
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во из-
дание на српскохрватски односно хрватскосрп-
ски, словенечки, македонски, албански и унгар-
ски јазик. - Огласи според тарифата - Жиро 
сметка кај Службата на општественото книго-

водство 60802-603-21943 

Петок, 20 февруари 1987 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 10 ГОД. XLIII 

Цена на овој број е 360 динари. - Аконтација на 
претплатата за 1987 голине изнесува 6.000 дина-
ри. - Рок за рекламации 15 дена. - Редакција 
Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 226. -
Телефони: Централа 650-155; Уредништво 
651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 

11756 

167. 
Врз основа на член 80 ст. 1 и 2 од Законот за избор на 

и оптповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието 
на .Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/78 Пречистен текст Коми-
сијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор 
на Собранието на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, на седницата одржана на 17 февруари 1987 

^година, откако утврди дека на еден делегат во Сојузниот 
(собор на Собранието на СФРЈ од Социјалистичката Ре-
публика Македонија му престанал мандатот на 20 јануари 
11987 година донесе 

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

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. Се распишува дополнителен избор на еден делегат 

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

2. Дополнителниот избор ќе се одржи во сите собра-
нија на општините во Социјалистичка Република Македо-
нија од 20 март од 11 април 1987 година. 

3. Денот на одржувањето на седницата на собранието 
на општината на која ќе се изврши дополнителниот избор 
на еден делегат во Сојузниот собор го определува претсе-
дателот 1на собранието на општината. 

4. Роковите за вршење на изборните дејствија почну-
ваат да течат од 20 февруари 1987 година. 

5. За спроведувањето на Одлуката ќе се грижи оваа 
комисија, Републичката изборна комисија и општинските 
изборни комисии од територијата на Социјалистичка Ре-
публика Македонија. 

6. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 251 
18 февруари 1987 година 
Белград 

/ 

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

Секретар 
Мирко Михајловиќ, с. р. 

Претседател, 
Марко Глигоровиќ, с. р. 

168. 
Врз основа на член 49 став 1 од Царинскиот закон 

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
61/82, 7/84, 25/85 и 38/86), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ШТО ЌЕ СЕ ПРИМЕНУВААТ 
ПРИ СНИЖУВАЊЕТО НА ЦАРИНСКАТА СТАПКА, 
ОДНОСНО ПРИ ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА ЦАРИН-

СКАТА СТАПКА „СЛОБОДНО“ НА УВОЗОТ НА 
ОПРЕМА 

1. На увозот на опрема што не се произведува во зем-
јата не се плаќа царина ако таа опрема се користи за: 

1) реализација на заедничките програми за унапреду-
вање на производството на стоки и услуги наменети за из-
воз; 

2) производство на бакар; 
3) пречистување на води за потребите на население-

то. 
2. Увозот на опрема од точка 1 на оваа одлука, ќе се 

врши за: 
1) реализација на заеднички програми за унапредува-

ње на производството на стоки и услуги наменети за из-
воз, ако сојузниот орган на управата надлежен за работи 
на надворешната трговија утврдил дека тие програми ги 
исполнуваат условите пропишани со закон. Ако не се ос-
твари извоз по утврдената заедничка програма, односно 
ако извозот по таа програма се оствари делумно, на опре-
мата што е увезена без плаќање царина; ќе се плати цари-
на сразмерно на неизвршената обврска утврдена со про-
грамата, според прописите што важеле на денот на преми-
нувањето на стоките преку царинската линија. При увозот 
на опрема царината само се пресметува, а за дел на неиз-
вршените извозни обврски ќе се изврши наплата на цари-
ната по разгледувањето на извештајот за извршувањето 
на извозната програма за претходната година. За неиз-
вршениот дел на обврската за извоз ќе се наплати и кама-
та во согласност со важечките прописи. 

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работи на финансиите ќе донесе упат-
ство за начинот на пресметка и наплата на царината и на 
другите увозни давачки; 

2) производство на бакар - ако увозот се врши заради 
реализација на инвестициите по основ на здружување на 
трудот и средствата заради зголемување на производство-
то за остварување на заеднички извоз; 

3) пречистување на води за потребите на населението 
- ако опремата се користи во организации на здружен 
труд за пречистување на води за потребите на население-
то. 

3. На увозот на опрема што не се произведува во зем-
јата се плаќа царина по стапка снижена за 50% од стапката 
пропишана во Царинската тарифа, со тоа што така 
снижената царинска стапка да не може да биде помала од 
5%, ако таа опрема служи за: 

1) изградба и мбдернизација на капацитети од заед-
нички интерес во железничкиот и ПТТ сообраќај; 

2) изградба и модернизација на капацитети во помор-
скиот и речниот сообраќај; 

3) развој на средствата за јавно информирање. 
4. Увозот на опрема од точка 3, одредба под 2 од оваа 

одлука ќе се врши по снижена стапка, под услов, таа опре-
ма да се вградува во бродови од домашна флота наменета 
за меѓународен сообраќај. 

Опрема за развој на средствата за јавно инвормира-
ње што не се произведува во земјата, можат да увезуваат 
по снижена царинска стапка организации на здружен труд 
за потребите на издавањето на дневни весници чиишто ос-
новачи се општествено-политички организации, организа-
ции на здруежн труд што издаваат службени гласила на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на 
републиките и на автономните покраини, Југословенската 
радио-телевизија, телевизиските центри на републиките и 
автономните покраини и Новинската агенција „Танјуг". 

Увозот на опрема според одредбите од оваа одлука, 
организацијата на здружен труд ќе го врши врз основа на 
потврда од Стопанската комора на Југославија -
Здружение на индустријата за преработка на метали на Ју-
гославија дека предметната опрема не се произведува во 
земјата. 
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5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
Е. п. бр. 27 . 
17 февруари 1987 година 
Белград ч 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Замљарич, с. р. 

169. 
Врз основа на член 2 став 4 од Законот за царинските 

зони („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/85), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАГИСТРАЛНИТЕ ПАТИШТА 
И НА ГЛАВНИТЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРУГИ НА КОИ 

МОЖАТ ДА СЕ ОСНОВААТ ЦАРИНСКИ ЗОНИ 
1. Царински зони можат да се основаат на следните 

магистрални патишта, и тоа: 
1) патот Е-70 југословенско-италијанска граница -

Љубљана - Загреб - Белград - Вршац - Темишвар; 
2) патот Е-80 Дубровник - Петровац - Титоград -

Приштина - Ниш - Димитровград; 
3) патот Е-65 југословенско-унгарска граница Ва-

раждин - Загреб - Карловац - Риека - Задар - Сплит -
Метковиќ - Дубровник - Петровац - Титоград - Биело 
Поле - Скопје - Кичево - Охрид - Битола; 

4) патот Е-75 југословенско-унгарска граница - Бел-
град - Ниш - Куманово - Скопје - Гевгелија; 

5) патот Е-57 југословенско-австриска граница - ма-
рибор - Љубљана; 

6) патот Е-59 југословенско-австриска граница - Ма-
рибор - Загреб - Карловац - Бихаќ - Доњи Лапац - Книн 
- Сплит; 

7) патот Е-71 југословенско-унгарска граница - За-
греб; 

8) патот Е-73 југословенско-унгарска граница - Осиек 
- Ѓаково - Шамац - Зеница - Мостар - Метковиќ; 

9) патот Е-63 југословенско-австриска граница - Под-
а р е н - Накло - Љубљана; 

10) патот Е-660 Суботица - Сомбор - Осиек; 
11) патот Е-661 југословенско-унгарска граница - Ви-

ровитица - Окучани - Бања Лука - Јајце - Доњи Вакуф -
Зеница; 

12) патот Е-752 југословенско-романска граница -
Неготин - Заечар - Ниш - Приштина - Призрен -југосло-
венско-албанска граница - Петровац; 

13) патот Е-751 - Риека - Пула - Копер; 
14) патот Е-760 - Белград - Чачак - Нова Варош - Би-

ело Поле; 
15) патот - Белград - Обреновац - Шабац - Тузла -

Сараево; 
16) патот Е-761 Бихаќ - Јајце - Доњи Вакуф - Зеница 

- Сараево - Титово Ужице - Чачак - Кралево - крушевац 
- Појате - Параќин - Заечар; 

17) патот Е-762 Сараево - Титоград - југословенско-
-албанска граница; 

18) патот Е-850 Охрид - албанска граница; , 
19) патот Е-870 југословенско-бугарска граница - Ку-

маново. 
2. Царински зони можат да се основаат на следните 

главни железнички пруги, и тоа: 
1) Јесенице - Љубљана - Пивка - Риека; 
2) Шентиљ - Марибор - Зидани Мост; 
3) Коториба - Прагерско - Зидани Мост - Љубљана -

Дивача - Копер; 
4) Ботово - Копривница - Загреб - Карловац - Риска; 
5) Загреб - Суља - Кннн - Перковиќ - Сплит - Ши бе-

ниќ; 
6) Суботица - Винковци - Стрижовојна - Врполе -

Сараево - Карделево; 
7) Белград - Бар; 
8) Суботица - Белград - -- - У Скопје - Гевгели-

10) Сежана - Љубљана - Зидани Мост - Загреб - Бел-
град - Ниш - Димигровград. 

3. Царинската зона што се основа на магистралниот 
пат или на главната железничка пруга од точ. 2 и 3 на оваа 
одлука ја опфаќа територијата до 10 km сметано лево од-
носно десно од крајот на патот, односно пругата, под ус-
лов локацијата на царинската зона да има соодветна пат-
на, односно железничка врска со магистралниот пат, од-
носно со главната железничка пруга. 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
Е. п. бр. 28 
29 јануари 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

170. 
Врз основа на член 724 став 1 од Законот за облигаци-

оните односи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/78 и ; 
39/85), Сојузниот извршен совет, донесува Ј 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕС Ј 

НА' ТОТ ЗА ИСЧЕЗНУВАЊЕ ИЛИ ОШТЕТУВАЊЕ 
ПРЕДМЕТИ КАЈ УГОСТИТЕЛСКА ОСТАВА 
1. Угостителските организации на здружен труд и' 

други угостители како оставопримачи одговараат за ис-
чезнување или оштетување на предмети што гостите им 
ги донеле во вредност до 160.000 динари. 

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

Е. п. бр. 377 
14 август 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Бранко Микулиќ, с. р. 

171. 
Врз основа на член 3 став 2 од Законот за производ-

ство и промет на опојни дроги („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 55/78 и 58/85), на предлог од Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална заштита, Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВА-

ЊЕ НА СПИСОКОТ НА ОПОЈНИ ДРОГИ 
1. Во Решението за утврдување на Списокот на опој-

ни дроги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/78, 14/81, 39/82 
и 28/85), во Списокот на опојни дроги, кој е составен дел 
од тоа решение, по редниот број 183 се додаваат 19 нови 
редни броеви, кои гласат: 

„Реден 
број Н А З И В Хемиски состав 

1 2 3 

Ја; 
Краљево 

Бепгр^тт - Вптттап; 

184 2,5,-ДИМЕТОКСИ-
АМФЕТАМИН 
(Д МА) 

185 2,5-ДИМЕТОКСИ-
-4-БРОМ АМФЕТА-
МИН (ДОБ) 

186 2,5-ДИМЕТОКСИ-
-4-ЕТИЛ АМФЕТА-
МИН (ДОЕТ) 

д1-2,5-диметокси-алфа-
метилфенилетиламин 

с!1-2,5-диметокси-4-бром-
алфа-метилфенетиламин 

сП-2,5-диметокси-4-етил-
алфа-метилфенилетила-
мин 
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dl-3/7-дихидро-1,3:димен-
ти л-7-(2/( 1 -метил-2-феЦи-
летил) амино/етил)-1Н-
-пурин-2,6, дион 
dl-N-етил-З-фенилбицик-
ло 
(2,2,1 )-хептан-2-амин 
с!1-3-/(алфа-метилгене-
тил) амино/пропионит-
рил 
d-Tpeo-2-амино-1 -хидрок-
си-1 -фенилпропан 
(-)-алфа-аминопропиофе-
нон 
1 -алфа-метилфенетила-
мин 
1-N, алфа-диметилфене-
тиламин 
б1-1^-(3-хлорпропил)-ал-
фа-метилфенетиламин 

3,4-МЕТИЛЕНДИОК-а1-3,4-метилендиокси-ал-
СИ-АМФЕТАМИН фа-метилфенетиламин 
(МДА) 
3,4-МЕТИЛЕНДИОК-а1-3,4-метилендиокси-ТУГ, 
СИ-МЕТАМФЕТА- алфа-диметилфенилети-
МИН (МДМА) ламин 
5-МЕТОКСИ-3,4-МЕ- а1-5-метокси-3,4-метилен-
ТИЛЕН-ДИОКСИ- диокси-алфа-метилфени-
АМФЕТАМИН летиламин 
(ММ Д А) 

dl-N-етил-алфа-метилфе-
нилетиламин 

187 ФЕНЕТИЛИН 

188 ФЕНКАМФАМИН 

189 ФЕНПРОПОРЕКС 

190 КАТИП 

191 КАТИ НОН 

192 ЛЕВАМФЕТАМИН 

193 Л Е ВО МЕТ АМФЕТА-
МИН 

194 МЕФЕНОРЕКС 

195 

196 

197 

198 

199 

200 

201 

202. 

N-ЕТИЛ АМФЕТА-
МИН 
ПАРАМЕТОКСИАМ- 4-метокси-алфа-метилфе-
ФЕТАМИН (ИМА) нилетиламин 
ПИРОВ АЛ ЕРОН dl-1 -(4-метилфенил)-2-(1-

-пиролидинил)-1 -пента-
нон 
dl-1 -циклохесил-2-мети-
ламинопропан 

3,4,5-ТРИМЕТОКСИ- dl-3,4,5-тpимeтoкcи-aлфa-
-АМФЕТАМИН метилфенилетиламин". 
(ТМА) 

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

ПРОПИЛХЕКСЕД-
РИН 

Е. п. бр. 18 
29 јануари 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

172. 
Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84 и 
59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоце-
ни метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА МЕРНИ ПЛОЧИ 

ОД ЛЕАНО ЖЕЛЕЗО 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови што мораат да ги исполнуваат мерните плочи изра-
ботени од леано железо, со правоаголна и квадратна фор-
ма, долги до 8000 mm (во натамошниот текст: мерните 
плочи). 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката MUS.D-15/2. 

, Член 2 
Мерната плоча (цртеж бр. 1) е механичко мерило на 

рамноста што со својата мерна површина остварува рам-
нина, односно рамна површина во границите на назначе-
ната точност. 

Член 3 
Мерната плоча служи: 
1) како реперна, по правило хоризонтална, рамнина 

при различни мерења на должини, агли и отстапувања од 
формата и положбата, со помош на соодветен мерен и по-
мошен прибор; 

2) како еталон за проверка на рамноста на мерни по-
вршини на плоскати рамнила и мерни острици на ножести 
рамнила; 

3) за контрола на рамноста при завршна изработка, 
односно дотерување на рамни површини на мерилата и на 
работни парчиња. 

Член 4 
Долунаведените изрази, во смисла на овој правилник, 

ги има,ат следните значења: 
1) мерна површина е страна на мерната плоча што 

остварува рамнина; 
2) бочни површини на мерната плоча се рамни по-

вршини, вертикални на мерната површина, што ја ограни-
чуваат мерната плоча со бочните страни, со тоа што тие 
да можат да ја имаат пропишаната рамност, како и верти-
калност на мерната површина и на соседните бочни по-
вршини; 

3) подножна површина на мерната плоча е страна на 
мерната плоча преку која мерната плоча се потпира на 
подлогата, односно лежи на своите потпорки или на под-
логата ; 

4) длабочина на бранот (D) што се формира на мер-
ната површина, при нејзината обработка во рамнината 
попречна на правецот на движењето на алатот, е височин-
ско растојание меѓу највисоката и најниската точка на ис-
тиот бран во посматраниот интервал; 

5) носечки точки се елементарни површини кои ги со-
чинуваат најистакнатите делови на мерната површина, 
односно нејзиниот носечки слој; 

6) грешка на рамноста на мерната површина, на дел 
од мерната површина и водечката површина на водечкиот 
жлеб е вертикалното растојание меѓу која и да е точка на 
соодветната мерна површина и еталонската површина од-
носно еталонскиот правец на таа површина; 

7) најголема дозволена грешка на рамноста на мерна-
та површина (R), на дел од мерната површина (Rd) и на 
водечката површина на водечкиот жлеб (Rv) е вертикално-
то растојание меѓу двете рамни и меѓусебно паралелни по-
вршини, меѓу кои мораат да се наоѓаат сите точки на по-
сматраната мерна површина. 

Член 5 
Најголемите дозволени вредности на длабочината на 

бранот (D) на мерната површина, за одделни класи на точ-
ност, се дадени во следната табела: 

Класа Длабочина на бранот D, 
на точност во /jam 

00,0.1 10 

2,3 35 

Член 6 
Најмалиот број на носечките точки на секој квадрат 

со големина 50 mm х 50 mm, на кое и да е место од мерна-
та површина, зависно од класата на точност, е даден во 
следната табела: 
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Класа на Најмал број на носечки 
точност , точки 

00 25 

0 20 ^ 

1 12 

2 8 

3 - 1 ) 

1) Важи само барањето од член 5 на овој правилник 

Член 9 
Вредностите на најголемата дозволена грешка на 

рамноста на дел од мерната површина (Rd,) зависно од 
класата на точност се дадени во следната табела: 

Големина на дел од 
мерната површина 

Најголема дозволена грешка на 
рамноста на дел од мерната по-
вршина Rd, во u,m за класа на 

точност 
00 О 1 

250 mm х 250 mm 13 25 50 

Член 7 
Вредностите на најголемата дозволена грешка на 

рамноста на мерната површина (R) зависно од класата на 
точност, се дадени во следната табела: 

Член 10 
Најголемата дозволена грешка на паралелноста на 

мерната површина со долната површина на основната 
плоча (Ro), зависно од дебелината на основната плоча (с), 
(цртеж бр. 1) мора да биде во границите дадени во следна-
та табела: 

Класа на Најголема дозволена грешка 
точност на рамност R, во џ т 

00 2 4- 0,002 - L 
0 4 4- 0,004 - L 

1 10 4- 0,010 - L 

2 20 4- 0,020 - L 

3 40 4- 0,040 - L 

L ја означува вредноста на должината на мерната плоча 
изразена во милиметри. 

Вредностите на најголемата дозволена грешка од 
став 1 на овој член, не се однесуваат на страничниот појас 
на мерната површина, со закосени страни, широки 0,02-В 
милиметри, каде што В означува ширина на мерната пло-
ча изразена во милиметри, со тоа што ширината на овој 
појас да не ја премине вредноста од 20 mm. 

ј 
Дебелина с, во mm 20 25 30 40 50 1 

Грешка на паралелноста, Ј 
Ro во mm 3 , 6 7 10 12 ј 

Член И 
i 

Вредностите на најголемата дозволена грешка н?а 
рамноста (Rr) и на вертикалноста (Ru) на водечката по-
вршина на жлебот (цртеж бр. 2) за одделни класи на точ-
ност на изработка на водечкиот жлеб, се дадени во следна-
та табела: 

Класа на точност 
на изработка на 
водечкиот жлеб 

Грешка на 
рамноста Rr 

во џхп 

Грешка на 
вертикалноста 
на Ru во jim 

I 2 4- L/100 4 1 

II 4 4-. L/60 6 

III 8 4- L/40 12 

L, во mm ја означува вредноста на должината на мерна-
та плоча односно на водечкиот жлеб 

Член 8 
За одделни карактеристични вредности на должината 

на мерната плоча (L) вредностите на најголемата дозволе-
на грешка на рамноста на нејзината мерна површина (R), 
зависно од класата на точност, се дадени во следната табе-
ла: 

Номинална 
должина L 

Најголема дозволена грешка 
на рамноста R 

во џтп за класа на точност 
во mm 00 0 1 2 3 

400 . 3 6 14 28 56 
630 4 7 17 33 бб 

800 4 8 18 36 72 

1000 4 8 20 40 80 

1250 5 9 23 45 90 

1600 6 П 26 52 104 

1800 6 12 28 56 112 

2000 6 12 30 60 120 

3150 9 17 42 83 166 

5000 12 24 60 120 240 

8000 18 36 90 180 360 

Член 12 
Вредностите на најголемата дозволена грешка на 

рамноста на водечката површина на водечкиот жлеб (Rr) 
за одделни вредности на должината на мерната плоча, од-
носно водечкиот жлеб (L) и за одделни класи на точност 
на изработка на водечкиот жлеб се дадени во следната та-
бела: 

Должина на мер-
ната плоча однос-

но на водечкиот 
жлеб L во mm 

Грешка на рамноста на Rr, во jim за 
класа на точност за изработка на 

жлебот 

630 9 15 24 

1000 12 21 33 | 
1600 18 31 48 ; 
2000 22 38 58 
2500 27 46 71 
4000 42 71 108 

Член 13 
Барањата во поглед на рамноста на мерната површи 

на важат под услов мерката плоча да е поставена врз три 
потпирни точки, што ги определил и посебно обележи^ 
производителот. 
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Заради ограничување на наклонот под оптоварување 
и од причина на сигурност од лизнување и превртување на 
мерната плоча, можат да бидат предвидени и додатни 
потпирачи, што исто така ги определил и посебно ги обе-
лежил производителот. ^ 

Член 14 
Мерните плочи не смеат да бидат изложени на едно-

страно загревање односно ладење. Температурните разли-
ки во разни делови на мерната плоча не смеат да ја преми-
нуваат вредноста од 20С. 

Член 15 
Референтната температура за која се пропишани гра-

ниците на грешките изнесува 200С. 

Член 16 
Ребрестата конструкција и геометриските мерки на 

мерните плочи, мораат да обезбедуваат потребна крутост 
односно отпорност на свиткување и завиткување под деј-
ството на оптоварување. 

Мерните плочи подолги од 400 mm мораат да имаат 
оребрување. 

Член 17 
Мерните плочи подолги од 3000 mm можат да бидат 

составени и од повеќе делови. 

Член 18 
За прицврстување и водење на мерните инструменти 

и прибор, мерната плоча на мерната површина, може да 
има Т-жлебови (цртеж бр. 2). 

Водечката страна на водечкиот Т-жлеб, од горната 
или челната страна, мора да биде видно обележена. 

На мерната површина на мерната плоча можат да се 
наоѓаат и навојни отвори (најмногу до М8) како и отвори 
за дотерување. 

Член 19 
Бочните површини на мерната плоча можат да имаат 

додатни проширувања. 
Бочните површината на мерната плоча можат да 

имаат навојни отвори за прицврстување на мерните сред-
ства или на заштитните летви., 

Член 20 
За површини на мерната плоча со пропишана рам-

ност е дозволена закоченост на краиштата, во границите 
0,02 - В, со тоа што таа вредност да не преминува 20 mm. 

Рабовите и роглевите на површините од став 1 на 
овој член мораат да бидат соборени за вредноста 0,1 - с 
милиметри, каде што с, во милиметри, е вредноста на де-
белината на основната мерна плоча (цртеж бр. 1). 

Член 21 
Мерната плоча мора да биде изработена од леано 

железо со ламелиран графит, со соодветни својства и од-
бран вид. 

Површините на мерната плоча со пропишана рам-
ност мораат да бидат, обработени со рендисување односно 
со длабење или глодање и потоа обработени со помош на 
гребач. 

Член 22 
Натписите и ознаките мораат да бидат испишани на 

еден од јазиците и писмата на народите односно народ-
ностите на Југославија. 

На една од бочните страни на мерната плоча мораат 
да бидат испишани: 

1) фирмата, односно називот или знакот на произво-
дителот ; 

2) должината и ширината на мерната плоча; 
3) класата на точност на мерната плоча; 
4) службената ознака на типот на мерната плоча, ако 

за неа е извршено испитување на типот. 
На мерната плоча можат исто така да бидат испиша-

ни ознаките на земјата на производителот и на стандар-
дот на земјата на производителот, годината на производ-
ството и сл. како и каталошките, сериските и другите бро-
ЃЅПТТ о V"5"'"7 тт-ггчи̂  \m-V9T ^^ f̂ Tl ТОТ ПОГЈРИЦ 

упатство за употреба и одржување, контролен лист на 
производителот и сл. 

Член 23 
ј Натписите и ознаките на мерната плоча мораат да 
бидат јасни, добро видливи во работни услови и испиша-
ни така ЦЈТО да не можат да се избришат или симнат. 

Член 24 
Цртежите бр. 1 и 2 се отпечатени кон овој правилник 

и претставуваат негов составен дел. 

Член 25 
Мерните плочи што се наоѓаат во употреба, а кои во 

поглед на натписот и ознаката не ги исполнуваат условите 
пропишани со овој правилник, ќе се примаат на преглед 
до 31 декември 1989 година. 

Член 26 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 02-269 
15 февруари 1987 година 
Белград 

вд Директор 
на Сојузниот завод за 

мери и скапоцени метали, 
м-р Милан Межек, дипл. инж. с. р. 

Цртеж бр. 1 - Општ изглед на мерната плоча од леано 
железо 

1 - Мерна површина 
2 - Бочни површини 
3 - Оребрување 

bE8 bH12 

Цртеж бр. 2 - Изглед на водечкиот (I) и на стегачхиот (II) 
Т-жлеб 

1 - Водечка страна на површината на водечкиот Т-жлеб 
1 „ f^t j-nVft t f j ПО г,о-г̂ т̂ п гг^гу-утггтлгсј Iftf ПП ТЛ1ГГГ/ОТ T'W^^r) 
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173. 
Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84 и^ 
59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоце-
ни метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА МЕРНИ ПЛОЧИ 

ОД ПРИРОДЕН ТВРД КАМЕН 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови што мораат да ги исполнуваат мерните плочи изра-
ботени од природен тврд камен, во правоаголна и квад-
ратна форма, долги до 2500 mm (во натамошниот текст: 
мерни плочи). 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката MUS. D-15/1. 

Член 2 
Мерна плоча (цртеж бр. 1) е механичко мерило на 

рамност кое со својата мерна површина остварува рамни-
на односно рамна површина во границите на назначената 
класа на точност. 

Член 3 
/ 

Мерната плоча служи: 
1) како реперна, по правило хоризонтална рамнина 

при различни мерења на должини, агли и отстапувања од 
форми и положби, со помош на соодветен мерен и помо-
шен прибор; 

2) како еталон за проверка на рамноста на мерни по-
вршини на плоскати рамнила и мерни острици на ножести 
рамнила; \ 

3) за контрола на рамноста при изработка на рамни 
површини на мерила и работни парчиња. 

Член 4 
Подолу наведените изрази, во смисла на овој правил-

ник, ги имаат следните значења: 
1) мерна површина е страната на мерната плоча која 

остварува хоризонтална рамнина; 
2) бочни површини на мерната плоча се рамни по-

вршини, вертикални на мерната површина, кои ја ограни-
чуваат мерната плоча од бочните страни; 

3) подножна површина е површината на мерната 
плоча преку која мерната плоча се потпира на подлога од-
носно преку која лежи на подлогата; 

4) грешка на рамноста на мерната површина, на дел 
од мерната површина и на водечката површина на водеч-
киот жлеб е вертикалното растојание меѓу која и да е точ-
ка на соодветната мерна површина од еталонската по-
вршина односно еталонскиот правец на таа површина; 

5) најголема дозволена грешка на рамноста на мерна-
та површина (R), на дел од мерната површина (Rd) и на 
водечката површина на водечкиот жлеб (Rv) е вертикално-
то растојание меѓу две рамни и меѓусебно паралелни по-
вршини меѓу кои мораат да се наоѓаат сите точки на соод-
ветната мерна површина. 

Член 5 
Вредностите на најголема дозволената грешка на 

рамноста на мерна површина (R), зависно од класата на 
точноста, се дадени во следната табела: 

Класа на 
точност 

Најголема дозволена 
грешка на рамноста R, 

во jim 

00 2 4- 0,002 - L 

0 4 -1- 0,004 - L 

1 10 4- 0,010 - L 

2 20 4- 0,020 - L 

Вредноста на должината на мерната 
плоча L е изразена во милиметри. 

Вредностите на најголемата дозволена грешка од 
став 1 на овој член не се однесуваат на рабниот појас на 
мерната површина, со закосени страни, широк 0,02 - В ми-
лиметри, каде што В означува вредност на ширината на 
мерната плоча изразена во милиметри, со тоа што шири-
ната на овој појас да не надмине вредност од 20 mm. 

Член 6 
' За одделни карактеристични вредности на должината 

на мерната плоча (L), вредностите на најголемата дозво-
лена грешка на рамноста на мерната површина (R) во за-
висност од класата на точност се дадени во следната табе-
ла: 

Должина на меп- Н а Ј г о л е м а дозволена грешка на рам-
„о^о „г,„„о т носта R, во urn за класа на точност ната плоча L, ' ^ 

во mm 00 0 1 2 

160 3 5 12 24 

250 3 5 13 25 

400 3 6 14 28 

630 4 7 17 33 

1000 4 8 20 40 

1600 6 11 26 52 

2000 6 12 30 60 
2500 7 14 35 70 

Член 7 
Вредностите на најголемата дозволена грешка на 

рамноста на дел од мерната површина (Rd), во зависност 
од класата на точност се дадени во следната табела: 

Најголема дозволена грешка на рам-
Големина на носта на дел од мерната површина 

делот од мерната Rd, во џт за класа на точност 
површина 

00 О 1 

250 mm х 250 mm 13 25 

Член 8 
Вредностите на најголемата дозволена грешка на 

рамноста (Rr) и вертикалноста (Ru) на водечката површи-
на на жлебот (цртеж бр. 2) за одделни класи на точност на 
изработката на водечкиот жлеб, се дадени во следната та-
бела: 

Класа на 
точност на 

изработката на 
водечкиот жлеб 

Најголема 
дозволена 

грешка 
на рамноста 

Rr, во џт 

Најголема 
дозволена 
грешка на 

вертикалноста 
Ru во џт 

I 2 f L/100 4 

II 4 4- L/60 6 
III 8 4- L/40 12 

L, во mm, ја означува вредноста на должината на мерна-
f та плоча односно на водечкиот жлеб 

Член 9 
Вредностите на најго“лемата дозволена грешка на 

рамноста на водечката површина на водечкиот жлеб (Rv), 
за одделни вредности на должината на мерната плоча од-
носно на водечкиот жлеб (L) и за одделни класи на точ-
ност на изработката на водечкиот жлеб се дадени во след-
ната табела: 
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Најголема дозволена грешка на рам-
должина на мер- МОСТА R в о И-т за класа на ТОЧНОСТ на 
ната плоча однос- изработката на жлебот 
но на водечкиот 

жлеб L, во mm I II III 

630 9 15 24 
1000 12 21 33 
1600 18 31 48 
2000 22 38 58 
2500 27 46 71 

Член 10 
Барањата во поглед на рамноста на мерната површи-

на важат под услов мерната плоча да е поставена на три 
потпирни точки, што ги определил и посебно ги обележил 
производителот. 

Заради ограничување на свиткувањето односно 
вдлабнувањето под оптоварување и од причини на сигур-
ност на слизнување и превртување на мерната плоча, 
можат да бидат предвидени и додатни потпорници. 

За мерни плочи долги до 400 mm не мораат да се 
предвидат посебни потпирни точки туку мерната плоча 
може да лежи на подлогата со сета своја подножна по-
вршина. 

Член И 
Мерните плочи не смеат да бидат изложени на едно-

страно загрејување односно ладење. Температурните раз-
лики во плочата не смеат да преминуваат вредност од 20С. 

Член 12 
Мерната плоча по чистењето со мокри средства за 

чистење мора да се суши најмалку два часа. 

Член 13 
Референцата температура, за која се пропишани гра-

ниците на грешките, изнесува 200С. 

Член 14 
3^ прицврстување и водење на мерните инструменти 

и прибор, мерната плоча на мерна површина, може да има 
вградени влошки со стезни односно водечки Т-жлебови 
(цртеж бр. 2). 

Водечката страна на водечкиот Т-жлеб, од горната 
или од челната страна, мора да биде видно обележена. 

Член 15 
На мерната површина на мерната плоча можат да се 

наоѓаат и влошки со навојни отвори (до најмногу М8), ка-
ко и влошки за дотерување. 

Влошките од став 1 на овој член, како и влошките со 
Т-жлебови, мораат да имаат вредност од најмалку 1 mm 
(цртеж бр. 2). 

Член 16 
Бочните површини на мерната плоча можат да имаат 

влошки со навојни отвори, за прицврстување на мерните 
средства или на заштитни летви. 

Член 17 
За површините на мерната плоча со пропишана рам-

ност, е дозволена закосеност на краевите во граници од 
0,02 - В, со тоа што таа вредност да не преминува 20 mm. 

Работите на површините од став 1 на овој член мора-
ат да бидат заоблени, и тоа: 

1) кај мерни плочи долги до 250 mm - со полупречник 
од најмалку 2 mm; 

2) кај мерни плочи долги преку 250 mm - со полуп-
речник од најмалку 4 mm. 

Сите други рабови и роглеви на мерните плочи мора-
ат да бидат соборени односно заоблени, со вредност од 
најмалку 2,5 mm. 

Член 18 
Мерната плоча мора да биде изработена од природен 

тврд камен без структурни грешки, по можност ситно-
з^нест и хомоген, од соодветен вид. 

Површините на мерната плоча со пропишана рам-
ност и брусените површини мораат да бидат лепувани, со 
тоа што не с?мее да се дозволи „налепување“ на мерните 
средства на тие површини. 1 

Член 19 
Натписите и ознаките мораат да бидат напишани на 

еден од јазиците и писмата на народите односно народ-
ностите на Југославија. 

На една од бочните страни на мерната плоча мораат 
да бидат напишани: 

1) фирмата односно називот или знакот на производ 
дителот; 

2) должината и ширината на мерната плоча; 
3) класата на точност на мерната плоча; 
4) службената ознака на типот на мерната плоча, ако 

е за неа е извршено испитување на типот. 
На подножната страна на мерната плоча мора да би-

де означена положбата на потпорните точки, ако се тие 
пропишани. 

Член 20 
На мерната плоча исто така можат да бидат напиша-

ни ознаките на земјата на производителот и стандардот 
на земјата на производителот, годината на производство 
и сл., како и каталошките, сериските и други броеви, а со 
самата мерна плоча може да биде дадено упатство за 
употреба и одржување, контролен лист на производите-
лот и сл. 

Член 21 
Натписите и ознаките на мерната плоча мораат да 

бидат јасни, добро видливи во работни услови и напиша-
ни така што да не можат да се избришат или симнат. 

Член 22 
Цртежите бр. 1 и 2 се отпечатени кон овој правилник 

и се негов составен дел. 

Член 23 
Мерните плочи што се наоѓаат во употреба, а кои во 

поглед на натписите и ознаките не ги исполнуваат услови-
те пропишани со овој правилник, ќе се примаат на пре-
глед до 31 декември 1989 година. 

Член 24 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
Бр. 02-270 
15ј февруари 1987 година 
Белград 

вд Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
м-р Милан Межек, дипл. инж. ( р. 

ч 
Цртеж бр. 1 - Општ изглед на мерната плоча од природен 
тврд камен 
1 - Мерна површина 
2 - Бочна површина 
3 - Подножна површина 
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Цртеж број 2 - Изглед на водечкиот (I) и стезниот (II) Т-
-жлеб 

1 - Водечка страна (површина) на водечкит Т-жлеб 
2 - Ознака на водечката површина на водечкиот Т-жлеб 

174. 
Врз основа на член 46 став 1 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84 и 
59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоце-
ни метали пропишува 1 I 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЛАБОРАТОРИИ 
ЗА ПРЕГЛЕД НА ЧАСОВНИЦИ ЗА ПАРКИРАЊЕ НА 

ВОЗИЛА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите за фор-

мирање на лаборатории за преглед на часовници за парки-
рање на возила, кои во поглед на стручноста на работни-
ците, опремата и работните простории мораат да ги ис-
полнуваат организациите на здружен труд и работните лу-
ѓе што самостојно вршат дејност со личен труд, со сред-
ства на трудот во сопственост на граѓани кои произведу-
ваат или поправуваат часовници за паркирање на возила. 

Условите од став 1 на овој член се означуваат скрате-
но со ознаката PUL.H-2/1. 

Член 2 
Работниците што организациите на здружен труд и 

работните луѓе од член 1 на овој правилник се должни да 
ги обезбедат за преглед на часовници за паркирање на 
возила, мораат да имаат трети или петти степен на струч-
на подготовка, односно да бидат квалификувани или висо-
ко квалификувани работници од часовничарска или елек-
тро-струка и мораат да ги познаваат поетиката и методи-
те на преглед. 

Член 3 
За преглед на часовници за паркирање на возила по-

требна е опрема со метролошки својсва со која испитува-
њето ќе се врши по една од наведените методи, и тоа: 

1) метода на споредување со основниот часовник; 
2) метода на определување на диференцијалниот од 

на часовникот за паркирање на возила; 
3) метода на автоматско регистрирање на моментот 

на вкулучвање и моментот на исклучување на работата на 
часовникот за паркирање на возила. 

Член 4 
Опремата што се користи за преглед на часовници за 

паркирање на возила се состои од секундарни еталони, ра-
ботни еталони и помошна опрема. 

Член 5 

Секундарните еталони за преглед на часовници за 
паркирање на возила можат да бидат: 

Ј 1) основен кварцен часовник и часовен компаратор; 
2) автоматски уред за испутивање на часовници за 

паркирање на возила. 
Основниот кварцен часовник мора да има такви кон-

струкциски својства што ќе овозможуваат отчичување на 
секунди, кои можат да се изразуваат аналогно или диги-
тално. 

Секундарните еталони за преглед на часовници за 
паркирање на возила не смеат да имаат грешка поголема 
од ls/24h - што одговара на стабилноста на нивната вре-
менска база 1.1 О“5. 

Член 6 
Работните еталони за преглед на часовници за парки-

рање на возила можат да бидат: 
- механички; 
- електромеханички; 
- електронски секундомери. 

Член 7 
Ако основниот кварцен часовник не е доволно ви- -

длив, мора да се воведат и синхрони часовници. ! 
Синхроните часовници мораат да имаат такво кон-

струкционо својство кое ќе овозможува очитување на се-
кунди, а нивното покажување мора да биде во согласност 
со покажувањето на основниот кварцен часовник. 

Член 8 
Часовниот компаратор мора да има такво конструк-

ционо својство што ќе овозможи лесно определување на 
моментната вредност на дневниот од на часовникот за 
паркирање на возила во опсегот од ± 300 s/24h. 

Член 9 
Автоматските уреди за преглед на часовници за пар-

кирање на возила мораат да имаат такво конструкционо 
својство кое ќе овозможува отчитување на времето со точ-
ност од 1Ѕ и регистрирање на моментот на вклучување и 
моментот на исклучување од работа на часовникот за пар-
кирање на возила со точност од ± 0,5 Ѕ. 

Член 10 
Помошната опрема што се користи за преглед на ча-

совници за паркирање на возила се состои од: 
1) потпирка или плоча за поставување на часовници 

за паркирање на возила кои се снабдени со сигнални лам-
бички; ^ 

2) синхрони часовници. 

Член 11 
Работните простории за проверка на часовници за 

паркирање на возила мораат: 
1) да бидат чисти и суви; 
2) да бидат заштитени од бучава, потреси, вибрации, 

пробив на прав и водена пареа, како и од јако дејство на 
магнетно поле; 

3) да имаат постојана температура; 
4) да бидат изградени во согласност со техничките 

нормативи и доволно пространи за сместување на опрема-
та; 

5) да ги исполнуваат пропишаните услови во поглед 
на хигиенско-техничката заштита. 

Член 12 
9 Работната просторија мора да има дневно и елек-

трично осветление според југословенскиот стандард JUS 
U.09.100, пропишан во Решението на југословенскиот 
стандард за зградарство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
48/62). 

, Температурата во работните простории во кои се 
прегледуваат часовниците за паркирање на возила мора 
да се мери и да се регистрира со термометри чија поделба 
на скалата изнесува најмалку 1 0С, а релативната 
влажност на воздухот - со хигрометри чија поделба изне-
сува најмалку 5%. 
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Член 13 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. ^ 

Бр. 02-254 
15 февруари 1987 година 
Белград 

вд Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
м-р Милан Межек, 

дипл. инж., с.р. 

175. 
Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84 и 
59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоце-
ни метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕТРО-
ЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА МАНОМЕТРИ ЗА МЕРЕЊЕ 

НА ПРИТИСОКОТ ВО ПНЕВМАТИЦИ 

Член 1 
Во Правилникот за метролошките услови за мано-

метри за мерење на притисокот во пневматици („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 20/86) во член 4 по став 1 се додава нов 
став 2, кој гласи: 

„Мерните опсези на манометрите од став 1 на овој 
член можат да бидат и поголеми од 1 МРа или 10 bara, ако 
манометрите се користат за специјални намени." 

Член 2 
Во член 6 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ко-

га мерните опсези на манометрите се поголеми од 1 МРа 
или 10 bara, границите на дозволените грешки се: при 
првиот преглед ± 0,016 МРа, а при периодичен преглед ± 
0,02 МРа". 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 02-253 
15 февруари 1987 година 
Белград 

вд Директор 
на Сојуниот завод за мери и 

скапоцени метали, 
м-р Милан Межек, 

дипл. инж. с. р. 

176. 
Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84 и 
59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоце-
ни метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К ј 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА РАДИЈАЦИОНИ 

ПИРОМЕТРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови што мораат да ги исполнуваат радијационите пиро-
метри - мерила на температурата во температурен опсег 
од 300 К до 2800 К. 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката MUS. К - 3/2. 

Член 2 
Радијациони пирометри, во смисла на овој правил-

ник% се пирометри на сјај чијшто принцип на работа е за-
снован врз користење на зависноста на вкупниот енер-
гетски сјај на изворот на зрачењето, добиен со интеграција 
по најголемиот дел на спектарот на топлотното зрачење, 
од неговата температура. 

Оваа зависност, со доволна прецизност се опишува 
со Стефан-Болцмановиот закон за апсолутно црно тело. 

Член 3 
Температурата што ја покажуваат радијационите пи-

рометри мора да биде изразена или во келвини (ознака: К) 
или во степени Целзиусови (ознака: 0С). 

Дозволена е употребата на радијациони пирометри 
без директно покажување на температурата под услов за 
нив да е дадена зависноста на излезниот сигнал од измере-
ната температура. Оваа зависност може да биде дадена во 
табели или графики. 

Член 4 
Точноста на радијациониот пирометар се карактери-

зира со вредноста на неговата основна грешка. За радија-
ционен пирометар основната грешка се дефинира како 
разлика меѓу средната вредност на температурата што ја 
покажува радијациониот пирометар при мерење на темпе-
ратурата на апсолутно црно тело при нормални услови, и 
фактичката температура на тоа тело. 

Основната грешка на радијационен пирометар мора 
да биде во границите дадени во табелата: 

Температурен Најголема дозволена 
опсег основна грешка 
(0С) (0С) 

од 20 до 500 ± 8 
од 500 до 700 ± 10 
од 700 до 1100 ± 15 
од 1100 до 2000 ± 20 
од 2000 до 2200 ± 25 
од 2200 до 2500 ± 30 

Член 5 
Нормалните услови во кои е дефинирана основната 

грешка за радијационен пирометар се: 
- растојанието меѓу изворот на зрачење на типот на 

црното тело и радијациониот пирометар, изнесува 1 ш, а 
дијаметарот на изворот на зрачењето е еднаков на n х 1 
ш, каде што е п - номиналниот индекс на визирање; 

- температурата на околниот воздух е еднаква на 
температурата 200С ± 50С, а релативната влажност на 
воздухот не е поголема од 80%. 

Член 6 
Основната грешка на радијациониот пирометар 

може да биде дадена и за други услови, освен за условите 
од член 5 на овој правилник, но тоа мора да биде назначе-
но во техничката документација кон радијациониот пиро-
метар. 

За сите услови што се разликуваат од условите од 
член 5 став 1 и член 6 од овој правилник, за радијациониот 
пирометар мора да се даде дополнителна грешка врзана 
за отстапувањата на условите за примена на радијациони-
от пирометар од неговите нормални услови. 

Член 7 
Растојанието до метата (објектот на мерењето) мора 

да биде дадено за радијациониот пирометар. 
Растојание до целта (објектот на мерењето) е растоја-

нието меѓу изворот на зрачење на целта, т. е. целта (објек-
тот на мерењето) и сочивото на објектот (огледалото) на 
радијациониот пирометар. 

Растојанието до целта (објектот на мерењето) може 
да се определува и од некоја друга точка на радијациони-
от пирометар ако овој податок е наведен во документаци-
јата за радијациониот пирометар. 



Страна 286 - Број 10 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 20 февруари 1987 

Член 8 
Мерно поле е дел од рамнината вертикална на оптич-

ката оска чија слика го покрива детекторот на радијаѕшо-
ниот пирометар или дијафрагма која го ограничува ви-
дното поле (доколку постои дијафрагма). 

Дијаметарот на мерното поле ја определува најмала-
та димензија на целта (објектот на мерењето) чија темпе-
ратура може да се мери со радијационен пирометар. Дија-
метарот на мерното поле зависи од вредноста на растоја-
нието до целта (објектот на мерењето). 

Член 9 
Индекс на визирање на радијациониот пирометар е 

односот на дијаметарот на мерното поле спрема растоја-
нието до целта (објектот на мерењето). 

Номинален индекс на визирање на радијациониот пи-
рометар е индексот на визирање утврден за растојание до 
целта (објектот на мерењето) еднаков на 1 ш. Номинална-
та вредност на индексот на визирање на радијациониот 
иирометар треба да биде помала или еднаква на 1:16. 

За радијаццониот пирометар може да биде даден но-
миналниот индекс на визирање утврден за друга вредност 
на растојанието до целта (објектот на мерењето) во кој 
случај тоа растојание мора да се назначи во документаци-
јата за радијациониот пирометар или на куќиштето на ра-
дијациониот пирометар. 

Член 10 
За радијациониот пирометар мора да биде дадено 

времето на одзивот. Време на одѕив е времето што е по-
требно радијациониот пирометар по скоковитата промена 
на температурата на изворот на зрачење со вредноста А t, 
да го промени своето покажување за вредноста JI А t каде 
што е џ - вредноста дадена во документацијата за радија-
циониот пирометар. 

Член 11 
Номиналната работна температура мора да биде на-

значена за радијациониот пирометар. 
Номинална работна температура на радијациониот 

пирометар е температурата на која грешката на пироме-
тарот наполно е дефинирана со големината на основната 
грешка. При сите други температури вкупната грешка на 
радијациониот пирометар е еднаква на збирот на основна-
та грешка и на дополнителната грешка што е врзана за 
промената на температурата на околниот амбиент. 

Член 12 
За температурите што се разликуваат од номинална-

та работна температура, се дозволени следните вредности 
на дополнителната грешка на радијациониот пирометар: 

Температура на куќиштето Граници на дозволените 
на радијацибниот пироме- вредности на дополнителна-

тар та грешка 
(0С) (0С) 

4- 10 
4- 100 
4- 20 
Н- 40 
Н- 60 
4- 80 
4-100 

± 3 
± 3 
± о 
± 4 
± 8 
±13 
±18 

рометар која ги содржи потребните метролошки каракте-
ристики мора да биде и приказ на зависноста на излезниот 
сигнал од температурата. 

Член 14 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 02-271 
15 февруари 1986 година 
Белград 

вд Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
м-р Милан Межек, дипл. 

инж. с.р. 

Член 13 
На радијациониот пирометар мораат да се наоѓаат 

следните натписи и ознаки: 
1) фирма, односно назив или знак на производите-

лот; 
2) фабрички број; 
3) мерен опсег; 
4) година на производството; 
5) службена ознака на типот на радијациониот пиро-

метар, ако е извршено испитување на типот на радијацио-
ниот пирометар. 

Ако радијациониот пирометар е без показна направа, 
составниот дел на документацијата кон радијациониот пи-

177. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА РАДИОКО-

МУНИКАЦИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за радиокомуникации, кој го има следниот назив 
и ознака: 

Радиокомуникации. Кабелски дис-
трибуциони и заеднички антенски систе-
ми. Термини, дефиниции и графички сим-
боли JUS N.N6.170 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на радио-
комуникацииге од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник. 

Член 4 
Со денот на влегување во сила на овој правилник 

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

1. Радиокомуникации. Кабелски дис-
трибуциони системи. Термини и дефини-
ции J U S N.N6.170 
донесен со Правилникот за југословенските стандарди од 
областа на радиокомуникациите („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 68/78). 

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

сеца од ленот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/30 
16 јануари 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 
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178. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80)т ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЦЕВКИ И 
СПОЈНИ ДЕЛОВИ ОД ЛЕАНО ЖЕЛЕЗО ЗА КАНАЛИ-

ЗАЦИЈА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за цевки и спојки делови од леано железо за ка-
нализација кои ги имаат следните називи и ознаки: 

1. Цевки и спојни делови од леано 
железо за канализација, со наглавка. Тех- ; 
нички услови JUS С.Л.421 

2. Цевки и опојни делови од леано 
железо за канализација, со наглавка. На-
пивки. Форма и мерки JUS С.Л.429 

3. Цевки и спојки делови од леано 
железо за канализација, со наглавка. Цев-
ки. Форма и мерки JUS С.Л.430 

4. Цевки и спојки делови од леано 
железо за канализација, со наглавка. Цев-
ки со тркалест отвор за чистење. Форма и 
мерки JUS С.Л .431 

5. Цевки и спојни делови од леано 
железо за канализација, со наглавка. Ла-
кови. Форма и мерки JUS С.Л.440 

6. Цевки и спојни делови од леано 
железо за канализација, со напивка. Пре-
одни елементи. Форма и мерки JUS С.Л.460 

7. Цевки и спојни делови од леано 
железо за канализација, со наглавка. Чата-
ли. Форма и мерки JUS С.Л .470 

8. Цевки и спојни делови од леано 
железо за канализација, со наглавка. За-
творачи против мирис. Форма и мерки - JUS С Л.480 

9. Цевки и спојки делови од леано 
железо за канализација, со наглавка. При-
способувачки спојки елементи. Форма и 
мерки JUS С.Ј1.483 

10. Цевки и спојни делови од леано 
железо за канализација, со наглавка. За-
творани на наглавка. Форма и мерки JUS СЛ.484 

11. Цевки и спојни делови од леано 
железо за канализација, без наглавка. Тех-
нички услови JUS С.Л .485 

12. Цевки и спојки делови од леано 
железо за канализација, без наглавка. Цев-
ки. Форма и мерки JUS С.Ј 1.486 

13. Цевки и опојни делови од леано 
железо за канализација, без наглавка. Цев-
ки со тркалест отвор за чистење. Форма и 
мерки JUS С.Л.487 

14. Цевки и спојки делови од леано 
железо за канализација, без наглавка. Цев-
ки со правоаголен отвор за чистење. Фор-
ма и мерки . JUS С.Ј 1.488 

15. Цевки и спојки делови од леано 
железо за канализација, без наглавка. Ла-
кови. Форма и мерки JUS С.Л.489 

16. Цевки и спојни делови од леано 
железо за канализација, без наглавка. Ча-
тали. Форма и мерки - ' JUS С.Л .490 I 

17. Цевки и СПОЈКИ делови од леано 
железо за канализација, без наглавка. Пре-
одни елементи. Форма и мерки JUS С.Л.491 

18. Цевки и спојни делови од леано 
железо за канализација, без наглавка. По-
клоник на цевки и спојни делови, потпи-
рачи на вертикална цевка, приклучоци. 
Форма и мерки JUS С.Л.492 

19. Спојки цевки на водови и канали 
за отпадна вода. Општи технички услови JUS С.Ј1.494 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
цевките и спојните делови од леано железо за канализаци-
ја што ќе се произведат односно увезат од денот на влегу-
вањето на овој правилник во сила. 

Член 4 
Со денот на влегувањето на овој правилник во сила 

престануваат да важат југословенските стандарди кои ги 
имаат следните називи и ознаки: 0 

1. Технички прописи за изработка и 
испорака , JUS С.Л .421 

2. Цевки. Форма и мерки JUS С.Л .430 
3. Цевки со отвор на чистење. Форма 

и мерки JUS С.Л.431 
4. Лакови. Форма и мерки JUS С.Л.440 
5. Етажни лакови. Форма и мерки - JUS С.Л .441 
6. Редукции. Форма и мерки JUS С.Л.460 
7. Чатали од 450. Форма и мерки JUS С.Ј 1.470 
8. Чатали двојни од 450. Форма и 

мерки JUS С.Л.471 
9. Чатали од 700. Форма и мерки JUS С.Ј1.472 
10. Чатали двојни од 700. Форма и 

мерки JUS СЛ.473 
11. Чатали од 870. Форма и мерки - JUS С.Ј 1.474 
12. Чатали двојни од 870. Форма и 

мерки JUS С Л .475 
13. Воден затворач со номинален 

пречник од 50. Форма и мерки JUS С.Л .480 
14. Воден затворач со номинален 

пречник од 70. Форма и мерки . JUS С Л .481 
15. Воден затворач со номинален 

пречник од 100. Форма и мерки JUS С Л .482 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
железни канализациони цевки („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 46/59). 

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

сеци од денот на објавувањето во ^Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/31 
16 јануари 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

179. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОГНООТПОРЕН МАТЕ-

РИЈАЛ 

Член 1 
Со денот на влегувањето на овој правилник во сила 

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

1. Огноотпорен материјал. Специјал-
ни ниски клинести тули JUS B.D6.536 

2. Огноотпорен материјал. Едностра-
но клинести тули . JUS B.D6.537 
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донесени со Решението за југословенските стандарди за 
огноотпорен материјал („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
30/59). 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 07-93/32 
16 јануари 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

180. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), дирек-
торот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТОПЛОВА-

ЛАНИ И ЛАДНООБЛИКУВАНИ ЧЕЛИЦИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за топловалани и ладнообликувани челици, кои 
ги имаат следните називи и ознаки: 

1. Топловалани челици. Челични 
рамнокраки аголници со заоблени рабови. 
Форма и мерки JUSC.B3.101 

2. Топловалани челичи. Бетонски че-
личи. Технички услови JUS С.К6.020 

3. Ладнообликувани челичи. Бетон-
ски челичи - Тор-челичи. Технички усло-
ви JUS С.К6.021 

4. Ладнообликувани челичи. Бетон-
ски челичи - Тор-челичи. Форма и мерки JUS С.К6.121 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизачија. 

Член 3 
Освен југословенските стандарди JUS С.К6.021 и JUS 

С.К6.121, чие применување не е задолжително, југословен-
ските стандарди од член 1 на овој правилник се за-
должителни во челост, а ќе се применуваат на топловала-
ните и ладнообликуваните челичи што ќе се произведат 
односно увезат од денот на влегувањето на овој правил-
ник во сила. 1 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

1. Бетонски челик тркалест, топлова-
лан JUS С.К6.020 
донесен со Решението за југословенските 
стандарди од областа на чрната и обоена-
та металургија („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 54/55) 

2. Тор-челик - Технички прописи за 
изработка и испорака JUS С.К6.021, 
донесен со Решението за југословенските 
стандарди за челици („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 37/57) 

3. Челични рамнокраки аголници со 
заоблени рабови, топловалани. Форма и 
мерки JUSC.B3.101 
донесен со Решението за југословенските стандарди за 
топловалан челик („Службен лист на ФНРЈ", бр. 32/62). 

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

сена од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/27 
16 јануари 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизачија, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

181. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зачијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

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

ГРАЃА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југослоенските 

стандарди за бнчена граѓа кои ги имаат следните називи и 
ознаки: 

1. Бичена граѓа од јавор JUS D.C 1.023 
2. Бичена граѓа од јасен JUS D.C 1.024 
3. Бичена граѓа од брест JUS D.C1.025 
4. Бичена граѓа од габер JUS D.C 1.026 
5. Бичена граѓа од орев JUS D.C 1.027 
6. Бичена граѓа од овошки на костен, 

јаболко, брекика, оскоруша, црешна, ви-
шна, круша и праска JUS D.C 1.028 

7. Бичена граѓа од евла JUSD.C1.029 
8. Бичена граѓа од бреза JUS D.C 1.030 
9. Бичена граѓа од липа - JUS D.C 1.031 
10. Бичена граѓа од врба JUS D.C 1.033 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-' 

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на би-
чената граѓа од денот на влегувањето на овој правилник 
во сила. 

Член 4 
Со денот на влегувањето на овој правилник во сила 

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

1. Јаворова режана граѓа JUS D.C 1.023 
2. Јасенова режана граѓа JUS D.C 1.024 
3. Брестова режана граѓа JUS D.C 1.025 
4. Габерова режана граѓа ; - JUS D.C 1.026 
5. Ореова режана граѓа JUS D.C 1.027 

вб. Режана граѓа на овошките: костен, 
јаребика, брекика, оскоруша, црешна, ви-
шна, круша и праска JUS D.C 1.028 

7. Белова режана граѓа JUS D.C 1.029 
8. Брезова режана граѓа JUS D.C 1.030 
9. Липова режана граѓа JUS D.C 1.031 
10. Врбова режана граѓа JUS D.C 1.033 

донесени со Решението за југословенските стандарди за 
режана граѓа на иглолисничи и широколисничи 
(„Службен лист на ФНРЈ" 34/55). 
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Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

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

Бр. 07-93/28 ' 
16 јануари 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

182. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ТОПЛОТНА 

ТЕХНИКА ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за топлотна техника во градежништвото кој го 
има следниот назив и ознака: 

Топлотна техника во градежништво-
то. Технички услови за проектирање и 
градење на згради JUS U.J5.600 

Член 2 
Југословенскиот стандарда од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на топ-
лењата техника во градежништвото од денот на влегува-
њето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

1. Топлотна техника во градежниш-
твото. Технички услови за проектирање и 
градење на згради ' JUS U.J5.600 
донесен со Правилникот за југословенските стандарди за 
топлотна техника во градежништвото („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 3/80). 

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

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. I 
Бр. 07-93/29 
16 јануари 1987 година 
Белград 

183. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

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

СИМБОЛИ ЗА ПРИМЕНА ВО ЕЛЕКТРИЧНИТЕ 
ШЕМИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за графички симболи за примена во електрич-
ните шеми кои ги имаат следните називи и ознаки: 

1. Графички симболи за примена во 
електричните шеми. Производство и пре-
творување на електричната енергија JUS N.A3.006 

2. Грфички симболи за примена во 
електричните шеми. Мерни инструменти, 
сијалици и уреди за сигнализација JUS N.A3.008 

, Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенските стандарди од 

член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Со денот на влегување во сила на овој правилник 

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

1. Електротехнички графички симбо-
ли. Електрични машини JUSN.A3.100 

2. Електротехнички графички симбо-
ли. Трансформатори JUS N.A3.110 

3. Електротехнички графички симбо-
ли. Галвански елементи и акумулатори - JUS N.A3.150 

донесени со Решението за југословен-
ските стандарди за електротехнички гра-
фички симболи („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 8/62) 

4. Електротехнички графички симбо-
ли. Мерни инструменти JUS N.A3.320 

5. Електротехнички графички симбо-
ли. Електрични часовници JUS N.A3.322 

6. Точ. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 и 3.5 од југо-
словенскиот стандард: Електротехнички 
графички симболи. Мерни трансформато-
ри, шантови и делила на напонот JUS N.A3.330 
донесени со Решението за југословенските стандарди од 
областа на електротехничките графички симболи 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/65). 

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

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/21 
16 јануари 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 
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184. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

з 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ОПРЕМА НА ИНДУСТРИСКИ МАШИНИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

v стандарди за електрична опрема на индустриски машини 
кои ги имаат следните називи и ознаки: 

1. Електрична опрема на индустрис-
ки машини. Општи технички барања и ис-
питувања JUS N.S3.001 

2. Електрична опрема на индустрис-
ки машини. Спрега меѓу нумеричкото уп-
равување и индустриските машини JUS N.S3.010 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Освен прилозите А и Б на југословенскиот стандард 

JUS N.S3.001 и точка 10 на југословенскиот стандард JUS 
N.S3.010, чија примена не е задолжителна, југословенските 
стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни, а 
ќе се применуваат на електричната опрема на индустрис-
ки машини што ќе се произведе односно увезе од денот на 
влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на шест 

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

Бр. 07-93/22 
16 јануари 1987 година 
Белград 

Директ“ор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вука шии Драгоевиќ, с. р. 

185. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80)^ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

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

ПРИБОР 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за алат и прибор кои ги имаат следните називи 
и ознаки: 

1. Проширувачи со дршка. Технички 
услови JUS K.D3.280 

2. Проширувачи со натакнувачи. Тех-
нички услови JUS K.D3.290 

3. Впуштачи со водичка и дршка. 
Технички услови JUS K.D3.305 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
алатот и приборот што ќе се произведе односно увезе од 
денот на влегувањето на овој правилник во сила. 

; 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-
сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 
Бр. 07-93/23 
16 јануари 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
By ќашин Драгоевиќ, с. р. 

186. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЕНЕРГЕТ-
СКИ БРИКЕТИ ОД ЛИГНОЦЕЛУЛОЗЕН МАТЕРИЈАЛ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за енергетски брикети од лигноцелулозен мате-
ријал кој го има следниот назив и ознака: 

1. Енергетски брикети од лигноцелу-
лозен материјал. Технички услови - JUS D.B9.021 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на енер-
гетските брикети од лигноцелулозен материјал што ќе се 
произведат односно увезат од денот на влегувањето на 
овој правилник во сила. 

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

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 
Бр. 07-93/24 
16 јануари 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

187. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ДРВЕНИ ОТ-
ПАДОЦИ ВО ШУМАРСТВОТО И ВО ПРЕРАБОТКАТА 

НА ДРВО 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за дрвени отпадоци во шумарството и во прера-
ботката на дрво кој го има следниот назив и ознака: 
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1. Дрвени отпадоци во шумарството 
и во преработката на дрво. Класификаци-
ја JUS D.A0.018 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на дрве-
ните отпадоци во шумарството и во преработката на дрво 
од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

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

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/25 
16 јануари 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

189. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА НУМЕРИЧ-

КО УПРАВУВАЊЕ СО ИНДУСТРИСКИ МАШИНИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за нумеричко управување со индустриски маши-
ни кој го има следниот назив и ознака: 

1. Нумеричко управување со индус-
триски машини. Графички симболи - - JUS I.N0.010 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од член 

1 на овој правилник не е задолжително. 

188. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

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

ИВЕРИЦИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенските 

стандарди за плочи иверици кои ги имаат следните називи 
и ознаки: 1 

1. Испитување на плочи иверици. Оп-
ределување на содржината на формалде-
хид со екстракциона постапка (перфора-
торска метода) JUS D.C8.118 

2. Испитување на плочи иверици. Оп-
ределување на ослободувањето на фор-
малдехид со помош на гасна анализа JUS D.C8.119 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
плочите иверици што ќе се произведат односно увезат од 
денот на влегувањето на овој правилник во сила. 

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

сеца од денот на објавувањето во ^Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/26 I 
16 јануари 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

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

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/16 
16 јануари 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

190. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕНЕРГЕТ-

СКИ ТРАНСФОРМАТОРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенскит.е 

стандарди за енергетски трансформатори кои ги имаат 
следните називи и ознаки: 

1. Енергетски трансформатори. Суви 
енергетски трансформатори JUSN.H1.018 

2. Енергетски трансформатори. Оз-
начување на стегалки и изводи JUS N.HI.019 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Освен прилозите А и Б на југословенскиот стандард 

JUS N.H1.018, чие применување не е задолжително, југо-
словенските стандарди од член 1 на овој правилник се за-
должителни, а ќе се применуваат на енергетските транс-
форматори што ќе се произведат односно увезат од денот 
на влегувањето во сила на овој правилник. 
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Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на шест 

месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 
Бр. 07-93/17 
16 јануари 1987 година 
Белград ^ 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

191. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-1 

ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЕЛЕКТРИЧ-

НИ АПАРАТИ ЗА ДОМАКИНСТВОТО 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за електрични апарати за домаќинството кој го 
има следниот назив и ознака: 

1. Електрични апарати за домаќин-
ството. Барања за безбедност. Општи тех-
нички услови и испитувања. Дополненија 
и измени 

JUS N.M1.001/1 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

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

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на елек-
тричните апарати за домаќинството што ќе се произведат 
односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на шест 

месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 
Бр. 07-93/18 
16 јануари 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

192. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ИНСТАЛА-
ЦИОНИ ИЗОЛИРАНИ СПРОВОДНИЦИ СО ИЗОЛА-

ЦИЈА ОД СИЛИКОНСКА ГУМА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за инсталациони изолирани спроводници со изо-
лација од силиконска гума кој го има следниот назив и оз-
нака: 

1. Инсталациони изолирани спровод-
ници со изолација од силиконска гума за 
номинален напон до 500 V, тип Si, SiT, Si-
-А, SiT-A, Si/F и SiT/F JUS N.C3.410 

Член 2 
4 Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на инста-
лационите изолирани спроводници со изолација од сили-
конска гума што ќе се произведат односно увезат од денот 
на влегувањето во сила на овој правилник. 

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

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 
Бр. 07-93/19 
16 јануари 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

193. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

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

НАМОТКИ 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат југословенските 
стандарди за жица за намотки кои ги имаат следните нази-
ви и ознаки: 

1. Жици за намотки. Тркалезна ба-
карна жица влечена на точна мера. Тех-
нички услови за изработка и испорака - JUS N.C7.101 

2. Жица за намотки. Тркалезна ба-
карна лак-жица. Означување и геометрис-
ки карактеристики JUSN.C7.110 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
жица за намотки која ќе се произведе односно увезе од де-
нот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегување во сила на овој правилник 

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

1. Жица за намотки. Тркалезна ба-
карна лак-жица. Ознаки и геометриски ка-
рактеристики JUS N.C7.110 
донесен со Решението на југословенските стандарди за 
тркалезна јзакарна лак-жица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
56/76); 

2. Тркалезна бакарна жица за елек-
тротехника, влечена на точна мера. Тех-
нички услови за испорака JUS N.C7.101 
донесен со Правилникот за југословенските стандарди од 
областа на електротехниката („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 1/79). 
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Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

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

Бр. 07-93/20 
16 јануари 1987 година , 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

194. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот'за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТА-

ЛОГРАФСКИ ИСПИТУВАЊА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за металографски испитувања кои ги имаат 
следните називи и ознаки: 

1. Металографски испитувања. Мик-
рофонска метода за определување на рас-
поредот на карбидот во алатките челици 
и во челиците за лагери со користење на 
референтни микрофотографии 

2. Металографски испитувања. Мик-
рофонска метода за определување на 
содржината на неметални вклучоци во че-
ликот со користење на референтни слики 

3. Металографски испитувања. Мак-
роскопски методи за определување на 
содржината на неметални вклучоци во 
пластично преработен челик 

4. Металографски испитувања. Мак-
роскопско испитување на челикот со на-
гризување со јаки минерални киселини -

5. Металографски испитувања. Опре-
делување на микроструктурата на графи-
тот во леано железо 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на ОВОЈ правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Освен југословенските стандарди JUS С.А3.014 и JUS 

С.А3.015, чие применување не е задолжително, југослоен-
ските стандарди од член 1 на овој правилник се за-
должителни во целост, а ќе се применуваат на метало-
графските испитувања од денот на влегувањето на овој 
правилник во сила. 

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

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

Бр. 07-93/11 
16 јануари 1987 година 
Белград 

Диреткор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

195. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РУДНИ-

ЧКИ ТРАНСПОРТ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за руднички транспорт, кои ги имаат следните 
називи и ознаки: 

1. Руднички транспорт. Вагонет со 
бочно превртување. Форма и мерки JUS P.R2.111 

2. Руднички транспорт. Вагонет за 
превоз на јаловина. Форма и мерки JUS P.R2.112 

3. Руднички транспорт. Вагонет за 
превоз на повредени. Форма и мерки JUS P.R2.113 

4. Руднички транспорт. Вагонет за 
превоз на бетонски блокови. Форма и 
мерки JUS P.R2.114 

5. Руднички транспорт. Плато-ваго-
нет за превоз на материјал. Форма и мер-
ки JUS P.R2.117 

6. Руднички транспорт. Вагонет за 
премостување. Форма и мерки JUS P.R2.118 

7. Руднички транспорт. Подножје за 
превоз на вагонети. Форма и мерки JUS P.R2.119 

8. Руднички транспорт. Вагонет за 
кочење. Форма и мерки JUS P.R2.121 

9. Руднички транспорт. Свиткував за 
шина. Форма и мерки JUS Р.Ѕ9.130 

Член 2 
л 

Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-
ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
рудничкиот транспорт од денот на влегувањето на овој 
правилник во сила. 

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

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

Бр. 07-93/12 
16 јануари 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашии Драгоевиќ, с. р. 

196. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, 38/77 и 11/80), дирек-
торот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЕЛЕКТРО-

МЕДИЦИНСКИ УРЕДИ И ОПРЕМА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за електромедицински уреди и опрема кој го има 
следниот назив и ознака: 

JUS С.A3.005 

JUS С.А.3.013 

JUS С.А3.014 

JUS С.А3.015 

JUS С.A3.020 
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1. Електромедицински уреди и опре-
ма. Графички симболи на уредите за при-
мената на уредите JUS N.S5.003 

Член 2 
Југословенскиот стандади од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правиил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на елек-
тромедицинските уреди и опрема што ќе се произведат од-
носно увезат од денот на влегувањето на овој правилник 
во сила. 

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

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/13 
16 јануари 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашии Драгоевиќ, с. р. 

197, 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА СИГНАЛ-ГЕ-

НЕРАТОРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за сигнал-генератори кој го има следниот назив 
и ознака: 

1. Сигнал-генератори. Технички ус-
лови и методи на испитување JUSL.G7.103 

Член 2 

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-
ник е состевен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Освен тон. 5.4, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.4, како и колоната 4 во 

табелата 1 во точка 6, чие применување не е задоложител-
но, југословенскиот стандард од член Ѓ на овој правилник 
е задолжителен, а ќе се применува на сигнал-генераторите 
што ќе се произведат односно увезат од денот на влегува-
њето во сила на овој правилник. 

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

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/15 
16 јануари 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вука шии Драгоевгж, с. р. 

198. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА НИСКОНА-
ПОНСКИ РАСКЛОПНИ АПАРАТИ ЗА УПРАВУВАЊЕ 

Член 1 
Со овој, правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за нискокапонски расклопни апарати за упра-
вување кои ги имаат следните називи и ознаки: 

t 1. Нисконапонски расклопни апарати 
за управување. Контактори. Општи тех-
нички услови и испитувања. Дополненија 
и измени JUS N.K5.010/1 

2. Нисконапонски расклопни апарати 
за управување. Контактори. Заштита на 
контакторите со уред за заштита од кра-
ток спој - - JUS N.K5.014 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

, Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
нисконапонските расклопни апарати за управување што 
ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето 
на ОВОЈ правилник во сила. 

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

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

Бр. 07-93/8 
16 јануари 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

199. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧ-

НИ ДЕТОНАТОРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за електрични детонатори кои ги имаат следни-
те називи и ознаки: 

1. Електрични детонатори. Каракте-
ристики и технички услови JUS Н,ОЗЛОО 

2. Моментни електрични детонатори JUS H.D3.101 
3. Метански електрични детонатори JUS H.D3.102 
4! Електрични детонатори со забаве-

но дејствување JUS H.D3.110 
5. Електрични детонатори. Методи 

на испитување. Испитување на осетливос-
та на детонаторот на паѓање JUS H.D8.115 

6. Електрични детонатори. Методи 
на испитување. Испитување на метански-
те детонатори во пробен тунел JUS H.D8.116 
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Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
електричните детонатори што ќе се произведат односно 
увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегување во сила на овој правилник 

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

1. Електрични детонатори. Технички 
услови за изработка и испорака JUS H.D3.100 

2. Моментни електрични детонатор!! JUS H.D3.101 
3. Моментни сеизмички електрични 

детонатор!! JUS H.D3.103 
4. Милисекундни електрични детона-

тори JUSH.D3.110 
5. Четвртсекундни електрични дето-

натори JUS H.D3.120 
6. Полусекундни електрични детона-

тори JUSH.D3.121 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
електрични детонатори („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
53/73). 

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

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

Бр. 07-93/9 
16 јануари 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вука шии Драгоевиќ, с. р. 

. 2С0. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-

, шува 

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

БЕТОН 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за ќелиест бетон кои ги имаат следните називи 
и ознаки: 

1. Ќелиест бетон. Производство, при-
мена и испитување на префабрикувани 
елементи од гас-бетон и пено-бетон. Ос-
новни одредби 

2. Ќелиест бетон. Армирани покрие-
ни и меѓукатни плочи од автоклавиран 
гас-бетон и пено-бетон 

3. Ќелиест бетон. Армирани ѕидни 
плочи о,д гасбетон и пено-бетон 

4. Келиест бетон. Изолациони ѕидни 
плочи oil гас-бетон и пено-бетон 

5. Ќелиест бетон. Ѕидни блокови од 
гас-бетон и пено-бетон 

6. Ќелиест бетон. Определување на 
статичкиот модул на еластичноста со 
притисок 

7. Ќелиест бетон. Определување на 
ползењето (течењето) 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на ќе-
лиест бетон од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник. 

Член 4 
Со денот на влегување во сила на овој правилник 

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

1. Ќелиест бетон. Производство, при-
мена и испитување на префабрикувани 
елементи од гас-бетон и пено-бетон. Ос-
новни одредби JUS U.N 1.300 

2. Келиест бетон. Армирани и по-
криени меѓукатни плочи од гас-бетон и 
пено-бетон JUS U.N 1.302 

3. Ќелиест бетон. Армирани ѕидни 
плочи од гас-бетон и пено-бетон JUS U.N 1.304 

4. Келиест бетон. Изолациони плочи 
од гас-бетон и пено-бетон JUS U.N 1.306 

5. Ќелиест бетон. Ѕидни блокови од 
гас-бетон и пено-бетон JUS U.N 1.308 
донесени со Правилникот за југословенските стандарди за 
ќелиест бетон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/81). 

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

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 
Бр. 07-93/10 
16 јануари 1987 година 
Белград 

201. 
Врз основа на член 53 став 4 од Законот за изведува-

ње на инвестициони работи во странство („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 71/85) сојузниот секретар за финансии, про-
пишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОДАТОЦИТЕ ШТО ГИ СОДРЖИ ПРЕСМЕТКАТА 
НА ИЗВРШЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО 

СТРАНСТВО 

Член 1 
/Организацијата на'здружен труд која изведува инвес-

тициони работи во странство составува пресметка на из-
вршените работи на начинот пропишан со овој̂  правил-
ник. 

Член 2 
Организацијата на здружен труд составува пресметка 

на извршените инвестициони работи во странство по секој 
склучен договор на образецот ПИР - Пресметка на из-
вршените инвестициони работи во периодот од -
19 година до - - 19 година (во ната-
мошниот текст: образец ПИР), што е составен дел на овој 
правилник. 

Ако покрај организацијата на здружен труд - носител 
на рботата во изведувањето на инвестиционите работи 
учествуваат и други организации на здружен труд како ко-
операнти и подизведувачи на рботите согласно со член 54 
од Законот за изведување на инвестициони работи во 
странство, секој учесник составува пресметка на изврше-
ните работи за својот дел од работата. 

Врз основа на поединечните пресметки носителот на 
работата составува збирна пресметка на извршените ин-
вестициони работи, кон која ги приложува поединечните 
пресметки на сите учесници. 

JUS U.N1.300 

JUS U.N1.302 

JUS U.N 1.304 

JUS U.N1.306 

JUS U.NI.308 

JUS U.N 1.311 

JUS U.N1.312 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 
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Член 3 
Паричните вредности во динари што се внесуваат во 1 

колоните 4 и 6 во образецот ПИР се утврдуваат по средни-
от курс на странската валута на ден 31 декември од теков-
ната година, односно на денот на составувањето на конеч-
ната пресметка. 

Паричните вредности во странска валута се 'ис-
кажуваат во валута ве која е договорено плаќањето на из-
вршените работи. 

Ако со договорот со странско лице е предвидено пла-
ќање на извршените работи во две или повеќе странски ва-
лути, паричните вредности се искажуваат во странската 
валута што е најмногу застапена, пресметани по“средните 
курсеви на тие валути. 

Член 4 
Во образецот ПИР податоците се внесуваат од книго-

водството и од другите евиденции во кои се обезбедуваат 
податоци за пресметка на извршените работи по секој 
склучен договор, и тоа: 

1) под редниот број 1 се внесува вредноста на догово-
рените работи, зголемена за износот на пречекорувањата 
што ги прифатило странското лице; 

2) под редниот број 2 се внесува вредноста на догово-
рените додатни работи што се вршат во согласност со 
член 47 од Законот за изведување на инвестициони работи 
во странство; 

3) под редниот број 4 се внесува вредноста на изврше-
ните работи што ги прифатило странското лице; 

4) под редниот број 6 се внесуваат податоците за про-
сечниот број на вработени работници, кој се утврдува со 
состојба на крајот од месецот во тековната година; 

5) под ред. бр. 7 до 21 се внесуваат податоците од со-
одветните конта во книговодството што се однесуваат на 
инвестициониот објект за кој се составува пресметката; 

6) под ред. бр. 22 до 48 се внесуваат податоците за си-
те наплати и плаќања што се вршат во странски валути на 
сметките во земјата и во странство; 

7) под редниот број 49 се внесува состојбата на девиз-
ната сметка според извештајот на странската односно до-
машната банка; 

1 8) под ред. бр. 50 до 54 се внесуваат податоците за 
структурата на добивката што е искажана под редниот 
број 20; 

9) под ред. бр. 55 до 58 се внесуваат податоците за по-
критието на загубата од страна на организациите на 
здружен труд, односно износот на ненамиреното побару-
вање по основ на покритието на загубата; 

10) под ред. бр. 59 до 62 податоци се внесуваат само 
при составување на конечната пресметка на извршените 
работи. 

Член 5 
При составувањето на збирната пресметка на из-

вршените работи, во заглавјето, во просторот за внесува-
ње на податоците за статусот на учесникот се внесуваат 
зборовите: „збирна пресметка“, а износите под ред. бр. 27 
и 47 се консолидираат меѓусебно (се пребиваат). 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 3-347/1 
5 јануари 1987 година 
Белград 

I Сојузен секретар за 
финансии, 

Светозар Рикановиќ, с. р. 

Назив и седиште на организацијата на здружен 
труд) 

(Статус на учесникот) 

Образец ПИР 

Назив на странскиот инвеститор. 

Држава 
Број и датум на решението 
за регистрација 
Број и датум на пријавата за склучен договор. 

Договорена валута 
за плаќање 

Број на учесници-

П Р Е С М Е Т К А 
НА ИЗВРШЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО СТРАНСТВО ВО ПЕРИОДОТ 

ОД 19 ГОДИНА ДО 19 ГОДИНА 

Реден 
број О п и с 

Износ од почетокот на работи-
те до крајот на претходната го-

дина 
Износ во тековната 

година 
во договорена-

та валута 
во 

динари 
за договорената 

\ валута 
во 

динари 

А. ДОГОВОРЕНИ РАБОТИ 
1 Вредност на договорените работи по пријавата 
2 Вредност на договорените додатни работи 
3 Вкупна вредност на работите (ред. бр. 1 и 2) 
4 Вредност на извршените работи 
5 Вредност на неизвршените работи (ред. бр. 3 ми-

нус ред. бр. 4) 

Просечен број на вработените работници 
- југословенски 
- странски 

XXX 
XXX 
XXX 

XXX 
XXX 
XXX 

XXX 
XXX 
XXX 
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1 2 Ј 4 5 6 

Б. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ НА 
РАБОТЕЊЕТО 
I. Расходи 

7 Залихи на производството и готовите производи 
на почетокот од периодот 

8 Материјални трошоци 
9 Други трошоци на работењето 

10 Ревалоризација на производството и на готовите 
производи 

11 Залихи на производството и готовите производи 
на крајот од периодот 

12 Потрошени средства (ред. бр. 7 до 10 минус ред. 
бр. П) 

13 Доход (ред. бр. 15 минус ред. бр. 12) 
14 Вкупно (ред. бр. 12 и 13) 

II. Приходи! 
15 Вкупен приход 
16 Потрошени средства ^надоместени од вкупниот 

приход (ред. бр. 12 минус ред. бр. 15) 
17 Вкупно (ред. бр. 15 и 16) 

Ш. Распоредување на доходот 
18 Обврски од доходот 
19 Обврски од чистиот доход 
20 Остаток на доходот - добивка (реден број 13 ми-

нус ред. бр. 18 и 19) 
21 Загуба (ред. бр. 16,18, и 19 и ред. бр. 18 или 19 ми-

нус ред. бр. 13) 

В. ДЕВИЗЕН БИЛАНС 
L Девизен прилив 

22 Примени аванси 
23 Наплатени извршени работи 
24 Девизни кредити во странство 
25 Девизни кредити во Југославија 
26 Примени и наплатени привремени заеми 
27 Наплати од носителот на работата 
28 Девизен прилив по други основи 
29 Вкупен прилив (ред. бр. 22 до 28) 

П. Девизен одлив 
30 Набавка на основни средства во странство 
31 Набавка на материјали и опрема и плаќање на ус-

луги и други трошоци во странство 
32 Отплата на кредити во странство 
33 Платени казни и пенали 
34 Девизен одлив по други основи во странство 
35 Вкупно одлив према странство (ред. бр. 30 до 34) 
36 Набавка на основни средства во Југославија 
37 Набавка на материјали и опрема и плаќање на ус-

луги во Југославија 
38 Отплата на кредити во Југославија 
39 Дознака на девизи на име амортизација 
40 Дознака на девизи за трошоците на плаќањето во 

Југославија 
41 Лични доходи на работниците во девизи 
42 Дознака на девизи по основ на добивка 
43 Девизен одлив по други основи во Југославија 
44 Вкупно одлив спрема Југославија (ред. бр. 36 до 

43) ; 

45 Вкупен одлив (ред. бр. 35 и 44) 

46 Дадени и вратени привремени позајмици 
47 Плаќање на други учесници во работата 
48 Вкупно (ред. бр. 45 до 47) 

49 Состојба на девизната сметка 
- во конвертибилни девизи во странство 
- во конвертибилни девизи во Југославија 
- во нетрансферабилна валута 
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Г. СТРУКТУРА НА ДОБИВКАТА, ОДНОСНО 
ЗАГУБАТА 
I. Структура на добивката 

50 Средства на девизната сметка 
51 Неотпишана вредност на опремата и резервни де-

лови 
52 Побарувања во девизи 
53 Побарувања во динари 
54 Вкупно (ред. бр. 50 до 54) 

П. Покритие на загубата 
55 Дознака на девизи 
56 Со намалување на динарските обврски 
57 Ненамирено побарување по основ на покритие на 

загубата 
58 Вкупно (ред. бр. 55 до 57) 

Д. НЕОТПИШАНА ВРЕДНОСТ НА ОСНОВНИ-
ТЕ СРЕДСТВА И НА РЕЗЕРВНИТЕ ДЕЛОВИ 
НАБАВЕНИ ВО СТРАНСТВО 

59 Вредност внесена во Југославија 
60 Вредност продадена во странство 
61 Вредност пренесена на друга единица односно за-

држана за работите по друг договор 
62 Вкупна неотпишана вредност (ред. бр. 59 до 61) 

Во 19 година ;N 

Раководител на книговодството, Раководител на организацијата 
на здружен труд, 

202. 
Врз основа на член 8 од Законот за амортизацијата на 

општествените средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
72/86), сојузниот секретар за финансии донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ КОИ ПРЕДМЕТИ СЕ СМЕТААТ 
ЗА СИТЕН ИНВЕНТАР И ЗА НАЧИНОТ НА НАДО-

МЕСТУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА СИТНИОТ 
ИНВЕНТАР 

1. Како ситен инвентар, во смисла на овој правилник, 
се сметаат предметите на инвентарот чиј век на траење е 
покус од една година и предметите на инвентарот чиј век 
на траење е подолг од една година ако нивната поединеч-
на набавна цена, во време на набавката, била помала од 
200.000 динари. 

За предметите што се прибавени со купување, поеди-
нечната набавна цена се определува според износот на ку-
попродажната цена означена во фактурата, односно друга-
та исправа на набавувачот врз основа на која предметот е 
набавен. За предметите набавени со изработка во сопстве-
на режија, односно со употреба на сопствени производи и 
(?токи, како и за предметите набавени со пренос без надо-
мест или со делумен надомест, како набавна цена, во смис-
ла на оваа одлука, се смета цената која корисникот на оп-
штествени средства ја утврдил со процена, а според пазар-
ните цени на истите односно слични предмети во времето 
кога е извршено прибавување на предметите со изработка 
во сопствено производство, односно со употреба на соп-
ствени производи и стоки или со пренос без надомест. 

2. Без оглед на износот на поединечната набавна цена 
во време на набавката, како ситен инвентар се сметаат 
следните предмети на инвентарот чиј век на траење е по-
долг од една година, и тоа: 

1) погонски, канцелариски, собен, ресторансќи, тргов-
ски, сообраќаен, здравствен, школски и друг мебел; 

2) ликовни, вајарски или други уметнички дела и 
предмети од музејска вредност; 

3) уреди и постројки за загревање, вентилација и за 
одржување на кнацелариски и други простории; ^ 

4) предмети изработени од злато, сребро и други бла-
городни метали, вклучувајќи ги и предметите за чија изра-
ботка е користен благороден метал заради дотерување на 
надворешниот изглед или за изработка на одделни дело-
ви; 

4 5) радио и телевизиски уреди и радио и телевизиски 
приемници, телефонски и телеграфски централи и теле-
фонски гарнитури со припаѓачки уреди и прибор, магнето-
фони, касетофони, диктафони и музички уреди, музички 
инструменти и музички апарати; 

6) шпорети, котли, казани, пултови, фрижидери и 
други уреди за разладување и апарати и уреди за подгот-
вување и чување (држење) на храна, напивки и пијачки; 

7) постројки, машини и уреди за перење и сушење на 
рубелина и постелнина, постројки, машини и уреди за ми-
ење и сушење на садови; 

8) електрични и електронски машини за пишување и 
електрични книговодствени (сметководствени) машини, 
опрема за снимање и умножување на канцелариски иди 
друг пишуван, печатен или цртан материјал; 

9) електрични и електронски медицински уреди, ин-
струменти и апарати, електронски школски учила и елек-
тронска опрема за работа во лаборатории; 

10) специјален и универзијален алат со сопствен по-
гон, мерни и контролни апарати, уреди и инструменти со 
сопствен погон; 

1 11) кил-ими и теписи. 
3. Предметите на инвентарот кои во време на набав-

ката се распоредени во ситен инвентар или во основни 
средства, односно во средства за заедничка потрошувачка, 
во смисла на овој правилник, не можат повторно да се 
распоредуваат. 

4. Корисникот на енштествени средства е должен во 
своето книговодство одвоено да ги искаже предметите на 
ситниот инвентар кои служат за деловни намени, а одво-
ено предметите на инвентарот кои служат за заедничка 
потрошувачка на работниците. 
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5. Вредноста на предметите што сочинуваат ситен 
инвентар се надоместува на начинот определен со самоуп-
равен општ акт, односно со друг општ акт на корисникот 
на општествени средства, со тоа што надоместот на 'вред-
носта се врши во векот на траењето на тој предмет, а за 
предметите на ситниот инвентар чиј век на траење е по-
долг од осум години, рокот на надоместување на вреднос-
та не може да биде подолг од осум години, сметајќи од го-
дината во која е извршена набавката на предметите. 

6. Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 1-999/87 
5 февруари 1987 година 
Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Светозар Рцкановиќ, с. р. 

203. 
Врз основа на член 3 став 2 од Самоуправната спо-

годба за регулирање на лекувањето на осигуреници на 
СФРЈ во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/85), 
Советот на Сојузот на заедниците на здравственото осигу-
рување и здравството на Југославија на седница^ 
одржана на 29 јануари 1987 година донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА УПАТУВАЊЕ НА ОСИГУРЕ-
НИЦИ НА СФРЈ ЗАБОЛЕНИ ОД МАЛИГНИ ЗАБУЛУ-

ВАЊА ЗАРАДИ ЛЕКУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО 

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат критериумите за ди-

јагностичка обработка на осигурениците заболени од ма-
лигни заболувања пред упатувањето на лекување во 
странство, медицинските индикации за користење на 
здравствени услуги во странство на осигуреници заболени 
од малигни заболувања, медицинската документација на 
осигуреникот во врска со заболувањето поради кое се упа-
тува на лекување во странство, здравствените институции 
во странство во кои првенствено треба да се упатуваат 
осигурениците заболени од малигни заболувања и основ-
ните елементи на договорот што се склучува со здравстве-
ната институција во странство во која се упатуваат забо-
лените осигуреници. 

Член 2 
Под лекување во странство, во смисла на овој пра-

вилник, се подразбира: консултативен преглед, амбулан-
тно-поликлиничко лекување, стационарно лекување и кон-
тролен преглед. 

Член 3 
Осигуреник кој боледува од малигно заболување 

може да се упати на лекување во странска во здравствена 
институција ако претходно е извршена комплетна (според 
расположливите можности) дијагностика во нашата земја. 

Член 4 
Дијагностичката обработка пред упатувањето на за-

ведениот осигуреник во странство ја вршат кадровски и 
технички најопремените онколошки центри во нашата 
земја. 

Член 5 1 1 

Онколошките центри од член 4 на овој правилник, 
пред упатувањето на осигуреникот на лекување во стран-
ство, обезбедуваат комплетна документација: податоци за 
поранешното амбулантско и болничко лекување (лабора-
ториски анализи,, рентгенски наоди, хистолошки наоди, 
отпусни листи и др.). 

Член 6 
По исклучок, заведениот осигуреник може да се упа-

ти во странска во здравствена институција заради дијаг-

ностичка обработка ако во поставувањето на дијагнозата 
не е постигната согласност на два онколошки центри во 
нашата земја. 
^ Пред упатувањето на заболен осигуреник во стран-
ство, онколошкиот центар во нашата земја во кој осигуре-
никот се лекува, задолжително и доставува калапи и плоч-
ки на препарати на странската здравствена институција 
на консултативен преглед, а болниот го упатува само на 
барање од странската здравствена институција, по добива-
њето на мислењето од стручњаци на нашиот онколошки 
центар. 

Апаратурата за дијагностика на малигни заболувања 
или имунодијагностичките и лабораториските методи не 
можат да бидат причина за упатување на заболен осигуре-
ник во здравствена институција во странство. 

Член 7 
Кај заболен осигуреник што се упатува на лекување 

во странство потребно е, пред упатувањето, во здравстве-
ните центри во нашата земја да се санираат интеркурен-
тните заболувања што можат да го одложат почетокот на 
лекувањето во странство. 

Член 8 
На лекување во странство заболен осигуреник може 

да се упати во случај: 
1) на хемио-терапија: 

,а) кога во хемиотераписката процедура или во други 
тераписки постапки е индицирана и трансплантација на 
косната срж (до обезбедување на истата во нашата земја); 

б) која е започната во странска здравствена институ-
ција, за да може лекувањето да продолжи до моментот на 
обезбедување на идентична постапка во нашите високос-
пецијализирани онколошки или други центри; 

2) на педијатрија оџкологија: 
а) кога во текот на ,лекувањето е индицирана тран-

сплантација на косната срж (акутна леукемија со аплазија 
на косната срж на почетокот на лекувањето или зрачењето 
на целото тело за тераписки цели) ако се поднесени докази 
за обезбедување на давател; 

б) кога малигнитетот е придружуван од вродени иму̂ -
нодефинициентни состојби. 

Член 9 
На лекување во странство осигуреник не може да се 

упати во случај: 
1) на хируршка терапија на сите видови и локализа-

ции на малигни тумори кај возрасни и кај деца; 
2) на хемио-терапија: 
а) ако во нашата земја е обезбедена'примена на соо-

одветна примарна, секундарна или терцијарна хеминоте-
рапија; 

б) ако во нашата земја е определена примена на опре-
делен хемиотераписки агенс кој во нашите онколошки ин-
ституции се наоѓа во I, II или III фаза на клиничко испиту-
вање; 

в) ако во странска здравствена институција за лекува-
ње на заболен осигуреник се применува тераписки прото-
кол кој вклучува цитостатици кои се во I, И или II! фаза 
на клиничко испитување, чијашто дефинитивна ефикас-
ност не е потврдена, а кои се наоѓаат во продажба, бидејќи 
не се комерцијализирани; 

3) на радиолошка терапија заради зрачење од надво-
решни извори (површинска, ортоволтажна, супервол-
тажна, терапија со Х-зраци, со електрони со високи енер-
гии, тераписка апликација на отворени радиоактивни из-
вори и др.); 

4) на имунолошка дијагностика и терапија. 

Член 10 
Контролните прегледи на заболени осигуреници ле-

кувани во странски здравствени институции се вршат во 
соодветни онколошки центри во нашата земја. 

По исклучок заболен осигуреник може да се упати на 
контролен преглед во странска здравствена институција 
на начинот и по постапката што се утврдени со самоуп-
равните општи акти на надлежната заедница на здравстве-
ното осигурување за упатување на осигуреници на лекува-
ње во странство, ако лекувањето се врши според протоко-
лот определен во странската здравствена институција. 
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Член 11 
На лекување во странство осигуреници заболени од 

малигни заболувања се упатуваат првенствено во следни^ 
те здравствени институции во странство: 

1) Institut de cancerologie Gustave Roussi - Франција 
2) Национален канцеролошки институт - Холандија 
3) Institute Nazionate della diagnozi е della cura dei tu-

mori - Милано 
4) Централен онколошки институт - Будимпешта 
5) Онколошки центар - Москва 
6) ST. George Hospital Medical School - Лондон 
7) Hammersmith Hospital - Лондон 

Член 12 
Со странски здравствени институции во кои се упату-

ваат претежен број наши осигуреници Сојузот на заедни-
ците на здравственото осигурување и здравството на Југо-
славија, ако е тоа можно, ќе склучи договори со кои се 
уредува начинот на приемот, третманот на заболените 
осигуреници, должината на лекувањето и др. 

Член 13 
Ако пред влегувањето во сила на овој правилник за-

болените осигуреници го започнале лекувањето во стран-
ство во случаите од член 9 став 1 точка 2 под а, б, и в, 
можат да продолжат со лекување, ако започнатиот трет-
ман се покажал како ефикасен. 

Член 14 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 131 
29 јануари 1987 година 
Белград 

Совет на Сојузот на заедниците за здравствено осигурува-
ње и здравство на Југославија 

Претседател 
на Советот, 

Прим. д-р Зорица Вуисиќ, с. р. 

204. 
Врз основа на член 14 од Законот за статистичките 

истажувања од интерес за целата земја („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 13/73, 9/76 и 63/86) во врска со одредбата на 
редниот број 18 од одделот Статистика на цените од Про-
грамата на статистичките истражувања од интерес за це-' 
лата земја во периодот од 1986 до 1990 година, која е со-
ставен дел на Одлуката за утврдување на програмата на 
статистичките истражувања од интерес за целата земја во 
периодот од 1986 до 1990 година („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 76/85) и редниот број 12 на одделот Статисти-
ка на цените на Програмата на статистичките истражува-
ња од интерес за целата земја за 1987 година, која е соста-
вен дел на Одлуката за утврдување на програмата на ста-
тистичките истражувања од интерес за целата земја за 
1987 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/86), директо-
рот на Сојузниот завод за статистика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКОТО ИСТРА-
ЖУВАЊЕ ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ЦЕНИТЕ НА ТУ-

РИСТИЧКИТЕ АРАНЖМАНИ 
1. Статистичкото истражување Годишен извештај за 

цените на туристичките аранжмани ќе се спроведе на 15 
март, 15 јули и 15 ноември 1987 година. 

2. Податоците за истражувањето од точка 1 на ова ре-
шение ги даваат избрани туристички организации. 

3. Со истражувањето од точка 1 на ова решение ќе се 
соберат податоци за цените на туристичките аранжмани 
за патувањата во земјата и во странство. 

4. Истражувањето од точка 1 на ова решение ќе се 
спроведе според упатствата на обрасците што ќе ги 
утврди Сојузниот завод за статистика. 

5. Истражувањето од точка 1 на ова решение го спро-
ведува Сојузниот завод за статистика. 

6. Податоците собрани “со истражувањето од точка 1 
на ова решение ќе служат исклучително за статистички це-
ли. 

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

Бр. 001-617/1 
9 февруари 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

статистика, 
д-р Драгутин Грубовиќ, с. р. 

205. 
Врз основа на член 311 од Царинскиот закон 

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
61/82, 7/84, 25/85 и 38/86), сојузниот секретар за финан-
сии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО ВО КОИ СЛУ-
ЧАИ И ПОД КОИ УСЛОВИ НЕМА ДА СЕ УПЛАТУВА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО ОД ЧЛЕН 310 НА ЦАРИНСКИОТ 

ЗАКОН 
1. Во Упатството во кои случаи и под кои услови не-

ма да се уплатува обезбедувањето од член 310 на Царин-
скиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/86) во точка 

во одредбата под 7, по зборовите: „меѓудржавни коми-
сии“ се додава запирка и зборовите: „како и на странски 
претставништва и дописништва“. 

2. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 3-13789/1 
16 февруари 1987 година 
Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Светозар Рикановиќ, с. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА НАРЕДБАТА 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА ш2 

СТАНБЕНА ПОВРШИНА 
1. Општото здружение на градежништвото и индус-

тријата на градежен материјал на Словенија во Љубљана 
поведе пред Уставниот суд на Југославија постапка за оце-
нување на уставноста на Наредбата на Извршниот совет 
на Собранието на град Љубљана за начинот на формира-
ње на цените за ш2 станбена површина („Урадни лист СР 
Словеније", бр. 39/85), бидејќи смета дека со оспорениот 
општ акт се повредени одредбите на чл. 126, 209 и 211 од 
Уставот на СФРЈ. 

2. Со оспорената наредба се утврдени мерилата врз 
основа на кои се валоризира појдовната продажна цена за 
станбените објекти, чија изградба почнала во 1984 година, 
заради усогласување на таа цена со растежот на производ-
ствените цени на индустриските производи во СР Слове-
нија. 

3. Според одредбите на член 117 став 2, а во врска со 
член 119 став 3 од Уставот на СФРЈ, во општината однос-
но во градската заедница на општините, се насочува и 
усогласува стопанскиот и општествениот развој и се уре-
дуваат односите во станбено-комуналната област. 

Затоа Наредбата е во согласност со наведените устав-
ни одредби, бидејќи со неа се усогласува и насочува сто-
панскиот и општествениот развој во станбено-комунална-
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та област на територијата на определена општествено-по-
литичка заедница. 

Бидејќи оспорениот општи акт влезе во сила наред-
ниот ден од денот на објавувањето, според оцената н^ Ус-
тавниот суд на Југославија, во согласност и со одредбата 
на член 209 од Уставот на СФРЈ според која од особено 
оправдани причини, што ги цени доносителот на актот, 
може да се определи општиот акт да влегува во сила во 
рок пократок од осум дена од денот на објавувањето. 

Со оглед на тоа дека валоризацијата на појдовните 
продажни цени се однесува на започнатите, а незавршени 
станбени објекти, според оцената на Судот, на Наредбата 
не и е дадено повратно дејство, поради што таа е во сог-
ласност со одредбата на член 211 од. Уставот на СФРЈ. 

Според одредбата на член 375 од Уставот на СФРЈ, 
Уставниот суд на Југославија не е надлежен да ја оценува 
спротивноста на оспорената наредба со самоуправниот 
општ акт, во конкретниот случај со Општествениот дого-
вор за формирање на цените во станбената Изградба во СР 
Словенија. 

4. Уставниот суд на Југославија, на седницата 
одржана на 17 декември 1986 година, врз обнова на член 
375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ, донесе, едноглас-
но, 

О д л у к а 
Се одбива предлогот на овластениот предлагач да се 

утврди дека Наредбата за начинот на формирање на цени-
те за ш2 станбена површина е во несогласност со Уставот 
на СФРЈ. 

5. Оваа одлука Судот ја донесе во состав: претседа-
тел на Судот Иван Франко и судии: Божидар Булатовиќ, 
м-р Милован Бузаџиќ, д-р Васил Гривчев, Славко Кухар, 
Радко Мочивник, Мустафа Сефо, Јаким Спировски, Мило-
сав Стијовиќ, д-р Јосиф Трајковиќ, д-р Стана Ѓукиќ-Деле-
виќ, Душан Штрбац и Рамадан Враниќи. 

У. бр.328/86 
17 декември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Иван Франко, с. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за распоредување на 
девизите утврдени за потребите на федерацијата за 1987 
година, објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/87, се 
поткраднала долунаведената грешка, та се даћа 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ 
УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 

1987 ГОДИНА 
Во Распоредот на девизите за 1987 година под реден 

број 9 Сојузен секретаријат за надворешни работи-прет-
ставништва, наместо износот: „22.859.533.000" треба да 
стои износот: „22.809,533.000". 

Од Сојузниот комитет за законодавство, Белград, 9^ 
февруари 1987 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за промена на Номен-
клатурата на Царинската тарифа, објавена во „Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 70/86, се поткрале долунаведените 
грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОМЕНА НА НОМЕНКЛАТУРА-

ТА НА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА 
Во точка 1 одредба под 11 став 2 покрај бројот: „12", 

на обете места, треба да стои ѕвездичка. 
Во одредбата под 12, по знакот точка и запирка треба 

да стои бројот: „5'\ 
Во одредбата под 17, покрај бројот: „10" и бројот: 

„15" треба да стои ѕвездичка. 

v Во одредбата под 23 став 1, покрај бројот: „15", на 
обете места, треба да стои ѕвездичка, а во став 2, покрај 
бројот: „17", на обете места треба да стои ѕвездичка. 

Во одредбата под 25, покрај бројот: „15", на обете 
места, треба да стои ѕвездичка. 

Во одредбата под 27, покрај бројот: „16", на обете 
места, треба да стои ѕвездичка. 

Во одредбата под 28 став 1, покрај бројот: „16", на 
обете места, треба да стои ѕвездичка, а по зборовите: „б) 
други"." треба да стои бројот: 16'"". 

Од Сојузниот комитет за законодавство, Белград, 19 
февруари 1987 година. 

При извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Правилникот за условите за 
применување на изворите на јонизирачки зрачења во ме-
дицината, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/86, 
се поткраднаа долунаведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПРИМЕНУВА-
ЊЕ НА ИЗВОРИТЕ НА ЈОНИЗИРАЧКИ ЗРАЧЕЊА ВО 

7 МЕДИЦИНАТА 
1) Во член 18 став 1 по зборот: „прегледи“ треба да 

стои зборот: „не“. 
2) Во табелата 1: 
- на 1180 страница кај „АОРТОАРТЕРИОГРАФИ-

ЈА“ во ознаката на радионуклидот наместо „99ш-
/Тс" треба да стои: „99т-Тс", 

- на 1181 страница, кај Ѕс НА ХЕП АТОВИ ЛИ АРНИ-
ОТ СИСТЕМ“ наместо „99т-1с". треба да стои 
„99т-Тс", а во колона 1 наместо зборовите: Ѕс НА 
ТИ РЕО ДИ Д Е ЈА“ треба да стои „Ѕс НА ТИРЕО-
ИДЕЈА", 

- 1183 страница во колоната на дијагностички по-
стапки наместо зборовите: „БЕТА“-РАДИОМЕТ-
РИЈА" треба да стои „БЕТА РАДИОМЕТРИЈА", 

- на 1180, 1181 n i 182 страница за одделна дијагнос-
тичка постапка во колона 2 „радиофармацевтски 
препарат радионуклид", за јод наместо ознаката: 
„I" треба да стои ознаката „Ј", и тоа: 
КАРДИОГРАФИЈА, наместо „131-1 треба да стои: 
„131-Ј" 
ТЕСТ ЗА ТРОМБОЗА НА ВЕНИТЕ, наместо 
„125-1" треба да стои: „125-Ј" 
Ѕс СТАТИЧНА, наместо „131-1" треба да стои: 
„131-Ј" 
ХЕПАТОГРАФИЈА, наместо „131-1" треба да 
стои: „131-Ј" 
Ѕс НА ХЕПАТОБИЛИАРНИОТ СИСТЕМ, намес-
то „131-1" треба да стои: „131-Ј" 
Ѕс НА ПЛУНКОВНИТЕ ЖЛЕЗДИ, наместо 
„131-1" треба да стои: „131-Ј" 
ТЕСТ НА ФИКСАЦИЈА, наместо „131-1" и 125-1" 
треба да стои: „131-Ј" и „125-Ј" 
Ѕс НА ТИРЕОИДЕЈА, наместо „131-1" и „125-1" и 
„123-1" треба да стои: „131-Ј", „125-Ј" и „123-Ј" 
Ѕс НА НАДБУБРЕЖНАТА ЖЛЕЗДА, наместо 
„131-1" треба да стои: „131-Ј" 
ВОЛУМЕН НА КРВ И ПЛАЗМА, наместо „131-1" 
треба да стои: „131-Ј" 
ПЕРФУЗИОН НА БЕЛИТЕ ДРОБОВИ Ѕс, наместо 
„131-1" треба да стои: „131-Ј' 
РАДИОРЕНОГРАФИЈА, наместо „131-1" и „123-1" 
треба да стои: „131-Ј" и „123-Ј" 
Ѕс НА БУБРЕГОТ ДИНАМИЧКА, наместо 
„131-1" и „123-1" треба да стои: „131-Ј" и „123-Ј" 
ЦИСТЕРНОГРАФИЈА, наместо „131-1" треба да 
стои: „131-Ј" 

3) Во табела 2: 
- на 1183 страница во редот што се однесува на'рбет, 

во колона 5 наместо бројот „400" треба да стои 
бројот: „100" 
и во последниот ред што се однесува на карлица, 
во колона 8 наместо бројот „26,93" треба да стои 
бројот: „28,93" 

Од Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална 
заштита. Белград, 12 февруари 1987 година. 
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НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 

на системот на државната управа и за Сојузниот изврше.н 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И 

ИНДУСТРИЈА 
За помошник на претседателот на Сојузниот комитет 

за енергетика и индустрија се назначува Сима Савиќ, по-
ранешен заменик на секретарот на Интересната заедница 
на Југославија за економски односи со странство. . 

С. п. п. бр. 106 
29 јануари 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

Врз основа на член 6 став 2 од Уредбата за Сервисот 
за давање услуги за потребите на репрезентација на сојуз-
ните органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/86), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ДИРЕКТОРОТ НА СЕРВИСОТ ЗА 
ДАВАЊЕ УСЛУГИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПРЕЗЕНТА-

ЦИЈА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 
Се разрешува од должноста директор на Сервисот за 

давање услуги за потребите на репрезентација на сојузни-
те органи Синиша Ќорломановиќ, со 31 јануари 1987 годи-
на, поради истек на рокот на кој е назначен. 

Именуваниот се става на располагање во смисла на 
член 249 од Законот за основите на системот на државната 
управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи 
на управата. 

С. п. п. бр. 107 
29 јануари 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

Врз основа на член 6 став 2 од Уредбата за Сервисот 
за давање услуги за потребите на репрезентација на сојуз-
ните органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/86), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

РЕШЕНИ“Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СЕРВИСОТ ЗА 
ДАВАЊЕ УСЛУГИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПРЕЗЕНТА-

ЦИЈА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ ' 
За директор на Сервисот за давање услуги за потре-

бите на репрезентација на сојузните органи се назначува 
Милан Галовиќ, поранешен заменик на директорот на Со-
јузната дирекција за резерви на прехрамбени производи. 

С. п. п. бр. 108 
29 јануари 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1, а во врска со член 415 
ст. 3 и 4 од Законот за основите на системот на државната 
управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи 
на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 
18/8'5), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА ГЕНЕРАЛНИ-

ОТ СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Се разрешува м-р Драгољуб ^ Барјактаревиќ, од 

должноста советник на генералниот секретар на Сојузни-
от извршен совет, поради заминување на друга должност. 

С.л.п. бр. 109 
29 јануари 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 
I 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА ИНФОРМАЦИИ 
За помошник на сојузниот секретар за информации 

се назначува Здравко Чолиќ, досегашен главен и одгово-
рен уредник на весникот Борба во Белград. 

С.п.п. бр. 110 
29 јануари 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

Врз основа на член 73 став 4 од Законот за Народната 
банка на Југославија и за единственото монетарно работе-
ње на народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), Сојузниот извршен совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ВИЦЕГУВЕРНЕР НА НАРОД-

НАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
Се разрешува од должноста вицегувернер на Народ-

ната банка на Југославија д-р Тихомир Јовановски, со 15 
февруари 1987 година, поради заминување на друга 
должност. 

С.п.п. бр. 113 
29 јануари 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 



Петок, 20 февруари 1987 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 10 - Страна 303 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИ-

ОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 
Се разрешува од должноста помошник на сојузниот 

секретар за надворешна трговија Методи Смиленски, со 
31 јануари 1987 година, поради заминување на друга 
должност. 

С.п.п. бр. 114 
29 јануари 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1, а во врска со член 415 
ст. 3 и 4 од Законот за основите на системот на државната 
управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи 
на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 
18/85), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ 

СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
За помошник на генералниот секретар на Сојузниот 

извршен совет се назначува Велимир Тадиќ, советник на 
генералниот секретар на Сојузниот извршен совет. 

С.п.п. бр. 115 
29 јануари 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, ' 
Јанез Земљарнч, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИ-

ОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 
Се разрешува од должноста помошник на сојузниот 

секретар за надворешна трговија Добрила Николаевиќ, сб 
31 јануари 1987 година, поради заминување на друга 
должност. . 1 

е.п.п. бр. 116 
29 јануари 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

О Д Л И К У В А Њ А 

i У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а а т : 

О д С А П В о ј в о д и н а 

- по повод четриесетгодишнината од постоењето, а 
за заслуги и успеси постигнати во негувањето на театар-
ската уметност и за придонес кон ширењето на просвета-
та и културата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Народно позориште „Тоша Јовановиќ' - Зрењанин. 

Бр. 86 
1 октомври 1985 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Радован Влашковиќ, с. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а : 
СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 

ЅВЕЗДА 

Новинско-издавачка установа „Народна армија“. 

Бр. 87 
30 септември 1985 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајквоиќ с. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а а т : 

Од С Р Ц р н а Г о р а , 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ивановић Насто Здравко; 
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- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

. СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Гогић Јована др Јанко, Костић-Пејовић Марка .̂ др 

Милица; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Вукотић Наполеона др Веселин 

Од С Р С р б и ј а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ 
Хаџагић Дервиша др Изудин, Јекић Љубисава др Ми-

одраг, Кобиларев Владимира др Димитрије, Радојевић 
Сините'др Владимир, Станисављевић Светолика др Бо-
ривоје, Теодоровић Косте др Јован. 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Бјелобрк Шћепана Радослава, Ћетковић Илије Сло-

боданка, Деклева-Ђорђевић Душана др Јелка, Гајић Дра-
гутина Миланка, Гарић Маријана Славка, Јовановић Ми-
лосава Љубиша, Крстић ВоЈЈ1Слгва др Александар, Пламе-
нац Славка Радмила; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Курмазовић Станимира Иванка, Ристић Костадина 

Светислав, Турчинов Рената Мирко. 

Бр. 88 
7 октомври 1985 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајквоѕгќ с. р. 

У К А З : 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а а т : 

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

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Чизмић Хасана Мехо, Друкер Отокѕара Јожа, Јокић 

Гаје Васо, Карабег Мустафе Мугдим, Кебо Хасана Алија, 
Керкез Миле Душан, Коктовић Гојка Здравко, Кузмано-
вић-Роквић Илије Слободанка, Ликар Александра Богдан-
ка, Мостић Флоријана Нада, Оторовић Спасоја Анђелко, 
Уремовић-Швигир Ивана Бранка, Вехаб-Селимовић Хусе 
Хасрета; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Будимир Јозо Божо, Ферушић Хасана Сеид, Хаџиа-
лић Ахмета Хамид, Хусарић Агана Авдо, Оро Гаје Слав-
ко; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Андрић Марка Секула, Бадњевић Назифа Идриз, Ба-
јић-Рађеновић Љубомира Нада, Чуревац Омера Адил, Де-
ли'ћ Љубе Раде, Ђапановић Цвике Цвијан, Ђурашевић 
Крсте Милош, Екмечић Азиза Ешреф, Готовуша Мурата 
Ђемалудин, Гргић Јозо Стипо, Халиловић Салика Мех-
мед, Хусић Мехмеда Расим, Јосић Ратка Мирко, Јовано-
вић-Кимл Јосипа Милица, Карић Бехадера Аган, Лазо-
вић-Ковачевић Тодора Зора, Мулалић Галиба Мухамед, 
Петричевић Цвијетина Душан, Рашидовић Касима Му-
нир, Стојановић Пере Мирко, Шпуран Милана Ристо, 
Штака Јове Сретко, Тепић Алексе Чедомир, Тркуља Дмит-
ра Перо, Варешевић Мује Салих, Вигњевић Николе Чедо-
мир, Вишњевац Ристе Славко, Вук Хамида Алија, Вуко-
сављевић Васкрсије Предраг, Зјајо Ћамила Тахир, Зорић 
Бранка Марко, Ждрале Владе Здравко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Абаз Суље Назир, Беванда Илије Анто, Болесников 

Јована Сретко, Церић Заима Есад, Филиповић Хрвоја др 
Мирослав, Гњатић Недељка Витомир, Горушановић Реџе-
па Ибрахим, Јегдић Тодора Рајко, Кебљић Гојка Стеван, 
Крешић Стјепана Мијо, Лиздек Милоша Крсто, Ловрић 
Ивана Милан, Миџић Рашида Фуад, Модрић Сулејмана 
Суљо, Омазић Рифата Мидхат, Остојић Бошка Мирон, То-
мић Момчила Душко, Тубић Рајка Ристо; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Абаза Сулејмана Смајо, Аћимовић Митра Миленко, 

Ахац Мије Антон,4Алибеговић Ахмета Мухамед, Алтић 
Есада Рашида, Андрић Милан Ристо, Арамбашић Грге 
Анто, Атиковић Салиха Захид, Бајагић Раде Михајло, Ба-
јић Душана Борислав, Бајић Митра Душан, Бајић Марка 
Стево, Бањановић Хусеина Нусрет, Бећировић Мустафе 
Мехо, Беговић Алије Азим, Бјелаковић-Бечић Мехе Му-
ниба, Благићевић Драгутика Радомир, Бодрожић Петра 
Ђорђе, Божановић Симе Борислав, Божић Пере Бранка, 
Божић-Кнежевић Миленака Наталија, Бурековић Мухаре-
ма Ибрахим, Цвијетичанин-Чангаловић Недељка Бран иг-
лава, Челић Душана Ненад, Ћустовић Дервиша Салко, 
Чекић Ивана Мартин, Чичић Ћамила Изет, Ћапић 
Божидара Антон, Делић-Драгосављевић Мујаге Хаснија, 
Делимустафић Агана Шахин, Ђуканић Ђорђа Бранислав, 
Фицовић Иво Бранимир, Филоповић Јерко Владимир Гру-
јић-Кураица Симо Радмила, Хаџиаљевић Маља Бајрам, 
Хаџић Хасе Салих, Халиловић Ћамигса Рамиз, Халвађија 
Мехо Омер, Харачић-Курић Наима Ђемила, Хоцић Теу-
фика Мурис, Хондо Зулфо Салко, Хрвач Митра Данило, 
Хуремовић Халила Ибрахим, Хусеинбеговић-Гушић Ха-
лид а Хаџа, Ивић Вид Ђуро, Јанков Радивоја Мирјана, Ја-
њић Мирка Јово, Јарош Рудолфа Чедомир, Јелић Николе 
др Станко, Јолдић Хасана Бахрија, Јошило Данила Жа-
рко, Јованови?! Крсто Богољуб, Јовановић Драгољуба Ра-
домир, Јовановић Станка Саво, Јовианић Живка Живојин, 
Јовичић-Пекић Недје Цвија, Кајзер Рудолфа Влатко, Кал-
мар-Хадровић Бајрама Енвера, Каменица Латифа Шериф, 
Каравдић Мујеге Ибрахим, Каршић Селима Хасан, Кеке-
ров ић Симо Боро, Курајица Младена Бојан, Кликовац 
Блажо Стојан, Ковачевиќ Вошка Војислав, Куртовић Мух-
мута Јусуф, Кушмић Мех'меда Мухамед, Куваћ Лазара Са-
во, Кузмановић Јакова Мирко, Лабицић-Баричанин Ђорђа 
Милка, Лаловић Радомира Мијат, Латифагић Османа Са-
дик, Латиновић Петра Марко, Л етида Мијо Иван, Лукић 
Душана Богољуб, Лукић Петра Мирко, Мандић Ђукана 
Бо^со, Мандић Петра Ђорђо, Мандиќ Ђуро Никола, Мар-
јановић Николе Маринко, Маркић-Фабри Иринеја Ана, 
Приморац-Маркић Боже Веселка, Марковић Хашима Ра-
сема, Мартинови?! Анте Јурај, Мартић Луке Раде, Матко-
вић Петра Јефто, Месић Хусе Хусеин, Мијатовић Нике 
Илија, Мијић Косте Милан, Милинковић Мирка Радован, 
Миљановић Јове Милан, Морача Обрада Слободан, 
Мрква Омера Салко, Мујезиновић Хасана Вахид, Мујић 
Алије Мехмедалија, Муминовић Ахмета Шабан, Мурато-
рић Mvie Х^зн, Мупшћ Вељка Итич, Нзстиђ Манка Вла-



Петок, 20 февруари 1987 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 10 - Страна 305 

димир, Нуић Јуре Јосип, Обрадовић-Јогић Мустафе Саби-
ха, Остојић Јове Богдан, Пајић-Лужајић Николе Ксенија, 
Пале Хрустема Ибрахим, Пандур Салко Салко, Пашић 
Бешо Фахрудин, Патковић Смаила Фадил, Пејичић Илије 
Станко, Пекић Мато Блаж, Пилић Васка Невенка, Пинтол 
Дерве Ибро, Поповић-Мирић Новака Милка, Поповиќ Ра-
дована Славко, Прањић Јозе Маријан, Пушкаревић Сели-
ма Исмет, Рахмановић Јусуфа Хајрудин, Рамић Мурата 
Дурсум, Рашић Реје Јозо, Рекић Јусуфа Мухарем, Рокић 
Петра Љубомир, Рољић Бранка Илија, Сабљаковић Сулеј-
мана Фарида, Сакић Хамида Ћазим, Селић Панта Бошко, 
Селимић Хилме Хазим, Семић Мехе Алија, Синан Сами 
Сермет, Станић Станка Стојан, Стаиишић Анђелка Јови-
ша, Стефановић Добривоја Божидар, Стевановић Станка 
Радислав, Стјепановић-Јосић Јосипа Невенка, Стојишић 
Саве Данило, Ступар Станка Лазо, Суботић Тана Вели-
мир, Сунарић-Памић Василија Олга, Шагољ Иво Мирко, 
Шакота Максима Александар, Шантић Марка др Жарко, 
Шарац Мустага Ахмет, Шаран Хамзе Ферхат, Шертовић 
Касима Омер, Шкобо Јове Реља, Шошкић Милије 
Божидар, Табаковић Салиха Емсија, Топаловић Ибрахима 
Ђевад, Турањанин Ристе Љубан, Ватрењак Мухамеда 
Мехмед, Велић Абдулаха Есад, Витић Јанка Ранко, Вра-
нић-Лепетић Анто Анкица, Вукчевић Васо Божидар, Вуки-
чевић Јосифа Јован, Буковиќ Михајла Спасоје, Замбони 
Јосипа Антон, Золак Пане Лакс, Звонко Стојана др Томис-
лав, Зукић Хамида Сабрија; 

- за заслуги во развивањето и реализирањето на кон-
цепцијата на општонародната одбрана и за успесите во 
подигањето на воено-стручното знаење и борбената готов-
ност на нашите граѓани. 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Локанчевић Јована Милорад; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Бећировић Суље Хасан, Ћехић Омера Марсија, Чађе-

новић-Папић Филипа Зорка, Ђукић Душана Остоја, Хус-
кић Асима Ибрахим, Кучевић Ђибо Исмет, Лукаћ-Кавер 
Фрање Марија, Мехић-Јордамовић Лутве Физа, Панић-
-Шкорић Момчила Босил,ка, Пожар-Ружић Перо Мирјана, 
Равлић Ивана Јозо, Ристић-Гавран Мирка Весна, Рожић 
Мате Илија, Стакић Стаке Јово, Ступар Николе Марко, 
Вила Алије Хасан, Загорац-Росић Данила Добрила, 

- за заслуги и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Ађић Драгутина Драган, Арнаутовић Онера Неђиб, 

Бешлагић-Чајнић Мунибе Ашида, Бркић Авде Рефик, Бал-
та Арсе Милорад, Баровић Јована Крсто, Богатинов Рис-
то Томе, Бојовић Миливоја Никола, Боснић Ђурђа Боса, 
Црнчало Миралема Хилмо, Цосић Петра Бошко, Цубара-
-Гвозденовић Раде Нада, Ћуровић Асима Расим, Чауше-
вић Адема Сафет, Чустовић Насуфа Ахмет, Диздаревић 
Мустафа Златко, Дорић Сефкет Фуад, Дујић Анто Драго, 
Дурмић Ешрефа Ирфан, Голијанин Душана Растиќ, Ха-
беншус Славка Влатко, Халилагић-Карић Мехо Мевла, 
Хускић Мује Ћазим, Јаковљевић Николе Грујо, Јањић 
Стојка Владо, Јокић Данила Симо, Јовановић Саве Милу-
тин, Јовић Уроша Лазар, Карамехмедовић-Рамић Бећира 
Сабина, Кљенак-Реџић Назифа Бисера, Ковач Саве Мило-
рад, Круљ Николе Гојко, Кубат-Јапић Хасана Асима, Ми-
лош-Франк Фрањо Елизабета, Миошић Пашка Невен, 
Муратчауш Мустафа Субхија, Музаферија Таиба Неђад, 
Новаковић Ђукана Драго, Омергић Јазе Сабахудин, Осма-
нагић Хасана Ибро, Османовић Назифа Салко, Пандуро-
вић Јове Милорад, Пејић Будимира Радослав, Половина 
Михајла Петар, Прљача Едхема Магбула, Раденовић-Ха-
џиахметовић Шерифа Есма, Радуловски Јосипа Креши-
мир, Ристић Цвјетка Ратко, Сантрач Гојка Никола, Сави-
чић-Гарић Теодора Јелена, Сладаковић Милоша Милан, 
Смајић Мехе Шабан, Стојкић Среће Слободан, Шабано-
вић Расима Мухамед, Шарчевић Пере Звонимир, Шчета-

-Хађикарић Ибрахима Ђевахира, Шехић Адема Сеад, 
Шкрелић Бранка Момчило, Таљић Авдо Сејфо, Тесла Ми-
хајла Фрањо; Томић-Микулић Миле Борка, Томић Пере 
Бранко, Томић-Тепавчевић Миље Рајка, Твицо Халида 
Мустафа, Венени Викторија Томислав, Витковић Милана 
ДОлађен, Зуко Зејнила Зајко, Жижић Милоја Дамјан, Жу-
пић Стевана Душан; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата на оп-
штонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
Синановић Халила Исмет. 

Бр. 89 
10 октомври 1985 година 
Белград 

Претседател . 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковиќ, с. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а а т : 

Од С Р М а к е д о н и ј а 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Боболков Илија Јован, Џимревски Милан Киро, Јова-

носка Глигор Љуба, Михајловска-Хаџић Мушан Зага, Ми-
лошев Ђорђи, Митевски Стојан Станко, Поповски Крум 
Радмило, Талевски Јован Павле, Тасевски Манасија Кос-
тадин, Ташев Ташов Киро, Тодоровски Димо Мирослав; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРА-
ЦИ 

Канински Христо Илија, Катранџиски Лазар Иван, 
Станкоски Методиев Венче; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Абди Сефер Шаип, Алексоски Робе Митре, Андонов-
ски Ристо Борис, Дндреевска-Куцуловска Захари Јордан-
ка, Ангелов Лазар Илија, Ангелов Тодор Ванчо, Апосто-
ловски Роман Никола, Балић-Спировска Борис Цветанка, 
Барабашки Петре Киро, Башески Орданов Драгољуб, Бој-
ков Тодор Јанко, Бошевска-Вејановска Трајко Олга, Бут-
леска-Петреска Вејан Киска, Донкова Коста Вера, Ђеорђи-
евски Бојков Душан, Џидров Јордан Методи, Цидров Јор-
дан Ристо, Ефтимова Коста Фаница, Гицев Стојан Трајан, 
Хаци-Тошев Ефтима Стојан, Исмаили Гафур Сами, Ива-
нова-Волчева Иван Гунча, Иванова-Ефтимова Милан 
Слободанка, Јакимовски Иван Александар, Јовева-Појра-
зова Андон Добрила, Карамешиноски Спасе Никола, Ки-
тановски Ђенадија Стојан, Котевска-Марковска Цвета, 
Котевски Никола Злате, Крстевски Ђорђи Борис, Крстев-
ски Сандев Иванче, Кукески Божин Киро, Кузмановски 
Ђорђи Милан, Маџоска Божинов Перо, Малинков Благоја 
Симеон, Митревски Миле Трајан, Нестороска-Коџомано-
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ва Ђорђи Верка, Петрушевски Серафимов Горги, Нико-
ловски Климе Ђорђи, Николовски Крсто Спасе, Павлов 
Димче Јаким, Радовић-Китанова Васил Маргарита, Ристо-
ски Боре Најдо, Сарафимов Спиро Ђоре, Сарафимовски 
Теодосов Раде, Симоновски Васил Михаило, Сотировска^ 
-Сирвини Лазар др Марија, Спасовска-Данилова Филип 
Надежда, Спасовски Денко Стојко, Србиноски Иван Стој-
мир, Стоилов Тодор Петар, Стојановски Томе Ташо, Стој-
чевски Ацев Здравко, Шошковски Нофе Сотир, Теохаров 
Николов Михаил, Трајкова-Тодорова Доне Елена, Трај-
ковски Атанас Миле, Великовски Крстев Томе, Завојчески 
Андон Илија, Здравевски Владимир Светомир, Зографски 
Андреја Трајко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Асамбелевски Никола Бошко, Чавдар Јаким др Ки-

рил, Костовски Трајко Стојче, Крстевски Владимира 
Крсто, Проевски Михајло др Јован, Теговски Петре Ми-
хајло, Точко Никола Милчо, Тренкоски Крстев Владимир, 
Ваити Исмаил Андураман, Закоски Атанас Тихомир; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Абас Демир Мухтар, Алајгогев Ванчо Тодор, Антов-

ски Анђелко Стојко, Араников Наке Димитар, Атанасов-
ски Петар Владимир, Банџов Танас Никола, Барутчиска-
-Бочварска Димитар Зорица, Биковски Киро Глигор, Бо-
раниски Тодор Димитар, Бошковски Благоја Драгољуб, 
Божијанов Гоце Дончо, Божинкочев Ђоше Пантелеј, Буга-
рић Фадил Рецеп, Цуцевски Симо Љубин, Чавлески Ристо 
Љубомир, Чиков Дине Михаил, Чилиманова-Христова 
Иван Милица, Дабижа-Ананиеска Душан ̂ Верица, Димит-
ров Спасе Киро, Димитров Никола Мирослав, Димовски 
Славко Димитрије, Дулић-Јовановска Радован Благород-
на, Ђорђиеска-Тупарова Крум Вера, Ђорђиовски Апостол 
Љубомир, Ђошев Стојан Петар, Ђибулов Гоце Ванчо, 
Џидров Никола Александар, Емин Осман Салајдин, Филе-
ва-Гелеска Младенова Руска, Филевски Димо Спасе, Фи-
липовски Столе Славко, Гачев Диме Васил, Гаговски Кли-
ме Томе, Гавриловски Тодор Блаже, Георгиеска-Миливо-
јевић Живојин Верица, Георгиев Костадин Атанас, Грич 
Адолф Марија, Грујоски Благоја Димитар, Харизанов 
Атанас Томе, Христов Јован Александар, Илић Стојиљко 
Славољуб, Илиев Јованов Васил, Илијевски Јандре Перо, 
Илиоски Владо Мито, Иваноски Ивана Марко, Иванова-
-Панова Спасо Љубица, Јакова-Салтирова Илија Бранка, 
Јанески Јордан Коста, Јаневски Трајко Владо, Јонуз Неби 
Џевдет, Јордановски Мино Андреја, Јошевски Никола 
Мирче, Јовановски Илиев Диме, Јовески Генадија Ратко, 
Камчески Петар Добривој, Кировска-Цветковић Благоја 
Драгица, Кокотова Миле Милена, Корча Рашит Муџахит, 
Костуранов Мито Душко, Ковачевиќ Јовановска Томова 
Олга, Ковачевић Благоја Пантелије, Кулулим-Темелкова 
Никола Фанија, Мариновски Боге Боро, Марковски Тодор 
Михајло, Маслов Јоне Никола, Милановић-Макасчиева 
Иван Стојна, Милев Владо Киро, Мирческа Петре Богдан-
ка, Ноцевски Стојан Илија, Насев Ване Васил, Настов Со-
тир Тодор, Неби Хамди Фадил, Нечовски Михаил Михај-
ло, Неделковић Станоје Драги, Нетков Доне Михајло, Ни-
колова Стојан Драгица, Николовски Трајко Томислав, 
Нушков Димитар Крсте, Павлоски Мире Атанас, Павлов-
ски Данаил Стојан, Павловски Ангел Томислав, Петрески 
Радисав Боривоја, Петрески Аце Кирил, Петрески Борис 
Киро, Петроска-Гогушевска Гогуш Мирјана, Петров Ив-
тим Киро, Петровски Борис Ратко, Петровски Смиле Рис-
то, Петровски Крсто Трајан, Пилатов Коцев Благој, Плат-
ников Петар Виктор, Поповска-Несторова Нико Уранија, 
Попова-Трендафилова Агир Ленче, Поповски Јосиф Ва-
сил, Пупуноски Крсте Киро, Рибароска Методија Вера, 
Ристоски Никола Борис, Ристов Гелов Трајко, Ристовски 
Цене Симеон, Сајковски Цветко Сајко, Секуловски Хрис-
то Сотир, Скендероски Скендер Веап, Соколова-Санева 
Михаил Наталија, Стаменов Серафим Димитар, Стефано-
ски Наум Силјан, Стоилковић Ђорги Жарко, Стојкоски 
Тасе Љубе, Стојменовски Душан Јове, Шабан-Исљам 
Адем Исмије, Шалев Иван Димитар, Ширкоски Михајло 

Никола, Штрков Тодор Јордан, Шулески Ђенко Блаже, Та-
невски Мирче Драган, Тодоров Николе Гане, Тодоров 
Пандев Васил, Тошевски Стојан Борис, Трајковски Вело 
Васо, Тренкоски Милош Столе, Трифуноски Панко Киро, 
Трачевски Спасо Благоја, Туфекчиев Наће Кирил, Вели-
нов Миленко Ванђел, Витанов Петар Томе, Зафировски 
Панов Киро, Здравковски Ђорђи Милош; 

- за залагање во социјалистичката изградба на земја-
та 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Алимоски Амитов Емчо, Ангелов Таше Максим, Ав-

рамови Војне Божин, Бачев Андон Јован, Бекиров Азис 
Нијази, Боцевски Блажо Никола, Бојаџиев Трајчо Ангел, 
Божинова-Ђорђиева Драгица, Чичевски Петар Димитар, 
Деспотов Илија Петар, Деспотовић-Предоевић Саво Рад-
мила, Ђорђиев Мите Страхил, Ђошев Бошко Милан, Ђу-
ровски Евго Благоја, Елефтеријадис Стилијанос Петрос, 
Илиев Коле Милутин, Инџекарова-Страчкова Милан Цве-
та, Јаковчевски Игно Никола, Јорданов Славко Коце, Јор-
дановски Љубомир Владимир, Јосифоски Смило Коста, 
Јовева Никола Марика, Јузевски Живко Кице, Костади-
новски Тодор Панче, Кралев Тодор Панче, Крстевски Цве-
тан Борис, Кузевски Ставре Томе, Маџункова-Панова Ди-
митар Катица, Манасиев Коце Симеон, Марковски Павле 
Стојан, Милосавлевић Саве Милорад, Митевски Михајло 
Драган, Наумов Петар Љубомир, Николоска-Конеска 
Спасе Цена, Николова Кирил Мирослава, Николовски Па-
но Станојко, Патракалиев Петра Методи, Петровски Дим-
че Борис, Ристески Ђорђија Борис, Спиркоски Петре Ми-
лан, Стојанова-Маткова Славчо Љубица, Стојковски Стој-
ко Благој, Шопов Тоде Ладе, Тасеска Леон Пера, Трајчев 
Мите Добре, Трајчевски Зафир Панче, Трајковски Гоце 
Јордан, Трендафилов Ристо Трајко, Васовска-Божинова 
Петко Цвета, Васовски Спиро Милорад, Веселинов Марко 
Милан, Зафировски Трајко Тома; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Ацковић Чедомир Миле, Андонова Петре Љиљана, 

Антовски Душан Симеон, Апостоловски Гого Борис, Ар-
наудоски Стојан Васко, Барандовска-Чачорова Јордан 
Благородна, Белчева-Хаджиева Климе Виолета, Бојаџиева 
Методи Иванка, Бошковска-Дамјановска Стојче Верка, 
Бурева-Андрић Обрад Милица, Цветановски Ћиро Сто-
јан, Цветановски Младен Тане, Дамчески Ђоре Ордан, 
Борческа-Баракоска Димитар Десанка, Ђорђиев Коле Ђо-
рђи, Евроска-Маџарова Славе Мимоза, Грижоски Киро 
Методија, Гроздановски Ристо Васил, Иванова-Ивановска 
Александар Оливера, Јанеска-Маркоска Кирил Орденка, 
Јанков Никола Александар, Јосимовски Паун Стојан, Јо-
вановска Ћирко Мирјана, Јовић-Талеска Киро Павлина, 
Кершманц Ерден Акиф, Костојчиноски Борис Живко, 
Костов Спасо Петар, Костова Борис Соња, Котевски 
Стојче Круме, Крстевски Крсте Анђелко, Кувенџиева-Ка-
невчева Димитри Цанка, Лазова-Серафимовић Јаким Бла-
гица, Лимани Сабри Нијази, Малинов Костадин Димитар, 
Михајлова-Милева Стојан Радмила, Наумова-Ристовска 
Димитар Љилјана, Наумовска-Танческа Љубомир Ратка, 
Нешова-Зафирова Методија Вера, Николоски Петре Лазе, 
Новеска-Силјаноска Митре Тана, Партинов Владимир 
Костадин, Пиперевска-Трајкова Мијалче Марика, Попов-
ска-Чапкуноски Нешко Олгица, Рашић Светозар Власти-
мир, Ристемоски Адем Џевдет, Ристески Тренко Иван, 
Ристовска-Наћева Петар Зора, Радинкова-Трајковска Сан-
де Тодорка, Спасовска-Лазаревска Милош Загорка, Спи-
ровски Заге Крсте, Споа-Илиева Методија Павлина, Срби-
нова-Мицевска Михајло Виолета, Стојаноски Стојан Бо-
рис, Стојанова-Димитрова Слободан Драгица, Стојанов-
ски Илија Ставре, Стојковић Николе Љиљана, Тасев 
Блаже Јован, Тасевска-Спасевска Васил Нада, Трајковски 
Војне Илија, Трајковски Васил Алексо, Тулевска-Кушев-
ска Перо Ружа, Тутеска-Димеска Рампо Цветанка, Витла-
ров Никола Најден, Вречко-Трајкова Илија Загорка, Заме-
новски Живко Коста, Згоњанин-Цакић Слободан Виолета; 
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- за заслуги и постигнати успеси во работата на опш-
тонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
Макоски Коста Климент, Николоски Ило Ванчо, ете-

фаноски Јаким Стефан, Жупаноски Ристо Лазо. 

Бр. 90 
17 октомври 1985 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 
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публика Југославија од Социјалистичка Репуб-
лика Македонија 277 

168. Одлука за критериумите што ќе се применува-
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носно при определување на царинската стапка ' 
„слободно“ на увозот на опрема 277 
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циони пирометри 285 

РГ7. Правилник за југословенскиот стандард за ра-
диокомуникации 286 

" 8 . Правилник за југословенските стандарди за 
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графички симболи за примена во електричните 
шеми 289 

Страна 
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јал 290 
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дрвени отпадоци во шумарството и во прера-
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металографски испитувања 293 
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нал-генератори . 294 

198. Правилник за југословенските стандарди за 
нисконапонски расклопни апарати за управу-
вање 294 

199. Правилник за југословенските стандарди за 
електрични детонатори 294 

200. Правилник за југословенските стандарди за ќе-
лиест бетон 295 

201. Правилник за податоците што ги содржи пре-
сметката на извршените инвестициони работа 
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202. Правилник за определување кои предмети кои 
се сметаат за сите инвентар и за начинот на 
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203. Правилник за критериумите за упатување на 
осигуреници на СФРЈ заболени ед малигни за-
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