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БЕЛГРАД 
БРОЈ 48 ГОД. ХП 

599. 
Врз основа на членот 4 став 2 од Уредбата за 

управување со основните средства на стопански-
те организации („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 52/53, 
25/54/ 32/54, 7/55 и 11/56) и членот 34 став 1 од За -
конот за сојузните органи на управата („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 13/56), а во врска со точката 4 
став 2 од Наредбата за определување средствата 
на трудот иа стопанските организации кои се сме-
таат како обртни средства („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 57/54), издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НЕКОИ ОСНОВНИ СРЕДСТВА 
ВО ОБРТНИ И ОБРАТНО И ЗА НАЧИНОТ НА 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ И К Н И Ж Е Њ Е НА НИВНАТА 

ВРЕДНОСТ 
I. Стопанските организации можат, во смисла 

на Наредбата за определување средствата на тру-
дот на стопанските организации кои се сметаат 
како обртни средства, предметите од категоријата 
7 од пропишаната номенклатура според која е вшие-
на проценката на основните средства да ги набаву-
ваат според своите услови и потреби, на товар на 
средствата наменети за инвестиции или ва товар 
на обртните средства 

По исклучок, набавката на сметковни, пишу-
в а ч и и други канцелариски машини, каси- ор-
мани, маси, столови, рафтови и сличен деловен на-
мештај може да се врши само на товар на сред-
ствата наменети за инвестиции. 

И. Стопанските организации можат, според сво-
ите услови и потреби, да набавуваат на товар на 
средствата за инвестиции или на товар на обртни -
те средства: 

1) железни шини до 12 кг/м: 
2) сите видови челични јажиња; 
3) дрвени и метални скелиња; 
4) метални потпирачи и метални талпи во гра-

дежништвото. 
ТИ. Стопанските организации ќе набавуваат на 

товар на обртните средства дрвена јамска граѓа, 
метални потпирачи и други материјали за потреби-
те на рударските работи и за прекопување тунели. 

Предметите од претходниот став на оваа точка 
ќе се водат на запас како обртни средства. 

Ако рударските работи и работите во прокопу-
в а « ^ тунели спаѓаат во редовни работи на произ-
водството или ако имаат карактер на теку што одр-
жување, вредноста на употребените материјали од 
ставот 1 на оваа точка ќе се укалкулира во цената 
на чинењето на производството како материјален 
трошок, со тоа тие трошоци да можат временски да 
се разграничат на соодветен број временски периоди 
односно на соодветен обем на производството. 

Ако материјалите од ставот 1 на оваа точка се 
употребени за извршување на работите што имаат 
карактер на инвестиционо одржување, нивната 
вредност ќе се рефундира на товао на средствата 
на амортизациониот фонд за инвестиционо одржу-
вање. 

Ако матери]алите од ставот 1 на оваа точка се 
употребени за замена односно за нови инвестиции, 
нивната вредност ќе се рефундира на товар на 

соодветните слободни средства наменети за заме-
на односно за нови инвестиции (средства на амор-
тизациониот фонд за замена, на инвестициониот 
фонд, на инвестиционите кредити и др.). 

Ако при набавката-на материјалите од ставот 
1 на оваа точка однапред е определена употребата 
на тие материјали за инвестиционо одржување, за. 
замена односно за нови инвестиции, набавката се 
врши на товар на соодветните средства наменети 
за инвестиционо одржување, за замена односно за 
нови инвестиции (средства на амортизациониот 
фонд за инвестиционо одржување, на амортиза-
циониот фонд за замена, на инвестициониот фонд, 
на инвестиционите кредити и др.). 

IV. Стопанските организации што. во смисла на 
Наредбата за определување средствата на трудот 
на стопанските организации кои се сметаат како 
обртни средства, донеле одлука да се изврши пре-
нос нг. предметите од точката 1 на оваа наредба од 
основните средства во обртни или обратно под 31 
декември 1954 или под 31 декември 1955 година* но 
кои тој пренос не го извршиле, можат да го извр-
шат по влегувањето во сила на . оваа наредба. 

Стопанските организации што не донеле одлу-
ка за пренос на средствата .од претходниот став, 
тој пренос можат да го извршат под 31̂  декември 
1956 година врз основа на одлуката што ќе ја доне-
сат по влегувањето во сила на оваа наредба. 

V. Ако предметите од точката I став 2 на оваа 
наредба се водат во смртните средства, тие до 31 
декември 1956 година мораат да се прекнижат во 
основните средства. Ако тие предмети се водат во 
основните средства, и ако стопанската организација 
донела одлука тие да се пренесат во обртните сред-
ства, таквата одлука не може да се изврши. 

VI. Стопанските организации на кои се однесу-
ваат одредбите на точката И и ПТ од оваа на<т>е**ба 
евентуалните запаси на материјалите наведени во 
тие точки што ќе се најдат ка ј нив на денот на 
влегувањето во сила на оваа наредба, можат да ги 
пренесат во смртните, средства во срокот од точката 
IV ста® 2 на оваа наредба. 

VII. Преносите според претходните точки од оваа 
наредба можат да се извршат дури откога ќе биде 
утврден и прокнижен фондот на смртните средства 
на стопанската организација според Одлуката за 
начинот на утврдувањето на почетниот фонд на 
обртните средства на стопанските ^организации 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 32/56) 

VIII. Стопанските организации што на 31 декем-
ври 1956 година не ќе располагаат со средства за 
да извршат прекнижување на материјалите оп опит-
ните во основните средства според одредбите <*а 

, .^nne^Gci, можат тоа прекнижување да го из-
врши /доцна, кога ќе располагаат со такви сред-
ства слободни за употреба. 

IX. При поеиосот на предметите од основните 
средства во обртните ќе се задотжи контото 90 — 
Фонд на основните средства, а ќе се одобри контото 
96 — Фонд на обртните средства. Едновремено ќе 
се спроведат другите книжења во врска со извр-
шениот пренос. 

При преносот на предметите од оортните 
основните средства ќе се задолжи контото 00 — О-
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сновни средства, со полната набавна вредност на 
тие предмети, а ќе be одобрат контото 09 — Исправ-
ка на вредноста на основните средства, за соодвет-
ниот износ на амортизацијата и контото 36 — Ситен 
инвентар и амбалажа, за неотпишаниот дел на 
вредноста на тие предмети. Едновремено со изно-
сот на неотпишаната вредност на овие предмети се 
задолжуваат средствата за самостојно располагање 
односно инвестициониот фонд на стопанската ор-
ганизација. д се одобрува контото 90 — Фонд на 
основните средства, и се вршат другите книжења 
во врска со овој пренос. 

ТС Настанувањето и престанувањето на обвр-
ската за плаќање на интересот на основните сред-
ства и на амортизацијата по основот на извршено-
то прекнижување на основните средства во обртни 
или обратно, течат од првиот ден на наредниот ме-
сец по извршеното прекнижување. 

XI. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден 
по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 12980 
8 ноември 1956 година 

Белград 
Го заменува 

Државниот секретар за работи 
на финансиите 

Државен потсекретар, 
Зоран Полин, е. р. 

«00. 
Врз основа на членот 24 ста© 3 од Уредбата за 

заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 31/56), во спогодба со државниот секретар за 
работи на стоковниов промет, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ БЕЗ КОНКУРС ИНВЕСТИЦИ-
ОНИ ЗАЕМИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВО ОБЛАСТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО ОД СРЕД-
СТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 

ЗА НАБАВКА НА ОПРЕМА 
1. Југословенската инвестициона банка може 

на градежните и на градежно-занаетчиските прет-
пријатија во 1956 година да им одобрува без кон-
курс инвестициони з?»еми од Општиот инвестици-
онен фонд за набавка на опрема за следните на-
мени; 

1 за набавка на железни скелиња на потпи-
рачи на конструкциите и. на железни и други опла-
та со цел за замена на дрвото; 

2) за набавка на механизира^ опрема за за-
ни етчиските оа боти на нискоградба што се вршат 
ка гпа дил иште, 

за набавка на градежна механизација за ви-
соко градба: 

4* за набавка на транспортни средства што ќе 
билги користени од градежните и од градежно-
занаетчиските претпријатија исклучиво на работите 
на нискоградба. 

П Заемите според претходната точка можат 
да се одобруваат до вкупниот износ од 1.358 мили-
они тинари 

III Југословенската инвестициона банка ќе 
пропише поблиски услови за давање заеми спо-
ред оваа наредба. 

fV. Оваа наредба влегува во сила со денот нд 
објавувањето, во „Службен лист на ФНЈ 

Бр 15010 
6 ноември 1956 година 

Белград 
Го заменува 

Државниот секретар 
за работи на финансиите 

Државен Потсекретар! 
Зоран Полич, е. р. 

601. 
Врз основа на членот 1 од Уредбата за оснива-

њ е м и работењето на Сојузниот статистички уред 
и статистичките уреди во народните републики 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 47/48. 27/50 и 45/52), 
а во врска со Одлуката за органите и установите 
на сојузната управа што продолжиле со работа 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр 8/53), пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ СЕЛСКОСТОЅТАНСХА 

АНКЕТА ВО 1957 ГОДИНА 
1. Од 16 до 25 јануари 1957 година ќе се изви-

ши на територијата на Југославија селскостопан-
ска анкета со која ќе се присоберат податоци за 
бројот на добитокот и за селскостопанските маши-
ни и орудија. 

2. Анкетата во секоја околија ќе опфати око-
лу 5% од сите стопанства, спрема тоа колку е по-
требно за да* се добијат сигурни податоци за по-
драчјето на околната. 

3. Со приготвителните дејствија, организација-
та и спроведувањето на оваа анкета ќе оаководи 
Сојузниот завод за статистика, кој ќе пропише по-
требни обрасци и упатства. 

4. Околиските заводи за статистика ќе им пред-
ложат на претседателите на народните одбори на 
околиите и општините да именуваат службеници 
за вршење на оваа анкета (анкетари), и тоа од 
редовите на службениците на околиските и 
општинските органи.. 

5. Ста.решините на домаќинствата се долж тги. 
во смисла на членот 1 од Уредбата за изменувања 
и дополнувања на Уредбата за осниванзето и ра-
ботењето на Сојузниот статистички уред и ста-
тистичките уреди во народните републики („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр 45/52). да дадат точни од-
говоои на сите прашања поставени во обрасците. 

6 Трошоците за спроведување на оваа анкета 
паѓаат на товар на претсметката на приходите и 
расходите на Сојузниот завод за статистика за 1957 
година. 

7. Ова упатство влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр 10830 
15 ноемвои 1956 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за статистика, 
Анте Новак, е. р. 

602. 
Врз основа на точката III од Наредбата за 

одобрување без конкурс инвестициони заеми на 
стопанските организации во областа на градежни-
штвото од средствата на Општиот инвестиционен 
фонд за набавка на опрема („Службен лист на 
ФНРЈ" бр 48/56)- членот 24 став 5 од Уредбата за 
заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 31/561 и точката 4 одделот 3 главата XXV од 
Сојузниот општествен план за 1956 година, а по 
прибавената согласност од сојузниот државен се-
кретар за работа на финансиите. Југословенската 
инвестициона банка донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ БЕЗ КОНКУРС ИН-
ВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА ОП-
ШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА НАБАВКА 

НА ОПРЕМА ЗА ГРАДЕЖНИШТВОТО 
I. Заемите од средствата на Општиот инвести-

ционен фонд без конкурс се даваат за набавки: 
1) на железни скелиња, на потпирачи на кон-

струкциите и на железни и други талпи со цел 
за замена на дрвото; 
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2) на механизирана опрема за занаетчиските 
работи на в ис око градба што се вршат на гради-
лиште; 

3) на градежна механизадија за високоградба; 
4) на транспортни средства што ќе бидат ко-

ристени од градежните и градежно-занаетчиските 
претпријатија исклучиво при работите во високо-
традбата. 

II. Барања за заеми врз основа на оваа одлука 
можат да поднесуваат градежните и градежно-
занаетчиоките претпријатија што во достаточна 
мерка ја користат механизацијата со која веќе ра-
сполагаат и кои имаат склучени работи за кои им 
е потребно пополнување на постојната механиза-
ција 

Ш. Барања за заем според оваа одлука не мо-
жат да се поднесуваат за набавка на опрема чие 
финансирање е веќе започнато. 

Заемите се даваат под услов со бараниот заем 
и со другите расположиви средства на корисникот 
на заемот односно на гарантот да се обезбедува 
полна набавка на опремата за која се бара заем. 

Со средствата добиени со овие заеми не може 
да се набавува опрема што била употребувана. 

IV. Барањето за давање инвестиционен заем 
треба да ги содржи податоците пропишани во чле-
нот 16 од Уредбата за заемите за инвестиции („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 31/56)» а се поднесува 
на посебните обрасци на Народната б^чка што 
можат да се добијат ка ј нејзините филијали. 

V. Заемите ќе се одобруваат со интересна норма 
од 3%. 

VI. Срокот за отплата на овие заеми е најмногу 
10 години. 

VII. Кон барањето за заем се поднесува инве-
стиционен елаборат врз база на пазаришните цени 
во времето на поднесувањето на барањето. 

Инвестициониот елаборат треба да содржи: 
1) инвестициона програма изработена според 

Уредбата за изработка и одобрување на инвести-
ционата програма и за полагање депозит за обез-
бедување исплатата на инвестиционите работи 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 5/54, 36/55, 54/55, 
2/56 и 29/56)» мислење и предлог од ревизионата 
комисија и решение на надлежниот орган за одо-
брување на инвестиционата програма со назначу-
вање вредноста и капацитетот на објектот чија 
набавка се одобрува со инвестиционата програма. 

Инвестиционата програма, мислењето и пред-
логот од ревизионата комисија и решението за 
одобрување »а програмата мораат да бидат повр-
зани во една целина и запечатени со печат од 
органот што го издал одобрението; 

2) спецификации на опремата, со назначување 
на главните карактеристики, како и назначување 
на цената за секоја позиција на опремата и на 
трошоците на транспортот. 

Инвестиционата програма треба да ги содржи 
разработени оние точки предвидени со Уредбата 
за изработка и одобрување на инвестиционата про-
грама, што и* одговараат на природата на инвести-
циите за кои се бара заем и ја покажуваат оправда-
носта на инвестиционото вложување. 

Кон инвестициониот елаборат треба да се да-
дат и податоците предвидени во посебните обрасци 
на барањето за заем. 

VIII. Во смисла на Уредбата за заемите за ин-
вестиции, како и Одлуката за определување ви-
сината на гарантниот износ по заемите за инвести-
ции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/55), корисни-
ците на заемот се должни да депонираат ка ј бан-
ката гарантен износ во височина од 5% од износот 
на одобрениот заем. 

Исто така, корисниците на заемот се должни 
да осигурат средства и за учеството што изнесува 
10% од претсметковната вредност на инвестициите. 

IX. Заемобарателите се должни кон барањето 
за заем да и* поднесат на банката докази за обез-
бедувањето на гарантниот износ и за учеството во 
трошоците на набавката што се финансира со 
заемот 

X. За заем за набавка на опрема може да се 
поднесе барање само ако потребните средства што 
треба да се подмират. од заемот не се помали од 
1 милион динари. 

XI. Заемобарателот е должен за заемот да 
обезбеди гаранција на околината, за што кон бара-
њето поднесува потврда од народниот одбор на 
околијата 'Банката може давањето на заемот да го 
услови и со гаранција од народната република, 

XII. Одобрениот заем заемобарателот ќе може 
да го користи дури кога ќе ја докаже можноста 
за набавка на опремата (врз основа на понуди и 
слично). 

XIII. Заемобарателот е должен кон барањето 
за заем да и' поднесе на Југословенската инвести-
циона банка потврда за кредитната способност из-
дадена од страна на банката ка ј која з<а е моба рас-
тел от има текушта односно жиро сметка Потврдата 
се издава на пропишан банчин образец 

XIV. Барањето за инвестиционен заем со по-
требната документација и' се поднесува во три 
примерка на надлежната филијала или на репу-
бличката центргша на Југословенската инвестици-
она банка. 

&V. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен - лист на ФНРЈ". 

О. бр. 1743 
7 ноември 1956 година 

Белград 
Југословенска инвестициона банка 

Генерален директор, 
Августин Папиќ, е. р. 

603. 
Врз основа на членот 21 од Уредбата за заеми-

те за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
31/56), а во согласност со сојузниот Дпжавен се-
кретаријат за работи, на финансиите, Југословен-
ската инвестициона банка донесува 

ДОПОЛНЕНИЕ НА XVII КОНКУРС 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕД-
СТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН 
ФОНД ЗАРАДИ НАБАВКА НА ГРАДЕЖНА МЕ-
ХАНИЗАЦИЈА ОД УВОЗОТ ЗА ОПРЕМАЊЕ НА 

ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА НИСКОГРАДБА 
1. Во врска со распишаниот XVII Конкурс за 

давање инвестициони заеми од средствата на Оп-
штиот инвестиционен фонд заради набавка на гра-
дежна механизација од увозот за опремање на 
претпријатијата за нискоградба („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 41/56), за поднесување на барањата за 
инвестициони заеми од средствата на Општиот ин-
вестиционен фонд заради набавка на градежна ме-
ханизација од увозот за опремање на претприја-
тијата за нискоградба — се определува дополни-
телен. втор срок до 3 декември 1956 година. 

Барањата примени во првиот срок ќе се земат 
во решавање независно од барањата што ќе се 
поднесат во дополнителниот, вториот срок. 

2. Ова дополнение влегува во сила со ^денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" 

Бр. 90 
8 ноември 1956 година 

Белград 
Југословенска инвестициона банка 

Генепален директор, 
Августин Папиќ, е. р. 
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604. 
Брз основа на членот 6 од "Уредбата за југо-

словенските стандарди, за сојузните прописи за 
квалите*^>г на производите и за производи телните 
спецификации („Службен лист на ФНРЈ'4, бр. 17/51), 
Сојузната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЧЕЛИЧНИ 

ПРОИЗВОДИ 
1. Во издание на Сојузната комисија за стан-

дардизација се донесува следниот југословенски 
еТондзрд: 

Че;; ицн жешко вал јани за про-
фили и шипки — Технички прописи 
за изработка и испорака — JUS С.В3.002 

2. Наведениот југословенски стандард е објавен 
во посебно издание на Сојузната комисија за стан-
дардизација. кое е составен дел од ова решение. 

3 Овој југословенски стандард влегува во сила 
Ш! 1 јануари 1957 година. 

Бр. 4101 
10 ноември 1956 год ина 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за стандарди- . 
Нација. 

инж. Славољуб Виторовић е. р. 

60s; 
Брз основа на членот 6 од Уредбата за југосло-

венските стандарди, за сојузните прописи за квали-
тетот на производите и за производите лагите специ-
фикации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), Со-
јузната комисија за стандардизација донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 

МЕСИНГАНИ ПРОИЗВОДИ 
1 Во издание на Сојузната комисија за стандар-

да зани ја се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Бакрени легури за гмечена — Ме-
синг. Хемиски состав, форми на изра^ 
ботка и смерници за употреба JUS C.D2.100 

Месингани шипки и профили. 
Технички прописи за изработка и 
испорака 1 ^ JUS C.D3.120 

Месингани пл&чи, ламели, лимови 
и ленти. Технички прописи за изра-
ботка и испорака — — — — — JUS C.D4.120 

Месинган лим ладно вал јан. Ди-
мензии и толеранции — — — — JUS C.D4.520 

Меси ага на лента и пас ладно вал-
јани Димензии и толеранции — JUS C-D4.521 

Месингани цевки влечени. Те-
хнички прописи за изработка и испо-
рака - — — — — — — JUS C.D5.120 

Тр ка ле ста месингана цевка. Ди-
мензии и толеранции — — - — JUS C.D5.520 

Тркалест месинган тел за општи 
цели Технички прописи за изработ-
ка и испорака — — — — — — JUS C.D6.120 

Тркалест месинг влечен. Димен-
зии и толеранции — — JUS C.D3.520 

Тркалест месинг пресован. Димен-
зии и толеранции JUS CD3.522 

Плоснат месинг со остри рабови 
влечен. Димензии и толеранции JUS C.D3.523 

Плоснат месинг со заоблени рабо-
ви пресуван. Димензии и толеранции JUS C.D3.524 

Квадратен месинг влечен. Димен-
зии и толерантни JUS C.D3.525 

Квадратен месинг со заоблени ра-
бови пресован. Димензии и толе-
ранции JUS C.D3.526 

Шестаголен месинг влечен. Ди-
мензии и толерантни — — — JUS CD3.627 

Шестаголен месинг со заоблени 
рабови пресуван. Димензии и то-
леранции — — __ — JUS G D3.528 

Рамнокражи месингани а гол ници 
со заоблени рабови пресоване Димен-
зии и толеранции — — JUS С Ш 529 

Разнокраки месингани аголници 
со заоблени рабови преостани — однос 
на краците а : b = 2 : 3. Димензии и 
толеранции — — — — — JUS CD3.530 

Разнокраки месингани а голници 
со заоблени рабови пресовани — однос 
на краците а : б = 1 : 2. Димензии и то-
нера н цин — — — — JUS е В3.531 

Тркалест месинган тел влечен. 
Димензии и толеранции — JUS CD6.520 

Тркалест месинган тел оресован 
Димензии и тол ерекции — — — JUS GD&521 

2. Наведените југословенски стандарди cev обја-
вени во посебно "издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, кое е составен дел од ова решение. 

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 јануари 1957 година. 

Бр. 4102 
30 ноември 1956 година. 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за стандардизација, 
инж. Славољуб Виторовић е. р 

606. 
Брз основа на членот 6 од Уредбата за Југо-

словенските стандарди, за сојузните прописи'за ква-
литетот на производите и за производителните 
спецификации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), 
Сојузната комисија за стандардизација донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРОИЗ-
ВОДИ ОД НАФТА: МОТОРНО, ВРЕТЕНС&О, ЛЕ-
ЖИШНО, ОСКИНСКО И ЦИЛИНДЕРСКО МАСЛО 

ЗА ЗАСИТЕНА ПАРА 
1. Во издание на Сојузната комисија за стандар-

дизација се донесуваат следните југословенски стан-
дарди: 

Моторно масло многу лесно {М 10) JUS В.НЗ.ОЗО 
Моторно масло, лесно (М 20 Z) JUS В.НЗ 031 
Моторно масло, лесно (М 20> — JUS ЈВ.Н3.032 
Моторно масло, средно (М 30) * JUS В.Н3.033 
Моторно масло, тешко (М 40) — JUS В.Н3.034 
Моторно масло, многу тешко (М 50) JUS В Н3.035 
Моторно масло инхибиран©,, многу 

лесно (MI10) — — — JUS В.Н3 040 
Моторно масло инхибиран©, лесно 

(MI 20Z) — —. • - — — JUS В Н3.041 
Моторно масло инхибиран о, лесно 

(Ml 20) — - — . JUS В.Н3042 
Моторно масло инхибиран©, средно 

(Ml 30) — - — — — — — JUS В.Н3.043 
Моторно масло инхибиран©, тешко 

(Ml 40) — — — — — ~ — — JUS В НЗ-044 
Моторно масло инхибиран©, многу 

тешко (Ml 50) — и- — — — — JUS В.Н3 045 
Моторно масло инхибиран*), благо 

детергенти©, многу лесно (MBD 10) — JUS В.НЗ 050 
Моторно масло инхибиран©, благо 

детергенти©, лесно (MBD 20Z) — — JUS В Н3.051 
Моторно масло инхибиран©, благо 

детергенти©, лесно (MBD 20) — — JUS В.НЗ 052 
Моторно масло инхибиран , благо 

детергенти©, средно (MBD 30) — — JUS ВНЗ.053 
Моторно масло инхибиран©, блато 

детергентине, тешко (MBD 40) — «— JUS В.Н3 054 
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Моторно масло прибирано , блато 
детертентно, многу тешко (MBD 50) JUS В.Н3.055 

Моторно масло со детергенти., 
многу лесно (MD 10) — — — — JUS В.Н3.060 

Моторно масло со детергенти, 
десно (MD 20Z) — — — — — — JUS В.Н3.061 

Моторно >масло со детергенти, 
лесно (MD 20) — — — — \— — JUS В.Н3.062 

Моторно масло со детергенти, 
средно (MD 30) — — — — — — JUS В.Н3.063 

Моторно масло со детергенти, 
тешко (MD 40) — — — — — — JUS В.Н3.064 

Моторно масло со детергенти, 
многу тешко (MD 50) — — — — JUS В.Н3.065 

Моторно масло нарочно детер>ген-
тео; лесно (MND 10) _ — — — JUS В.Н3.070 

Моторно масло нарочно детерген-
тно. лесно (MND 20Z) — — — — JUS В.Н3.071 

Моторно масло нарочно д етер ген -
-пио, лесно (MNt> 20) — — — — JUS В.Н3.072 

Моторно масло нарочно детер<ген-
тно, средно (MND 30) — — — — JUS В.Н3.073 

Моторно масло нарочно детерген-
т а , тешко (MND 40) — — — — JUS В.Н3.074 

Моторно масло нарочно детерген-
тине, многу тешко (MND 50) — — — JUS В.НЗ 075 

Временско масло, лесно (VL) — JUS B.H3.300 
Вретенско масло, тешко (VT) — JUS В.Н3.301 
Лежишно масло, многу лесно 
25) — — — — — — — — JUS В.Н3.302 
Лежишно масло, лесно (L» 35) — JUS В.НЗ.ЗОЗ 
Лежшино масло, средно (L. 45) — JUS В Н3.304 
Лежишно масло, средно тешко 

( L 6 0 ) JUS В.Н3.305 
Лежиш но масло, тешко (L 100) — JUS В.НЗ 30b 
Д еж нишо масло, многу тешко 

(L 140) — — — — — — — — JUS В.Н3.307 
-Вретенско масло, лесно—дестилат 

(VLD) — — — — — — — JUS В Н3.310 
Бретонско масло, тешко—дестилат 

(VTD) — — — — — — JUS В.Н3.311 
Лежишно масло, лесно—дестилат 

(LJD 30) — — — — — — — — JUS В.Н3.313 
Лежи шио масло, средно—дестилат 

$LD 45) — — — — — — — ~ JUS В.Н3.314 
Лежишно масло, средно тешко— 

дестилат (LD 60) — — — — — JUS В.Н3.315 
Лежишно масло, тешко—дестилат 

(LD 100) — ' — — — — — — — JUS В.Н3.316 
Оскинско масло, лесно (OL) — JUS В.Н3.321 
Оскинско масло, тешко (ОТ) — JUS ВН3.323 
Цилиндерско масло за заситена 

пара (CU 250) — — — — — — JUS В.Н3.341 
Специјални мазеви масла од нафта 
за моторите со внатрешно согору-
в а н а Земање мостри и методи за 
испитување JUS В.Н8.210 

2. Наведените југословенски стандарди се об ја- • 
вени во посебно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, кое е составен дел од ова решение 

3. Овие југословенски ста нд ар ди влегуваат во 
сила на 1 јануари 1957 годино-

Бр. 4098 
10 ноември 1956 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната комисија за стандарди-

зација. 
инж. Славољуб Виторовић е. р. 

JUS N.E3.501 

JUS N ЕЗ.505 

JUS NE3.5J0 

JUS N.E3.511 

JUS N.E3. 512 

JUS N.E3.513 

JUS N.E3.514 

607. 
Врз основа на членот 6 од Уредбата за југосло-

венските стандарди, за сојузните прописи за квали-
тетот на производите и за производителите специе 
фикацим („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51) Со-
јузната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРИ-
КЛУЧНИ НАПРАВИ ЗА ДОМАЌИНСТВО И ЗА 

СЛИЧНИ ЦЕЛИ 
1. Во издание на Сојузната комисија за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Приклучни направи за домаќин-
ство и за слични цели — Технички 
прописи за изработка и испорака — JUS N.E0.350 

Двополна приклучница 10 А 250 V JUS N Е3.500 
Двополна приклучница со за- • 

штитио уземјување 10 А 260 V 
Двополен натикач 10 А 250 V — 
Гранично мерило за дупките на 

калакот од приклучнмцата 10 А 250 V 
Гранично мерило за чаурите на 

прик л у чштците 10 А 250 V — 
Гранично мерило за подударност 

на двополните приклучи и ци 10 А 250 
V — — — 

Гранично мерило за подудариост 
на дополните пр.икл учинци со за-
штитно уземј ување 10 А 250 V 

Граничио мерило за дупките за 
прицврстување основата , на при-
к л у ч е н а т а 10 А 250 V 

Гранично мерило за отетој ание на 
чаурата од горната површина на ка-
пакот на двои ол ната приклучница 
10 А 250 V JUS N.E3.515 

Гранично мерило за преодниот ка-
нал за спроводниците во двополните 
пр ик л учинци 10 А 250 V 

Гранично мерило за проверка на 
невозможноста за еднополно вовле-
чуовање на утикачот ЈО А 250 V — — 

Двополен утикач 6 А 250 V 
Двополен утикач 10 А 250 V — 
Двополен утикач со заштитно 

узем ју вање 10 А 250 V 
Двополен утикач за апарати 10 

А 250 V " JUS N ЕЗ 555 
Гранично мерило за пречник на 

чепот од утикачот 10 А 250 V 
Гранично мерило за поду дари ост 

на утикачите 10 А 250 V — 
Гранично мерило за подударност 

на утикачите со заштитно узем ју вање 
10 А 250 V * — JUS N ЕЗ 562 

Гранично мерило за двополните 
утикачи 10 А 250 V за проверка на 
невозможноста за неправилно вовле-
чување во при« лу птицата JUS N.E3.563 

2. Наведените југословенски стандарди се обја-
вен и во посебно издание на Сојузната комисија за: 
стандардизација, кое е составен дел од ова, реше-
ние 

3 Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 јануари 1957 година. 

Бр 4103 
10 ноември 1956 година 

Претседател 
на Сојузната комисија 'за 

стандардизација, 
ш ж . Славољуб Виторовић, е. Р* 

JUS N.E3 516 

JUS N.E3.517 
JUS ЈѕР.ЕЗ 550 
JUS N.E3.551 

JUS N ЕЗ 552 

JUS N.E3.560 

JUS N-E3.561 
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608. 
Врз основа на членот 6 од Уредбата за југо-

словенските стандарди, за сојузните прописи за 
квалитетот на производите и за производителите 
спецификации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), 
Сојузната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕХА-

НИЧКИ ИСПИТУВАЊА НА ЦЕВКИТЕ 
1. Во издание на Сојузната комисија за ста®-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Механички испитувања на мета-
лите — Испитување на цевките со 
оплодување — — — — — J U S С.А4.007 

Механички испитувања на мета-
лите — Испитување на цевките со 
проширување со цилиндричен вти-
снува-! — — — — — — — — JUS C.A4.008 

Механички испитувања на мета-
лите — Испитување на цевките со 
подвиткување — — — — — — JUS С.А4.009 

Механички испитувања на мета-
лите — Испитување н;а цевките со 
проширување со комичен втиснувач JUS С.А4.010 

Механички испитувања на мета-
лите — Испитување на цевките со 
гмечење — — — — — — — — JUS С.А4.011 

2. ^Наведените југословенски стандарди се обја-
вени во посебно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, кое е составен дел од ова решение. 

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 јануари 1957 година. 

Бр. 4100 
10 ноември 1956 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за стандардизација, 
инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

610. 
Врз основа на членот 6 од Уредбата за југо-

словенските стандарди, за сојузните прописи за ква -
литетот на производите и за ггрснизводителните спе-, 
цификации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), 
Сојузната комисија за стандардизација донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЦЕВНИ 

ФЛУОРЕСЦЕНТНИ СИЈАЛИЦИ 
1. Во издание на Сојузната комисија за стандар-

дизација се донесуваат следните југословенски стан-
дарди: 

Девин флуоресцентни сијалици за 
општа употреба. — Прописи за изра-
ботка и испорака — — — — — JUS N.L4D03 

Цевни флуоресцентни сијалици за 
општа употреба. — Димензии — — JUS N.L4.004 

Подножја со два клина G 13 — JUS N.L4.055 
Гранично мерило „оди" и „не оди" 

за подножја со два клина, средна G 13-
(не се применува на готови сијалици) JUS N.L4.056 

Гранично мерило „оди" за подно-
ж ј а со два клина, средна G 13 на го-' 
тови сијалици — — — — — . — JUS N.L4.057 

2. Наведените југословенски стандарди се обја-
вени во посебно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, кое е составен дел од ова решение. 

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 јануари 1957 година. 

Бр. 4105 
10 ноември 1956 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија 
за стандардизација^ 

инж. Славол»уб Виторовић е. р. 

6Q9. 
Врз основа на членот 6 од Уредбата за југо-

словенските стандарди, за сојузните прописи за 
квалитетот на производите и за производителните 
спецификации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), 
Сојузната комисија за "стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СИЈА-

"ЛИЧНИ БАЈОНЕТ-ПОДНОЖЈА 
1. Во издание на Сојузната комисија, за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Гранично мерило „не оди" за 
подножја ВА 15 и В 22 — — — — JUS N.L1.130 

Гранично мерило „ода" за под-
ножја ВА 15 и В 22 — — — — JUS N.L1.131 

2. Наведените југословенски стандарди се обја-
вени во посебно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, кое е составен дел од ова решение. 

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 јануари 1957 година. 

Бр. 4104 
10 ноември 1956 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за стандарди-
зација, 

инж. Славољуб Виторовић, е. р* 

611. 
Врз основа на членот 10 од Уредбата за 

контрола на квалитетот на селскостопанските 
производи наменети за извоз („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 32/55), Управниот одбор на Сојузната 
надворешнотрговска комора, во спогодба со Сојузот 
на селскостопанско-шумарските комори на ФНРЈ, 
донесува 

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА ЛИСТАТА НА СТРУЧНИТЕ ЛИЦА ОВЛА-
СТЕНИ ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕ-
ТОТ НА ДОБИТОКОТ ЗА КОЛЕЊЕ НАМЕНЕТ 

ЗА ИЗВОЗ 
I. Во Листата на стручните лица овластени за 

вршење контрола на квалитетот на добитокот за 
колење наменет за извоз („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 22/56) се вршат следните измени и дополненија: 

1) Во точката 1: 
а) текстот под редниот број 11 се менува и 

гласи: „Цвејиќ Благоје — Урошевац"; 
б) текстот под редниот број 23 се менува и 

гласи: „Билетијевиќ инж. Александар — Сомбор". 
2) Во точката 2: 
а) текстот под редниот број 35 се менува и 

гласи: „Салиховиќ Салих — Нашице, Кошка и 
Ѓур гено ваид"; 

б) текстот под редниот број 49 се менува и 
гласи: „Семион инж. Антун — Валпово". 

II. Овие измени и дополненија влегуваат во 
сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист 
на ФНРЈ". 

Бр. 38359 
1 ноември 1956 година 

Белград 
Сојузна надворешнотрговска комора 

Претседател, 
Руди Колак, е. р. 
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612. 
Врз основа на членот 10 од Уредбата за 

.контрола на квалитетот на селекостопанските 
производи наменети за извоз („Службен лист на 
ФНРЈ", бр 3^/55), Управниот одбор на Сојузната 
нздворешнотрговска комора, во спогодба со Сојузот 
на селскостопанско-шумарските комори на ФНРЈ, 
донесува 

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА ЛИСТАТА НА СТРУЧНИТЕ ЛИЦА ОВЛА-
СТЕНИ ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕ-
ТОТ НА СВЕЖИОТ ЗАРЗАВАТ НАМЕНЕТ ЗА 

ИЗВОЗ 
I. Во Листата на стручните лица овластени за 

вршење контрола на квалитетот на свежиот зар-
зават наменет за извоз („Службен лист на ФНРЈ"* 
бр. 20/56) во точката 3 се вршат следните "измени 
и дополненија: 

1) текстот под редниот број 1 се менува и гласи: 
„Шета инж. Јанез — Љубљана"; 

2) текстот псд редниот број 23 се менува и 
гласи: „Корошец Јозеф — Херпеље-Козина"; * 

3> по редниот боој 30 се додава нов реден 
брот 31 со текстот кој гласи: „Прешерен инж. Антон 
— Нова Горица". 

II. Овие измени и дополненија влегуваат во 
сили осмиот ден по објавувањето во „Службен лист 
на ФНРЈ", 

Бр. 38361 
1 ноември 1956 година 

Белград 
Сојузна надворешнотрговска комора 

Претседател, 
Руди Колак. е. р. 

613. 
Врз основа на членот 10 од Уредбата за кон-

трола на квалитетот на селскостопанските произ-
води наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ"^ 
бр. 32/55). Управниот одбор на Сојузната надворе-
шкотрговска комора, во спогодба со Сојузот на 
селскостопанско-шумарските комори на ФНРЈ, до-
несува 

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА ЛИСТАТА НА СТРУЧНИТЕ ЛИЦА ОВЛА-
СТЕНИ ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА КВАЛИ-
ТЕТОТ НА СВЕЖОТО И СУВОТО ОВОШЈЕ НА-

МЕНЕТО ЗА ИЗВОЗ 

I. Во Листата на стручните лица овластени за 
вршење контрола на квалитетот на свежото и су-
вото овошје наменето за извоз („Службен лист на 
ФНРЈ",- бр/48/55) се вршат следните измени и до-
полненија: 

1) Во точката 1: 
а) текстот под редниот број 1 се менува и гласи: 

„Брзаковиќ инж. Вељко — Белград"; 
б) текстот под редниот број 14 се менува и 

гласи: „Здравковић Д. Михајло — Ѓуринци". 
в) текстот под редниот број 61 се менува и 

гласи: „Ловат Иштван — Купу сина". 
-2) Во точката 2: 
а) текстот под редниот број 9 се менува и 

гласи: „Станковић инж. Витомир — Вуковар"; 
бч текстот под редниот број 22 се менува и 

гласи: „Агичиќ Анто — Жупања, Гуња и Славон-
ски Шамац". 

3) Во точката 3: 
а) текстот под редниот број 3 се менува и 

гласи: „Примц Ј о ж е ф — Илирска Бистрица"; 

б) по редниот број 28 се додава реден број 29 
со текстот кој гласи: „Прешерен инж, Антон — 
Нова Горица", 

4) Во точката 5: 
текстот под редниот број 10 се менува и гласи: 

„Шг.хбеговиќ Ешреф — Градачац". 
II Овие измени и дополненија влегуваат во 

сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист 
на ФНРЈ". 

Бр. 38360 
1 ноември 1956 година 

Белград 

Сојузна надворешнотрговска комора 
Претседател, 

Руди Колак. е. р. 

УКАЗИ 
Претседателот на Републиката врз основа на 

пленет 71 точка 4 од Уставниот закон, а на предлог 
од Државниот секретар за надворешни работи, 
донесува 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛПО-
МОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО НОРВЕШКА 

I 
Се назначува 
Владимир Роловиќ, досегашен извонреден 

пратеник и ополномошен министер на Федеративна 
Народна Република Југославија во Норвешка, за 
извонреден и ополномошен амбасадор на Федера-
тивна Народна Република Југославија во Норве-
шка. 

II 
Државниот' секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

III 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У, бр. 19 
9 ноември 1956 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката. 
Јосип Броз-Тито, е D. 

О Л СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

УРАДНИ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕ-: 
НИЈЕ 

„Ура дни лист Људске Републике Словеније" 
во бројот 27 од 9 август 1956 година објавува: 

Решение за именување помошници на државен 
секретар, помошници секретари во секретаријатите 
на Извршниот совет на НРС и секретари на рен 
публичките совети, како и помошник директор на 
Заводот за стопанско планирање на НРС/, 

Наредба за исплатување награди на лицата 
што вршат преглед на мртовци; 

Дополнителен попис на вештаците — стручња-
ци за одделни стопански гранки. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
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^ броеви iо 28 од 16 август и 29 од 23 август 
195 i година објавени се само одлуки на народните 
одбори. 

Во бројот 30 од 30 август 1956 година објавува: 
Одлука за дополнителните плати и положбените 

додатоци на службениците и работниците на репу-
б г тактите органи и установи; 

Решение за оснивање издавачки совет во но-
ви 1ско-издавачксто претпријатие Урадим лист 
ЛГС" 

Во бројот 31 од и септември 1956 година објавува 
само одлуки на народните одбори. 

Во бројот 32 од 13 септември 1956 година обја-
вува: 

Одлука за тоа кои програми за надоместок на 
основните средства и за изведба на инвестицио-
ните работи за одржување од амортизационите 
фондови на стопанските организации ќе одобрува 
Извршниот совет на Народното собрание на НР 
С 'оранија; 

Решение за претворање на Болницата за ко-
скена и зглобова туберкулоза во Шемпетер при Го-
рица во Болница за претшколска инвалидна мла-

' дина на Стар?* Гора при Горица; 
Решение за именување помошник на држав-

ниот секретар во Државниот секретаријат за фи-
нансии на ИР Словенија; 

Решение за размешување и именување дирек-
тор на рад ио -о тпраќ а чот на Радио Љубљана; 

Решение за именување директор на Заедницата 
на прегори^ ати тата на НР Словенија за промет со 
зклто: 

Наредба за задолжителниот серолошки пре-
глед на крвта на овците, козите и говедата во не-
кои околии на НР Словенија со цел на задушување 
и сппечување на бруцелозата: 

Решение за оснивање Институт за метални 
конструкции на Техничкиот факултет на Универ-
зитетот во Jr>vf>7vm^ како ^станова, со самостојно 
финансирале: 

Решение зу сопира ње За^.од за хемиски и те-
хнолошки истражувања на Техничкиот факултет 
на Универзитетот во Љубљана како установа со 
самостојно финансирање. 

Во бројот 33 од 20 септември 19-56 година обја-
вува : 

Уредба за Фондот на Народна Република Сло-
венија за изградба на станбени згради; 

Уредба за обивањето, делокругот и работата на 
стрт"'ниот совет на Извршниот совет за индустрија; 

Уредба за делокругот и работата на стручниот 
совет на Извршниот совет за урбанизам, за изградба 
на станови и за комунални работи; 

Уредба за обивањето, делокругот и работата 
на стручниот совет на Извршниот совет за шумар-
ство; 

Уредба за оснивањем, делокругот и работата 
на стручниот совет на Извршниот совет за сообра-
ќај: 

Уредба за основањето, делокругот и работата 
на стручниот совет на Р1звршниот совет за водо-
стопанство; 

Одлука за органите на управувањето на Шум-
скиот фонд на НР Словенија; 

Решение за именување претседател и членови 
на управниот одбор на Шумскиот фонд на НР Сло-
венија. 

Во бројот 34 од 27, септември 1936 го гк ша обја-
вува: 

Статут- за Прешерновиот фонд; 
Наредба за наградите иа здравствените стручни 

надзорници: 
Упатство за дополненија на Упатството за за-

штитните средства и работното »отекло на пер-
соналот во здравствените установи. 

Во бројот 35 од 4 октомври 1956 година обја-
вува само одлуки на народните одбори. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

599. Наредба за пренесување некои основни 
средства во обртни и обратно.и за начи-
нот на пресметување и книжење на нив-
ната вредност —- — . — — — 

600. Нсведоа за одобрување без конкурс ин-
вестициони заеми на стопанските орга-
низации во областа Eta градежништвото 
од средствата на Општиот инвестиционен 
фонд за набавка на опрема — — — — 

601. Упатство за извршување селскосшпап-
ска анкета во 1957 година — 

805 

зое 

— — 8 0 6 

602. Одлука за условите за давање без кон-
курс инвестициони заеми од средствата 
на Општиот инвестиционен фонд за на-
бавка на опрема за градежништвото — 80*1 

603. Дополнение на XVH конкурс за. давање 
инвестициони заеми од средствата на Оп-
штиот инвестиционен фонд заради набав-
ка на градежна механизација од увозот 
за опремање на претпријатијата за ни-
скоградба - — — — — — — ~ вот 

604. Решение за југословенскиот стандард за. 
челични производи — — — — — — 808 

605. Решение за југословенските стандарди за 
месингани производи — — — — — 808 

606. Решение за југословенските стандарди за 
производи од нафта: . моторно, вретенско. 
лежишно, ескимско и цид ин дероко мас то 
за заситена пара — — — — — — 808 

607. Решение за југословенските стандарди за 
приклучни направи за домаќинство и за 
слични цели — — — — — — 809 

608. Решение за југословенските стандарди за 
механички испитувања на цевките — — 

609. Решение за југословенските стандарди за 
сијалични бајонет-подножја — — — 

610. Решение за југословенските стандарди за 
цевни флуоресцентни сијалици — — — 

611. Измени и дополненија на Листата на 
стручните лица овластени за вршење 
контрола на квалитетот на добитокот за 
колење наменет за извоз — — — -

612. Измени и дополненија на Листата на 
стручните лица овластени за вршење 
контрола на квалитетот на свежиот зар-
зават наменет за извоз — — — 

613. Измени и дополненија на Листата 
на стручните лица овластени за вршење 
контрола на квалитетот на свежото и 
сувото овошје наменето за новога — 

810 

810 

810 

810 

— 8 1 1 

— 811 
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