТОЗД Репродукциј-
ски материјал. Љубљана 

7195/1 од 15 декември 
1978 година 

4758/2 од 7 август 
1984 година 

100 USTINEX SPECIAL Bayer AG., Leverkusen, кого во 
Југославија го застапува „BAY-
ER-PHARMA ЈУГОСЛАВИ-
ЈА“, Љубљана 

963/1 од 9 февруари 
1978 година 

3581/2 од 13 јуни 
1984 година 

101 ZINEB S-65 СОУР Кемијски комбинат 
„CHROMOS", ООУР „Chromos-
-Заштита биља“, Загреб 

7212/1 од 15 декември 
1978 година 

2942/2 од 18 мај 
1984 година 

Бр. 4030/1 
31 мај 1985 година 

Белград 

Заменик - претседател на 
Сојузниот комитет за земјоделство, 

д-р Бранко Јовановиќ, с. р. 

479. 
Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја 

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 74/82), Сојузниот комитет за земјоделство објавува 

С П И С О К 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНАТ-

РЕШЕН ПРОМЕТ 
Сојузниот комитет за земјоделство од 1 април 1984 до 31 мај 1985 година издаде дозволи за пуштање во внатрешен 

промет на следните средства за заштита на растенијата 

Реден 
број Назив на средството Назив на производителот и застапник 

“на странскиот производител 
Дозвола на Сојузниот комитет за зем-
јоделство издадена со решението број 

1 2 3 4 
1 ALTRIN-WP Кемијска индустрија „РАДОЊА“, 

ООУР „Заштита биља“, Сисак 
1741/1 од 14 март 1985 година 

2 BANVEL 4-Ѕ Хемијска индустрија „ЗОРКА“, ООУР 
„Зорка-АТН и киселина“, Суботица 

1590/1 од 8 март 1985 година 



Страна 1088 - Број 34 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 12 јули 1985 

1 2 3 4 5 

3 BANVEL-480 Хемијска индустрија „ЗОРКА“, ООУР 
„Зорка-АТН и киселина“, Суботица 

1589/1 од 8 март 1985 година 

4 BETOSIP Кемијска индустрија „РАДОЊА“, 
ООУР „Заштита биља“, Сисак 

1207/1 од 18 февруари 1985 година 

5 BLAZER 2-Ѕ Rohm and Haas Ѕ.р.А., Milano, кого во 
Југославија го застапува „COMMER-
CE", ТОЗД Репродукцијски материјал, 
Љубљана 

1585/1 од 8 март 1985 година 

6 БОРДОВСКА ЧОРБА Ѕ-2-
ЖУПА 

Хемијска индустрија „ЖУПА“, ООУР 
„Пестициди“, Крушевац 

2323/1 од 9 април 1985 година 

1 БОРДОВСКА ЧОРБА-200 
(паста) 

Хемијска индустрија „ЖУПА“, ООУР 
„Пестициди“, Крушевац 

2324/1 од 9 април 1985 година 

8 CIATRAL-KSI Кемијска индустрија „РАДОЊА“, 
ООУР „Заштита биља“, С исак 

158Ѕ/1 од 8 март 1985 година 

9 CIATAL-KSZ Кемијска индустрија „РАДОЊА“, 
ООУР „Заштита биља“, Сисак 

1587/1 од 8 март 1985 година 

10 SYBOLT 100-Е СОУР Хемијска индустрија „ЗОРКА“, 
?О „Заштита биља“, Шабац 

3420/2 од 21 март 1985 година 

11 DEVRINOL 45-F Stauffer Chemical. Ѕ.А., Женева, кого 
во Југославија го застапува органско-
-хемиска индустрија ,„НАУМ НАУ-
МОВСКИ-БОРЧЕ", Скопје 

1739/1 од 14 март 1985 година 

12 GRASIPAN Sipcam Ѕ.р.А., Милано, кого во Југос-
лавија го застапува ,,АГРОТЕХНИ-
КА-ГРУДА", ТОЗД Груда-Зунања 
трговина, Љубљана 

1743/1 од 14 март 19Ѕ5 година 

13 FASTAC 10% EC Shell International Petroleum Co. lid., 
Лондон, кого во Југославија го заста-
пува РО за вањску трговину „АС-
ТРА", ООУР Заступство иноземних 
фирми, Загреб 

2758/1 од 19 април 1985 година 

14 FASTAC 10% ЅС Shell International Petroleum Co. Ltd., 
Лондон, кого во Југославија го заста-
пува РО за вањску трговину „АС-
ТРА", ООУР Засжупство иноземних 
фирми, Загреб 

2757/1 од 19 април 1935 година 

15 FORAL-G СОУР Хемијска индустрија „ЗОРКА“, 
РО „Заштита биља“, Шабац 

1519/1 од 6 март 1985 година 

16 FYDUSIT ^ G Duphar B.Y., Амстердам, кого во Ју-
гославија го застапува РО „ГАЛЕНИ-
КА", ООУР „Галени ка-Агрохемија", 
Земун 

1738/1 од 14 март 1985 година 

17 KLERAT ICI Plant Protection Division, Fernhur-
st, кого во Југославија го застапува 
РО ,,Intereksport", ООУР Застапување 
иностраних фирми, Београд 

7721/2 од 19 декември 1984 година 

18 LENACIL 80-WP СОУР Хемиска индустрија „ЗОРКА“, 
ООУР „Зорка-АТН и киселина“, Су-
ботица 

5275/2 од 11 септември 1984 година 

19 LINURON CHROMOS 50-WP СОУР Хемијски комбинат ,,CHRO-
MOS", ООУР „Chromos-заштита би-
ља“, Загреб 

4756/2 од 8 октомври 1984 година 

20 MAGNETIC-6 Органско хемиска индустрија „НАУМ 1848/1 од 20 март 1985 година 
НАУМОВСКИ-БОРЧ Е“, Скопје 
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21 MODOWN 4-F Rhone Poulenc Agrochemie, Lyon, кого 
во Југославија го застапува PO за 
вањску и унутарњу трговину „УНИ-
КО М Е ? Д З а г р е б 

1740/1 од 14 март 1985 година 

22 OFUNACK WP-50 Кемијска индустрија „РАДОЊА“, 
ООУР „Заштита биља“, С исак 

1520/1 од 6 март 1985 година 

23 GLEO-EKALUX Sandoz AG., Basel, кого во Југославија 
го застапува РО за меѓународна и 
внатрешна трговија „ВЕЛЕВИЌ, ОО-
УР Примењена кемија, Загреб 

1517/1 од 6 март 1985 година 

24 PINULIN-течен Товарна кемичних изделков „ПИ-
НУС", Раче при Марибору 

1845/Год 20 март 1985 година 

25 POSSE 40-ТЅ FMC Corporation, Philadelphia, USA, 
кого во Југославија го застапува „АГ-
РОСЛАВОНИЈА", ООУР Export-im-
port, Оси ек 

1518/1 од 6 март 1985 година 

26 RADEKS-PLUS Кемијска индустрија „РАДОЊА“, 
ООУР ,Заштита биља“, С исак 

1200/2 од 4 март 1985 година 

27 ' RATOX-MAMAK'S Кемијска индустрија „РАДОЊА“ 
ООУР „Заштита биља“, Сисак 

2078/2 од 16 април 1984 година 

28 RIDOMIL (R)MZ 58-WP Ciba-Geigy AG., Basel, кого во Југос-
лавија го застанува „COMMERCE", 
ТОЗД Репродукциони материјал Љуб-
љана 

522/2 од 18 јануари 1985 година 

29 RIDOMIL (R) Z 72-WP Ciba-Geigy AG.̂  Basel, кого во Југос-
лавија го застапува „COMMERCE", 
ТОЗД Репродукцијски материјал Љуб-
љана 

968/1 од 30 мај 1984 година и 1850/1 
од 20 март 1984 година 

30 RON STAR'R) Rhone Poulenc Agrochemie, Lyon, кого 
во Југославија го застапува РО за 
вањеку и унутарњу трговину ,,УНИ-
КОМЕРЦ", Загреб 

5989/2 од 26 октомври 1984 година 

31 SAN DO FAN-F Sandoz AG., Basel, кого во Југославија 
го застапува РО за меѓународна и 
внатрешна трговија „ВЕЛЕБИТ", ОО-
УР Применана хемија, Загреб 

1830/1 од 20 март 1985 година 

32 SAN DO FAN-Z Sandoz AG., Basel, кого во Југославија 
го застапува РО за меѓународна и 
внатрешна трговија „ВЕДЕБИТ", ОО-
УР Применана кемија, Загреб 

1835/1 од 20 март 1985 година 

33 TACKLE 2-S Rhone Poulenc Agrochemie, Lyon, кого 
во Југославија го застапува РО за 

- вањску и унутарњу трговину „УНИ-
КОМЕРЦ", Загреб 

1073/2 од 5 март 1985 година 

34 TIGRES Rhone Poulenc Agrochemie, Lyon, кого 
во Југославија го застапува РО за 
вањску и унутарњу трговину „УНИ-
КОМЕРЦ", Загреб 

322/2 од 28 декември 1984 година 
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35 TIOLENT 720-ЕС СОУР Хемиска индустрија „ЗОРКА“, 
РО „Заштита биља“, Загреб 

650/2 од 1 февруари 1985 година 1 

36 TOLUREKS Ѕ-80 Хемијска индустрија „ЖУПА“, ООУР 
„Пестициди“, Крушевац 

6432/2 од 14 декември 1984 година 

37 TRIMIDAL Eli Lilly Ѕ.А., Женева, кого во Југосла-
вија го застапува Кемијска индустрија 
„РАДОЊА“, ООУР „Заштита биља“, 
Сисак 

1808/1 од 19 март 1985 година 

38 ZLATIGAL Р-5 РО „ГАЛЕНИКА", ООУР „Галеника-
-Агрохемија", Земун 

2364/2 од 6 мај 1985 година 

Бр. 4029/1 
31 мај 1985 година 

Белград 

Заменик-претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
д-р Бранко Јовановиќ, с. р. 

480. 
Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја 

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 74/82), Сојузниот комитет за земјоделство објавува 

С П И С О К 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНАТ-

РЕШЕН ПРОМЕТ, ВО КОИ СЕ ИЗВРШЕНИ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
Сојузниот комитет за земјоделство изврши измени и дополненија во следните дозволи за пуштање во внатрешен 

промет на средствата за заштита на растенијата: 

Реден Назив на сред-
број ството 

Назив на производителот 
и на застапникот на 
странскиот производител 

Дозвола за 
пуштање во 
промет издал 
Сојузниот ко-
митет за земјо-
делство, со ре-

шението број 

Дозвола за 
пуштање во 
промет обја-
вена во Спи-
сокот на 
средствата 
за заштита 
на растени-
јата (број на 
„Службен 
лист на 
СФРЈ“ и ре-
ден број на 

Списокот) 

Измена-до-
полнение во 
дозволата 
извршил Со-
јузниот ко-
митет за 
земјоделство 
со решение-

то број 

Измена-до-
полнение во 

дозволата 

1 ALIETTE Rhone Poulenc Agroche-
mie, Lyon, кого во Југос-
лавија го застапува РО за 
вањску и унутарну трго-
вину „УНИКОМЕРЦ" 
Загреб 

461/1 од 20 ја-
нуари 1981 го-
дина 

30/81-3 1854/1 од 20 
март 1985. 
година 

Дополнение 
на примена-
та 
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2 BACTOSPEI-
NE-WP 

Biochem Products. SA., 
Brussels кого во Југосла-
вија го застапува СОУР 
„АГРОВОЈВОДИНА", 
РО „Интерсервис", 00 -
УР „Комерцсервис", Но-
ви Сад 

808/1 од 3 фев-
руари 1982 го-
дина 

44/82-6 776/2 од 4 
март 1985 
година 

Измена на 
кооперантот 

3 FOLIDOL мас-
ло 

Bayer AG., Leverkusen, 
кого во Југославија го за-
стапува ,,Bayer-Pharma 
Југославија“, Љубљана 

1726/2 од 13 
мај 1983 година 

35/83-34 3701/2 од 13 
јуни 1984 го-
дина 

Измена на 
називот на 
средствата 

4 FURADAN 5-G FMC International New 
York, кого во Југославија 
го застапува „АГРОТЕХ-
НИКА-ГРУДА", ТОЗД 
Груда-Зунања трговина, 
Љубљана 

1964/2 од 1 сеп-
тември 1983 го-
дина 

27/84-28 3703/3 од 4 
октомври 
1984 година 

Измена на 
бојата 

5 KARATHANE-
-WP 

Rohm and Haas Ѕ.р.А., 
Milano, кого во Југосла-
вија го застапува ,,COM-
MERCE", ТОЗД Репро-
дукцијски материјал 
Љубљана 

6645/1 од 10 
ноември 1981 
година 

44/82-72 2770/1 од 20 
април 1984 
година 

Измена на 
примената 

6 MIKAZOL Т-40 СОУР „ПЛИВА“, фарма-
цеутска, кемијска, пре-
храмбена и козметичка 
индустрија - Загреб, 0 0 -
УР „Заштита биља - Ка-
линовиќ 

2064/5 од 23 
ноември 1982 
година 

35/83-18 1853/1 од 20 
март 1985 
година 

Дополнение 
на примена-
та 

7 PINOFON Товарна кемичних издел-
ков „ПИНУС", Раче при 
Марибору 

5253/2 од 10 
ноември 1983 
година 

27/84-47 2637/2 од 29 
мај 1985 го-
дина 

Измена на 
бојата 

8 RADEKS Т-50 Кемијска индустрија 
„РАДОЊА“ ООУР „За-
штита биља“, Сисак 

4764/3 од 24 ок-
томври 1983 го-
дина 

27/84-40 4818/2 од 21 
ноември 
19^4 година 

Измена на 
примената 

9 ROVRAL W Rhone Poulenc Agroche-
mie, Lyon, кого во Југос-
лавија го застапува РО за 
вањску и унутарњу трго-
вину „УНИКОМЕРЦ", 
Загреб 

425/2 од 27 сеп-
тември 1978 го-
дина 

26/79-81 1849/1 од 20 
март 1985 
година 

Дополнение 
на примена-
та 

10 ROUNDUP Monsanto Agricultural 
Products Company, St. Lo-
uis, USA, кого во Југосла-
вија го застапува „АГРО-
ТЕХНИКА-ГРУДА", 
ТОЗД Груда-Зунања 

695/1 од 25 ја-
нуари 1979 ,го-
дина 

26/79-82 1852/1 од 20 
март 1985 
година 

Дополнение 
на примена-
та 

трговина, Љубљана 
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11 TILTW250-EC Ciba-Geigy AG., Basel, 
кого во Југославија го за-
стапува „COMMERCE", 
ТОЗД Репродукцијски 
материјал, Љубљана 

832/6 од 6 јуни 27/84-48 
1983 година 

2523/5 ,од 13 
јуни 1984 го-
дина 

Измена на 
каренцата 

Бр. 4032/1 
31 мај 1985 година 

Белград 
Заменик-претседател 

на Сојузниот комитет за 
земјоделство, 

д-р Бранко Јовановиќ, с. р. 

481. 
Врз основа на член 38 од Законот на заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата зем-

ја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 74/82), Сојузниот комитете за земјоделство објавува 

С П И С О К 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ ПРЕСТАНАЛЕ ДА ВАЖАТ ДОЗВОЛИТЕ ЗА ПУШТА-

ЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ 
Сојузниот комитет за земјоделство утврди дека престанале да важат дозволите за пуштање во внатрешен промет 

на следните средства за заштита на растенијата: 

Реден 
број 

Назив на 
средството 

Назив на производителот и на 
застапникот на странскиот про-

изводител 

Дозвола за пуштање во 
промет издал Сојузниот 
комитет за земјоделство, 

со решението број 

Број на решението 
на Сојузниот ко-
митет за земјодел-
ство за престанува-
ње на важењето на 

дозволата 

1 2 3 4 5 

1 ARBOKAN ЕА-80 СОУР Кемијски комбинат 
„CHROMOS", ООУР „Сћго-
шоѕ-заштита биља“ Загреб 

1007/1 од 24 февруари 
1977 година 

1575/2 од 25 мај 
1985 година 

2 BINAPAKRIL Ѕ-25 Хемијска индустрија „ЖУПА“, 
ООУР „Пестициди“, Крушевац 

232/2 од 4 февруари 1980 
година 

4960/2 од 7 август 
1984 година 

3 , MOCAPW о Sandoz AG., Basel, кого во Ју-
гославија го застапува РО за 
меѓународна и внатрешна трго-
вија „ВЕЛЕБИТ", ООУР При-
менана кемија и стројеви, За-
греб 

538/1 од 31 јануари 
1977 година 

3079/1 до 3 мај 
1984 година 

4 TORMONA-8O Celamerck G.m.b.H., CO. KG., 
Ingelheim/Rh, кого во Југосла-
вија го застапува „АГРОТЕХ-
НИКА-ГРУДА", ТОЗД „Груда-
-Зунања трговина, Љубљана 

1000/1 од 24 февруари 
1977 година 

1281/2 од 25 мај 
1985 година 

Бр. 4031/1 
31 мај 1985 година 

Белград 
Заменик-претседател 

на Сојузниот комитет за 
земјоделство, 

д-р Бранко Јовановиќ, с. р. 
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По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за утврдување на 
предметите и количините и вредностите на предметите на 
кои при увозот на стоки се применуваат царински повлас-
тици објавеново „Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/85, се по-
терала долунаведената грешка, па се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ 
И КОЛИЧИНИТЕ И ВРЕДНОСТИТЕ НА ПРЕДМЕТИ-
ТЕ НА КОИ ПРИ УВОЗОТ НА СТОКИ СЕ ПРИМЕНУ-

ВААТ ЦАРИНСКИ ПОВЛАСТИЦИ 
Во точка 10 став 2, наместо зборовите: „кои согласно 

на став 1 од оваа точка се," треба да се додадат по грешка 
испуштените зборови: „кои согласно со став 1 на оваа точ-
ка се државјани на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија“. 

Од Сојузниот комитет за законодавство, Белград, 10 
јули 1985 година. 

У К А З И 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО РЕПУБЛИКА ЗАМЕША И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА 
ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЗАМЕША 

I 
Се отповикува 
Александар Воиновиќ од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Република Замбија. 

II 
Се назначува 
Јелко Жагар, советник на претседателот на Собрани-

ето на Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја за надворешно-политички прашања, за извонреден и 
ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Република Замбија. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 
I V 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 10 
13 јуни 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 

463. Одлука за основите и мерилата за определува-
ње на личните доходи, за распоредувањето на 
функциите во групите на функции и за опреде-
лување на коефициентите за функционерите 
што ги избира односно именува Собранието на 
СФРЈ, а кои не се распоредени во групите на 
функциите и на кои не им се определени коефи-
циентите од Комисијата за следење на спрове-
дувањето на Општествениот договор 1061 

464. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за распоредување на функциите во групите на 
фунциите и за определување на коефициентите 1062 

465. Одлука за основите и мерилата за определува-
ње на личните доходи и на другите примања на 
раководните работници што ги назначува Ко-
мисијата на Собранието на СФРЈ за избор и 

- именувања 1062 

466. Одлука за измени на Одлуката за распоредува-
ње на девизите утврдени за потребите на орга-
ните на федерацијата и за потребите на оства-
рувањето на правата и должностите на федера-
цијата за 1985 година 1063 

467. Одлука за основање гранични ветеринарски 
станици 1063 

468. Одлука за основање гранични станици за за-
штита на растенија 1064 

469. Одлука за обемот и изворите на девизи за на-
мирување на обврските по странски кредити 
земени до 31 декември 1982 година.на натпро-
сечно задолжените републики и автономни по-
краини што втасуваат во 1985 година, како и за 
критериумите за користење на тие девизи 1064 

470. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за условите под кои физички лица можат да 
увезуваат, внесуваат и примаат определени 
предмети од странство, односно да извезуваат, 
изнесуваат и испраќаат определени предмети 
во странство 1065 

471. Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за слободните царински продавници 
и за снабдувањето на превозните средства во 
меѓународниот сообраќај 1065 

472. Решение за утврдување Листа на производи на 
чиј промет не се плаќа данок на промет на про-
изводи 1067 

473. Наредба за задолжително атестирање на бе-
тонски цевки за канализација долги над 1 ме-
тар 1068 

474. Наредба за задолжително атестирање на дода-
тоците во бетон 1069 
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475. Наредба за задолжително атестирање на це-
мент 1072 

476. Наредба за задолжително атестирање на пре-
фабрикуваните елементи од ќелиест бетон 1076 

477. Договор за измена и дополнение на Договорот 
за формирање средства на солидарноста на на-
родите и народностите на Југославија и на ре-
публиките и автономните покраини за отстра-
нување последици од елементарни непогоди - 1079 

478. Список на средствата за заштита на растенија-
та за кои се издадени дозволи за пуштање во 
внатрешен промет а за кои престанале да 
важат досегашните дозволи 1079 

Страна 

479. Список на средствата за заштита на растенија-
та за кои се издадени дозволи за пуштање во 
внатрешен промет 1087 

480. Список на средствата за заштита на растенија-
та за кои се издадени дозволи за пуштање во 
внатрешен промет, во кои се извршени измени 
и дополненија 1090 

481. Список на средствата за заштита на растенија-
та за кои престанале да ва^ат дозволите за 
пуштање во внатрешен промет 1092 

Исправка на Одлуката за утврдување на предмети-
те и количините и вредностите на предметите 
на кои при увозот на стоки се применуваат ца-
рински повластици 1093 

Укази 1093 
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