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БЕЛГРАД 

БРОЈ 67 ГОД. XXXVI 

Е. п, бр. 589 
28 ноември 1980 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, е. р. 

1011. 
Врз основа на член 31 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од 
Законот за основите на системот на цените и за 
општествената контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 1/80 и 38/80). Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИ-
РАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И 

УСЛУГИ СПОРЕД УСЛОВИТЕ НА ПАЗАРОТ 
1. Во Одлуката за формирање на цените за 

Одделни производи и услуги според условите на 

пазарот („Службен лист на СФРЈ", бр. 61/80) во 
точка 1 одредбата под е) од гранката 0115 — Про-
изводство на сообраќајни средства (без бродоград-
бата), по редниот број 6 се додава реден број 7, кој 
гласи: 

„7. велосипеди, мопеди и мотоцикли од сите 
видови, нивни делови и прибор;". 

2. Во точка 2 по став 2 се додава нов став 3, 
кој гласи: 

„Сојузниот завод за цени може, на барање оч 
организациите на здружен труд, да го скрати рокот 
од став 2 на оваа точка." 

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

Е. п. бр. 590 
27 ноември 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Шарган, е. р. 

27.04 Кокс и полукокс од ка-
мен јаглен, мрк јаглен, 
лигнит и тресет, агломе-
риран или не; ретортен 
јаглен LB D 

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

1012, 

Врз основа на точка 3 од Одлуката за составот 
на сојузните комитети („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 26/78), 1/80 и 41/80), претседателот на Сојузниот 
комитет за законодавство донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА ЛИЦАТА ШТО СЕ ДЕЛЕГИРАНИ ВО СОЈУЗ-

НИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО 

1. Во Решението за утврдување на лицата што 
се делегирани во Сојузниот комитет за законодав-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/79, 19/80 и 
61/80) во точка 1 во одделот под б одредбата под 5 
се менува и гласи: 

„5) од Извршниот совет на Саборот на Соција-
листичка Република Хрватска — Илија Бекиќ, 
секретар на Секретаријатот за законодавство на 
Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска,с . 

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

Бр. 1918 
26 ноември 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

законодавство, 
Д-ЈЗ Александар Фира, е. Џ, 

то. 
Врз основа на член 30 од Законот за прометот 

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

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИ-

РАН 
1. Во Одлуката за определување на стоките 

чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 35/78, 25/79, 54/79, 34/80, 41/80 и 61/80), 
во Списокот за стоките за кои се утврдуваат усло-
вите на извозот и увозот, кој е составен дел на таа 
одлука, во колона 3 се вршат следните измени: 
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1013. 

Брз основа на член 42а став 1 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), претседателот на Сојузниот комитет 
.за земјоделство донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЦЕРТИФИ-
КАТИ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА СЕМЕТО НА ЗЕМЈО-
ДЕЛСКИТЕ РАСТЕНИЈА ШТО СЕ ИЗВЕЗУВААТ 

1. Цертификат« за квалитетот на семето на зем-
јоделските растенија што се извезуваат издаваат 
следните организации на здружен труд за испитува-
ње на квалитетот на семето: 

1) СОУР за истраживање и развој пољопривре-
де „Србија" — Белград, РО Институт за кукуруз, 
Земун Поље, Слободана Бајиќа бр. 1); 

2) СОУР за истраживање и развој пољопривре-
де „Србија" — Белград. РО Завод за контролу по-
љопривредних производа „Топчидер" — Белград, 
Теодора Драјзера бр. 11; 

3) Пољопривредни факултет — Кови Сад, ООУР 
Институт за ратарство и пСЕртарство — Нови Сад, 
Максима Горког 30; 

4) Факултет пољопривредних знаности — Заг-
реб, СОУР Институт за оплеменување и производ-
њу биља — Загреб, Маруллќев трг 5; -

5) „Југоинспект" — Загреб, СОУР 5.Агроконтро-
ла", лабораторија за испитивање семена — Оеиек, 
Кершованиева 6; 

6) Кметијски инштитут Словеније — Љубљана, 
Хакетова 2; 

7) Пољопривредни факултет — Сараево, Загре-
бачка 18; 

8) Земјоделски факултет — Скопје, ООЗТ Ин-
ститут за полј одел ство и градинарство .— Скопје, 
Булевар „Југославија" бб; 

9) Биотехнички институт — Пек, Завод за ра-
тарство —Пеќ, Маршала Тита 224. 

2. Цертификат за квалитетот на јсемето на зем-
јоделските растенија што се извезуваат во земјите 
членки на Организацијата за економска соработка 
и развој (ОЕЦД) издаваат следните организации на 
здружен труд; 

1) Пољопривредни факултет — "Нови Сад, ООУР 
Институт за ратарство и повртарство — Нави Сад, 
Максима Горког 30; 

2) Факултет пољопривредних знаности — Заг-
реб. СОУР Институт за оплеменување и производ-
њу биља — Загреб, Марулиќев трг 5. 

. 4. Со денот на влегувањето во сила на ова ре-
шение престанува да важи Решението за определу-
вање на установи за издавање на ц е р т и ф и к а т за 
семе што се извезува („Службен лист на СФРЈ", бр. 
18/66 и 30/67). 

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

Бр. 6384 
13 октомври 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет 

за земјоделство, 
Милован Зидар, е. р< 

1014. 

Врз основа на член 42а ст-в 1. од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), претседателот на Сојузниот комитет 
за земјоделство донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЦЕРТИФИ-
К А Т ЗА КВАЛИТЕТОТ НА САДНИОТ МАТЕРИ-
ЈАЛ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ РАСТЕНИЈА ШТО СЕ 

ИЗВЕЗУВААТ 

1. Цертификат!! за квалитетот на садниот мате-
ријал на земјоделските растенија што се извезуваат, 
издаваат следните организации на здружен труд: 

а) за овошен и лозев саден материјал: 
1) СОУР за истраживање и развој пољопривре-

де „Србија" — Белград, РО Институт за примену 
науке у пољопривреди — Белград, Кнеза Мило-
ша 45; 

2) СОУР за истраживање и развој пољопривре-
де „Србија" — Белград, РО Завод за контролу по-
љопривредних производа „Топчидер" — Белград, 
Теодора Драјзера 11; " 

3) Кметијски инштитут Словеније — Љубљана 
Хакетова 2; 

4) Факултет пољопривредних знаности — Заг-
реб, ООУР Институт за воќарство, виноградарство, 
винарство и вртларство - Загреб. Качиќева 9. 

5) Институт за тадранске културе и мелиораци-
}у крша — Сплит, Пут Дуилова 11; 

б) Пољопривредни факултет — Нови Сад СОУР 
Институт за виноградзрство, воќарство и хортикул-
туру — Нови Сад, Вељка Влаховиќа 2; 

7) Пољопривредни факутет — Сараево, Загре-
бачка 18; 

8) Биотехнички институт — Пеќ, Завод за Бо-
ќа пг: во и виноградарство — Пеќ, Маршала Ти-
та 224; 

6) за овошен саден материјал: 
1) Земјоделски факултет — Скопје. ООЗТ Ин-

ститут за овоштарство — Скопје, Првомајска 5; 
2) СОУР за истраживање и развој пољопривре-

де „Србија" — Белград, РО Институт за воќарство 
Чачак, Војводе Степе 9; 

в) за лозов саден материјал: 
. 1) СОУР за истраживање и развој пољопривре-

де ,.Медина" — Ниш, Колонија ЕИ 6; 
2) Земјоделски факултет — Скопје, ООЗТ Ин-

ститут за лозарство и винарство Скопје, улица Но-
тама ју-Кучевиште бб; 

г) за саден материјал на хмељ: 
1) Институт за хмељарство ин готоварство —* 

Жалец, Жалскега Табора 2. 
2. Ова решение влегува во сила осмиот пен од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 6385 
13 октомври 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет 

за земјоделство, 
Милован Зидар, с. р. 
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1015. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/7? и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 

АМБАЛАЖА 

Член I 
Со денот на влегување во сила на овој правил-

ник престануваат да важат југословенските стан-
дарди што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Обележување на амбалажата. 
Ознаки за ракување, чување, склади-
рање и употреба на производите. — JUS D.F0.010 

2) Обележување на амбалажата. 
Ознаки за ракување, складирање, 
транспорт и употреба на опасни про-
изводи — — — — — — JUS D.FO.Oil 

донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за обележување на амбалажа („Службен лист Еса 
СФРЈ" бр. 35/75). 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во .»Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 31-16660/1 
21 ОКТОМВРИ 1980 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод -за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

1016. 
Врз основа на член 56 ст. 1 до 4 и член 60 од 

Законот за стандардизацијата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот 
завод за стандардизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНО АТЕСТИРАЊЕ НА Ј А Ж И Њ А ЗА ИЗВОЗ-

НИ ПОСТРОЈКИ ВО РУДАРСТВОТО 

1. Во Наредбата за задолжително атестирање на 
јажиња за извозни постројки во рударството 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 27/80 во точка 2 во 
одредбата под 10 на крајот точката и запирката се 
заменуваат со точка, а одредбата под 11 се брише. 

2. Во точка 3 во одредбата под 5 на крајо? 
точката и запирката се заменуваат со точка, а од-
редбата под 6 се брише. 

3. Во точка 4 одредбата под 3 се брише. 
Досегашните одредби под 4 до 8 стануваат од-

редби под 3 до 7. 
4. Точка 15 се менува и гласи: 
„Оваа наредба се применува од 1 мај 1931 го-

дина/* 

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

Бр. 31-17070/1 
28 октомври 1980 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод з* 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

1017. 

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

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО АТЕСТИРАЊЕ НА ПРЕ-
ФАБРИКУВАНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОД КЅЛИЕСТ 

БЕТОН 

1. На задолжителното атестирање подлежат 
следните префабрикуѕанл елементи од ќелиест 
бетоа: 

li армирани ѕидни плочи; 
2) армирани кровни и меѓукатен плочи. 
2. На испитување подлежат следните каракте-

ристики на квалитетот на префабрикувашгге еле-
менти од ќелиест бетон, и тоа: 

1) димензии; 
2) волумена^ маса; 
3) притисна цврстина; 
4) линеарна деформација; 
5) фактор на сигурноста; 
6) ук лон; 
7) Цврстина на заварувањето; 
8) ефикасност на заштитата на арматурата про-

тив корозија. 
3. Карактеристиките на квалитетот на префа-

брикуваните елементи од ќелиест бетон од точка 1 
на оваа наредба се утврдени со следните југосло-
венски стандарди, и тоа со: 

1) југословенскиот стандард JUS U.N1.300 — 
Ќелиест бетон. Производство, примена и испитува-
ње на префабрикувзни елементи од тасбетон и пено- ' 
бетон. Основни одредби; 

2) југословенскиот стандард JUS U.N1.302 — 
Ќелиест бетон. Армирани кровни и меѓукатен пло-
чи од гасбетон и пенобетон; 

3) југословенскиот стандард JUS U.N 1.304 — 
Ќелиест бетон. Армирани ѕидни плочи од гасбетот* 
и пепобетон. 

4. Испитувањето на карактеристиките на ква-
литетот на префабрикуваиите елементи од ќелиест 
бетон од точка 2 на оваа наредба се врши со при-
мена на методите утврдени со следните југосло-
венски стандарди, и тоа со: . 

^•југословенскиот стандард JUS U.N1.300 —' 
Ќелпест бетон. Производство, примена и испиту-
вање на префабрикувани елементи од гасбетон и 
пенобстон. Основни одредби; 

2) југословенскиот стандард JUS U.N1.302 — 
Ќелиест бетон. Армирани кровни и меѓукатен пло*, 
чи од гасбетон и пенобетон; 
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3) југословенскиот стандард JUS U.N1.304 — 
Ќелиест бетон. Армирани ѕидни плочи од гасбетон 
и пенобетон; (

4 

4) југословенскиот стандард JUS U.N1.310 — 
Келиест бетон. Заштита на" арматурата против ко-
розија. 

5. Постапката на атестирањето на префабрику-
ваните елементи од ќелиест бетон се врши според 
југословенскиот стандард JUS А.К2.003 — Постапки 
на испитување за атестирање и знак на квалитетот. 
Постапка III — Испитување на типот на произво-
дите кое опфаќа контролно испитување на произ-
водите од производството. 

6. Постапката за испитување на типот на префа-
брикураните елементи од ќелиест бетон од точка 1 на 
оваа наредба се спроведува на следниот начин: 

1) земање на извадоци за испитување на типот 
на префабрикуваните елементи од ќелиест бетон 
од точка 1 на оваа наредба врши организација ов-
ластена за атестирање по свој избор. За земање на 
извадоци се составува записник кој ги содржи по-
датоците за: фирмата, односно називот на произ-
водителот, називот и бројот на извадоците, ознака-
та на извадоците и местото и датумот на земањето 
на извадоците. Записникот го потпишуваат прет-
ставниците на производителот и на организација-
та овластена за атестирање; 

2) организацијата овластена за атестирање вр-
ши испитување на сите пропишани карактеристики 
од точка 2 на оваа наредба според методите за ис-
питување од точка 4 на оваа наредба При тоа не 
се испитува уклоиот на армираните ѕидни плочи; 

3) ако со испитувањата се утврди дека резул-
татите одговараат на предностите во југословенски-
те стандарди наведени во точка 3 на оваа наредба, 
организацијата овластена за атестирање издава 
атест за типот на префабрикуваиите елементи од 
ќелиест бетон од точка 1 на оваа наредба чија ва-
жност е шест месеци. 

7. Производителот може да врши измени во 
процесот на производството се додека тие не вли-
јаат врз сообразноста на префабрикуваиите еле-
менти од ќелиест бетон со атестираниот тип. Про-
мените на конструкцијата, на производствената 
пастапка и на материјалите, што вли]аат врз соо-
бразноста на префабрикуваните елементи од ќе-
лиест бетон со атестираниот тип, мораат да и се 
пријават на организацијата овластена за атести-
рање, и префафбрикуваните елементи од ќелиест 
бетон повторно да се атестираат. 

8. Контрола на сообразноста на префабоику-
ваните елементи од ќелиест бетон од гатгмогчното 
производство со атестираниот тип се врши секои 
шест месеци на следниот начин: 

• а) армирани ѕидни плочи: организације та ов-
ластена за атестирање 'зема, според својот изГ>ор. 
три извадоци од секој вид армирани ѕидни плочи и 
ги испитува следните карактеристики: 

1) димензиите на плочите; 
2) притисната цврстина; 
3) факторот на сигурноста; 
4) волуменската маса. 
6) армирани кровни и меѓукатен плочи: органи-

зацијата овластена за атестирање зема, според сво-
јот избор, по три извадоци од секое декларирано 
оптоварување на армираните кровни и меѓукатен 
плочи. Притоа на два извадока се испитуваат след-
ните карактеристики: 

1) димензиите на плочите; 
2) притисната цврстина;. 
3) волуменската маса; , 
4) факторот На сигурноста; 
5) краткотрајниот ук лан. 

На третиот "извадок се врши испитување на 
уклонот при трајно оптоварување; 

в) истовремено со постапките опишани под а) 
и б) на оваа точка, со 45 епрувете (се земаат по 15 
епрувете за испитување на секоја карактеристика) 
организацијата овластена за атестирање врши ис-
питување на следните карактеристики за армира-
ни ѕидни плочи и армирани кровни и меѓукатен 
плочи: 

1) линеарни деформации; 
2) носивоста на заварениот спој; 
3) ефикасноста на заштитата против корозија. 
Извадоците за испитување на карактеристиките 

под в) под 1 до 3 на став 1 од оваа точка мораат да 
бидат земени од секој вид армирани ѕидни и арми-
рани кровни и меѓукатен плочи. 

9. ^©фабрикуваните елементи од ќелиест бе-
тон од точка 1 на оваа наредба сообразни се со 
атестираниот тип ако: 

а\ резултатите на испитувањето на факотрот 
на .сигурноста, на уклонот и на ефикасноста на за-
штитата против корозијата им одговараат на вред-
ностите утврдени во југословенските стандарди на-
ведени во точка 3 од оваа наредба; 

б) резултатите на шест последователни испи-
тувања на другите карактеристики од точка 8 на 
оваа наредба им одговараат на вредностите утврде-
ни во југословенските стандарди наведени во точ-
ка 3 на оваа наредба, или ако од шест резултати на 
последователните испитувања еден од резултатите не 
им одговара на вредностите .утврдени во југосло-
венските стандарди наведени во точка 3 на оваа 
наредба. 

10. Ако со испитувањата според постапката од 
точка 8 на оваа наредба се утврди дека префабри-
куваните елементи од ќелиест бетон од натамошно-
то производство се сообразни со атестираниот тип, 
организацијата овластена за атестирање ја продол-
жува важноста на атестот за типот за следните 
шест месеци, што го назначува во извештајот за 
извршените испитувања. 

11. АКО производителот при своите секојдневни 
контролни испитувања утврди Дена резултатите 
ка испитувањето не им одговараат на вредностите 
определени во југословенските стандарди наведени 
во точка 3 па оваа наредба, ќе ја извести за тоа 
организацијата овластена за атестирање што изда-
ла атест за типот, таквите префабрикувани еле-
менти од ќелиест бетон повторно да ги изложи на 
е; те е ти рп ње. 

12. Организацијата овластена за атестирање 
ион атестот прилож\гва извештај за испитувањето. 
П О Е Н О Т примерок на атестот и извештајот за испи-
тувањето на префабрикуваните елементи ХУД ќели-
ест бетон од точка 1 на оваа наредба, организаци-
јата овластена За атестирање му го доставува на 
нарачувачот, вториот — на Сојузниот завод за 
стандардизација, а третиот го задржува за ссбе. 

13. Атестот и извештајот за испитувањето се 
издава на образецот на Сојузниот завод за стан-
дардизација. 

14. Извештајот за испитувањето содржи пода-
тоци за: 

1) производот; 
2) производителот; 
3) периодот во кој е вршено испитувањето: 
4) југословенските стандарди според кои е вр-

шено испитувањето; 
5) резултатите на .испитувањето; 
6) рокот на важењево на.атестот за типот и бро-

јот па атестот; 
7) местото и датумот на издавањето на извеш-

тајот за испитувањето. 
Заглавјето на извештајот за ИСПИТУВАНОТО од 

став 1 на оваа точка содржи: фирма, односно на-
зив и седиште на организацијата овластена за ате-
стирање, број на решението за овластувањето и да-
тум на издавањето на решението. 
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Извештајот за испитување мора да биде заве-
ден со потпис на овластен работник на организаци-
јата овластена за атестирање и со нејзин печат. 

15. Организацијата овластена за атестирање ги 
чува атестот и извештајот За испитувањето нај -
малку три години од денот на нивното издавање. 

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

Атестниот знак мора да содржи две буквени и 
две бројни ознаки. Буквените ознаки (U.N.) се од-
несуваат на групата и подгрупата на југословен-
ските стандарди на icon им припаѓаат префабрику-
ваните елементи од ќелиест бетон од точка 1 на 
оваа наредба, а бројните ознаки се однесуваат на 
шифрата на овластената организација за атести-
рање. 

Означувањето со атестниот знак се врши Со 
жиг, со налепница или со вцртување, при што го-
лемината В од точка 5 на Наредбата за изгледот и 
употребата на атестниот знак („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 4/79) изнесува 50 mm. 

17. За атестирањето на префабрикуваните еле-
менти од ќелиест бетон од точка 1 на оваа наредба 
може да се овласти организација на здружен труд 
која во поглед на спремност и стручните квали-
фикации на работниците ги исполнува следните 
услови, и тоа: 

а) располага со подолу наведената опрема, и 
тоа: 

1) со преса за испитување на притисната цврс-
тина до 20 t; 

2) со апарат за мерење на линеарната дефор-
мација; 

3) со клима-уред за испитување на заштитата 
на арматурата против корозија; 

4) со преса за испитување на коефициентот на 
сигурноста; 

5) со кинал ка за испитување на Барови: 
б) со пила за режење на извадоци во сува сос-

тојба; 
7) со вага со носивост од 1000, 20 и 1 g; 
8) со сушалница до 220ПС; 
9) со микрометар за мерење на уклоп; 
10) со простор за. одлежување на извадоците. 
За целокупната опрема за испитување се водат 

картички за техничка евиденција што содржат по-
датоци за: 

1) називот на инструментот, односно уредот; 
2) фирмата, односно називот на производителот, 

и типската ознака: 
3) серискиот број и годината на производството; 
4) датумот на приемот и активирањето; 
5) уверението за исправноста на инструментот 

односно уредот; 
6) датумот на последното баждарење и периодот 

на баждарењето; 
7) поправките. 
б) на работите на атестирањето организацијата 

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

1) ако е во прашање работник кој раководи со 
испитувањето на префабрикуваните елементи од ќе-
лиест бетон — дипломиран инженер по гоалежчиш-
тво или дипломиран инженер по технологија со де-
сет години работно искуство на работите па испиту-
вањето на градежен материјал; 

2) ако се во прашање стручни работници: 
, : — Допломиран инженер по градеж ништво со пет 

години работно искуство на работите на испитува-
њето на градежни материјали; 
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— двајца техничари од градежна, хемиска 
или индустриска струка; 

— двајца лаборанти . од градежна, хемиска 
• или индустриска струка. 

18. Оваа наредба влегува во сила на 1 јули 1981 
година. 

Бр. 21-31-17602/1 
1 ноември 1980 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р« 

1018. 

Врз основа на член 63 став 4 од Законот* за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 
и 11 /80), Сојузниот завод за стандардизација об<ч 
јавува 

С П И С О К 
НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ИА ЗДРУЖЕН ТРУД 

ОВЛАСТЕНИ ЗА АТЕСТИРАЊЕ НА ЦЕМЕНТ 

За атестирање цемент во смисла на Наредбата 
за задолжително атестирање на цементот X,.Службен 
лист на СФРЈ", бр. 34/80), овластени се -следните 
организации на здружен труд, и тоа: 

1) Основна организација на здружен труд Ии-
штитут за материале, Љубљана, Димичепѓа 12, со 
неограничена супси ди јарма одговорност во состав 
на Работната организација Завод за -разисклво ма-
териала ип конструкциј, Љубљана, со Неограничена 
солидарна одговорност, Љубљана, Дпмичева 12 — ^а 
сите видови цемент од Наредбата за задолжително 
атестирање на цементом, 

2) Основна организација на здружен труд Цен-
тар за техиологију бетона. Белград. Булевар Вотподе 
Мишиќа 43, со ограничена супсидијарна очгозоп-ост 
во состав на Работната организација Институт за 
испитивање материјала СР Србије, Белград. Б у к -
вар Војводе Мишиќа 43. со неограничена солп^ 
одговорност — за сите видови цемент од 
за' задолжително атестирање на цемента: 

3) Основна организација на здружен труд Фа-
култет грађевинских знаности, Загреб, Ј?пка Р*-
клина 1 со неограничена супсплијана одговорност 
во состав на Работната организација Граѓернг "ни 
институт Загреб, Јанка PaKvma 1. со неограничена 
соли.чаона одговорност — за сите видови1 цемент оа 
Наредба га за задолжително атестирање па нем^птот; 

4) Основна организација, на здружен труп . г > -
мија. мафта и грађевински материјали^/З^т-п^б 17'оо-
радовиќева 3!а. со от"тичоча супспдпјпн':" од-
говорност во состав на Работната оргунитнгпл . Ју-
гоинспект ЗгнреГ^' — контрола квалитете; и К Р П Н Т И -

тете, Заграб, Прерадов-мќева 31а. со но^гр^ шнола 
супсиди-зрна одговорност — за цементи од увоз. 

Бр 21 -31-17060/1 
3 ноември 1980 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

ста ида рдизаци ја, ' 
Милан Крајновиќ, е. рм 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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1019. 

Врз основа на ччен 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените (.Службен лист иа СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од За-
конот за основите На системот на пуните тг за опш-
тествената контрола на цените (..Службен лист на 
СФРЈ, бр. 1/80 и 38 /80), претставниците на произво-
дителите и претога внуците на потрошувачите склу-
чуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА 3 А ТЕ ЧАШИТЕ ЦЕНИ ЗА КО-
КУЛИ, В АЛ ЈАНИ, ТРНОВИ, ЛЕАНИ ПЛОЧИ, 

МЕТАЛУРШКИ ЛИВ II ЛЕАНИ ЛОНЦИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 26 јули 1980 година 
склучи ја и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за кокили. вал јаци, трнови, леани пло-
чи, металуршки лив и леани лонци, со тоа што про-
изводите леќите организации на здружен труд да мо-
жат своите затечени продажни цени, при постојнитз 
услови на продажбата, да ги зголемат до 20°/о. 

2. Учесниците на оваа спогодба се об-тзуг^ат 
дока производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите и'то се предвидени во Спогодбата, . 

3. На оваа спогодба даде согласност СОЈУЗНИОТ 

завол за цани со решение бр. 7713 од 20 ноември 1980 
год иг fa. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот деи 
оа чепот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРт". 

Ппетставниии на производителите: РО Железара 
Итнпаш — Илијаш, Железара Штоое — Шторе и 
Металуршки комбинат ,.Железара Сисак" — Си-
сак. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: Ру-
дарско-металуршки комбинат Зеница. — Зеница, 
Железара Јесенице — Јесенице, Железара Штз-
ре — Шторе, Железара Равне — Равне, Мета-
луршки комбинат ..Железара Сисак" — Сиса«, 
Железара „Борис Кидрич" — Никшиќ, Металур-
шки комбинат Смедерево — Смедерево и Руд-
ници и железарница „Скопје" — Скопје. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја одлучува да се одликува: 

— за извонредни заслуги во повеќегодишното 
развивање на стопанството и научпо-техиичката со-
работка помеѓу Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и Чехословачка Социјалистичка 
Република 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Jondrih Zahradnik. потпретседател на Владата 
на Чехословачка Социјалистичка Република. 

Бр. 51 
8 август 1Р80 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Цвметзш Мијатовић, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја одлучува да се одликува: 

— за заслуги во развивањето на културната И 
научната соработка и во јакнењето на пријателст-
вото помеѓу Социјалистичка Федративиа Република 
Југославија и Република Ир«?ка 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

John De Gourcy Ireland. 

Бр. 52 
15 август 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Цзш£т§ш Мијатовић, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Ј у г о с л а в а 
ја одлучува да се одликуваат: 

— за примерна работа на развивањето на поле-* 
тот за остварување на поставените задачи, како # 
за покажување на старешински и воени особини кои 
служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

десетара: Цвијиќ Душана Жарко, Галовиќ Дра* 
тутина Миленко, Омеровиќ Раме Мурадиф; 

војник: Тополовчан Андрија Милан; 
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— за особено истакнување во познавањето и Бр-
ишењето на војничката должност и за примерно вој-

ничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

питомци на ШРО — водници: Бачиловић Добро-
сава Власта, Булић Мешана Мирсад, Кра ј НОЕ ић 
Илије Владо, Нађ Иштвана Карољ; 

десетара Буковац Николе Драган, Дојковски 
Сокола Андрија, Јанковић Милосава Драгослав, 
Кланчник Анте Сречко, Мрђан Витомира Душан, 
Симић Васе Слободан; 

разводник Кузмановић Милована Живорад; 
војници: Ангелов Ристе Кирчо, Бањац Благоја 

Саво, Божић Рада Милан, Ђурић Душана Гојко, 
Дувњак Луке Анто, Гинев Димитра Никола, Крстић 
Јордана Крста, Мартиновић Ивана Јосип, Османа] 
Идриза Шефћет, Пејић Александра Мирослав, Пи-
рагић Мурадифа Авдија. Радевић Вука Милован, Се-
лпмановић Дервиша Хуснија, Силађев Павла Сте-
ван, Сниковић Стјепана Бранко. Срсш Ђуре Марјан, 
Стевановић Војислава Светомир; 

—а за примерна работа на развивањето на на-
летот за остварување на поставените задачи, KP.KO 
и за покажување ка старспшнски и војнички осо-
бини кои служат за пример ка другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

резервен водник I класа Болић Јове Никола; 
десета ри: Дмитрић Драгољуба Раде, Ђукановић 

Саве Ђорђија, Fanizzi Antona Sergio, Ковач Јожефа 
Ендре; 

разводник Цвјетичанин Рада Милан; 
војници: Цвртак Илије Винко, Хаџић Србислава 

Небојша; 

— за особено истакнување во познавањето и вр-
шењето на војничките должности и за примерно вој-
ничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

питомци на ШРО — водници: Фошко Бранка 
Славко, Кончар Илије Милан; 

десетара Ковачић Душана Винко, Кочиш Ива-
на Дарко, Лончар Маријана Иван, Шакић Милорада 
Миленко; 

војници: Меховић Зсј нел а Назим, Пантовић 
Гојка Горољуб, Смиљанић Првослава Мирко, Шарић 
Томе Иван; 

— за примерна работа на развивањето на поле-
тот за остварување на поставените задачи, како и за 
искажување на старешине™ и војнички особини 
кои служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

— за особено истакнување во познавањето и вр-* 
шењето па ВСЈ Н И Ч И М Е должности и за примерно вој-
ничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

десетара: Амити Малића ЉутЕи, Бумбуловић 
Јонуз а Идриз, Чонић Митра Александар, Дојчић 
Мариа Стелпо. Дујовић Милоша Митан, Голијанин 
Момира Миленко, Хофман Предрага Миомир. Ќахво 
Мухамеда Зореви, Капетанови^! Акте Мирослав, Кох-
нић Адсма Авдија, Ковач Крунослава Марио, Кри* 
чак Радослава Mi п а дин, Кујунџић Раме Салим, Ле-
вић Јусуфа Мустафа, Лукић Рајка Жарко, Марјано-
вић Јаблана Жикица, Матовић Ђоке Бране, Милко-
вић Мартина Иван, Митровић Милисава Бранко, 
Мркобрада Вс лг;-мир а Реља, Ној ић Стјепана Иво, По-
тенки Ивана Жѕљко, .Поват Јакова Смиљан. Ристић 
Живорада Зор ги. Ристовски Раде Цане, Шандор 
Ференца Тибор, Ш а р и ћ и Ивана Матија, Томић Бог-
дана Златомир, Умек Јожефа Ерих, Видаковић Вељ-
ка Мирко, Вихори Миле Дамир, Зен Драгутина Вал-
те**; 

разводнили: Анто лин Драге Милан, Бибић Саве 
Бранко, Буквар Мује Ферид, Ципрић Луке Иван, 
Додић Боре Владо Фехрпћ Смаила Халид. Фрин-
чпћ Стјепана Срећко. Хмелак Саве Војко, Катаров 
Фурката Ристо, Књегињић Петка Слободан, Милић 
Милана Мирослав, Мура Андраша Ђерђ, Мушић 
Ибрахима Рифет, Ристић Петка Драган. Стојановић 
Душана Милорад, Стојчевски Душана Пецо, Суба-
шић Фадила Сулејман, Шмигоц Јожефа Јоже, 
Шпорчић Матије Виктор, Топар Андреса Јожеф, 
Турбић Стјепана Марјан, Вукосваљев Радивоја Ко-
ста, Живковић Ђорђа Јован; 

војници: Гојковић Душана Ђорђе, Имери Меме-
та Ибраим, Калкан Салка Назиф, Кљајић Стојана 
Родољуб. Мулаев ић Мате Миљенко, Шмигоц Јожефа 
Винко; 

морнари: Ајдини Муслија Ајдин, Андријевић 
Предрага Драгослав, Бот ички Ивана Иван, Ка баша ј 
Небиа Сејди, Костадиновски Костадина Цветомир 
Петровић Душана Анђелко. Шаин Триве Милорад," 
Тоболка Иштвана Иштван. Враговић Станка Жељ-
ко, Зећири Авдуља Адем; 

~ за особено истакнување во познавањето и 
вршењето ка војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

десетара Благојевић Благоте Милутин, Јаха Ј а -
хира Неџат, Палдрнић Саве Бранко, Ристић Марка 
Милан; 

разводнити Барукчић Ивана Јозо, Костић Ра-
дисава Љубомир, Радић Јована Миодраг, Васов Бе-
лога Спас, Вучелић Светислава Миодраг; 

војници: Бл.иконић Борисава Драган, Бојовић 
Бранка Владимир, Булатовић Борислава Радош, На-
бола Августа Жарко, Ћирић Растка Ђорђе, Делима р 
Алојза Владо, Гашпар Бранка Драгутин, Јаковље-
вић Милована Милисав, Јанковић Милоја Радоје, 
Јововић Милуна Милорад, К и т и ћ Бегала Берсем, 
Книвалд Александра Звонимир, Линић Мехмеда 
Мурат, Мађуни Абаза Аљи, Медењак Мартина 
Здравко, Милутиновић Десимира Драган, Нишевић 
Војина Раде, Османи Џемаила Љушку, Ристивојевић 
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Миленка Славомир, Смодиш Мина Миро, Шоковић 
Векослава Драгутин; 

— за особено истакнување во познавањето и вр-
шењето ма војничките должности и за примерно 
ВОЈНИЧКО држење 

. СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

питомец — водник I класа Савић Драгослава 
Слободан; 

питемец — помлад водник Сејдовић Шерифа 
Шевћет; 

питомец — десетар Хаџија Људевита Мирко; 
војник: Шкул> Меххмеда Есад; 

— за примерна работа на развивањето на поле-
тот за остварување на поставените задачи, како и 
за покажување на старешина«! и војнички особини 
кои служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

питомци — помлади водници: Костић Младена 
Жива, Наневски Бориса Слободан; 

питомци — десетари: Бузаџић Јована Петар, 
Марков Илије Јане, Синани Туше Шевћет; 

питомци — развод ници: Константин Војислава 
Андреја, Павловић Јована Славиша; 

— за особено истакнување во познавањето и вр-
иењето на војничката должност и за примерно вој-
ничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

питомци — помлади водници: Делић Славка Ми-
лан, Голубовић Томислава Горан, Вељановски Славе 
Стево. 

Бр 53 
22 август 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Претседатлството на СФРЈ, 

Цвиетин Мијатовић е. р. 

У К А З 

искажана храброст во борбата против фашистич-
киот окупатор и домашните издајници 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Orenz Jozef; 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Dobrovolska Jan Katarzyna, Grenz Jozef; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Dobrovolska Jan Katarzyna. 

Бр. 55 
22 август 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Претседатлството на СФРЈ, 

Цвиетин Мијатовић, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

1010. 

1011. 

Одлука-за измена на Одлуката за опре-
делување на стоките чиј извоз и увоз е 
регулиран — — — — — — — — 1929 
Одлука за дополненија на Одлуката за 
формирале на цените на одделни про-
изводи и услуги според условите на па-
зарот — — — — — — — — — 1929 

1012. Решение за измена на Решението за ут-
врдување на лицата што се делегирани 
во Сојузниот комитет за законодавство 1929 
Решение за определување на организа-
циите на здружен труд за издавање на 
ц е р т и ф и к а т за квалитетот на семето на 
земјоделските растенија што се извезу-
ваат — — — — — 

1 и!3. 

1014. 

1015. 

1016. 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВР1 ЈА 

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

— за учество Ti заслуги во ослободителната вој-
на на народите и народностите на Југославија и за 

— — — 1930 
Решение за определување на организа-
циите на здружен труд за издавање на 
цертификат*! за квалитетот на садниот 
материјал на земјоделските растенија 
што се извезуваат — — — — — — 1930 
Правилник за престанок на важењето 
на југословенските стандарди за обеле-
жување на амбалажа — — — — — 1931 
Наредба за измени на Наредбата за за-
должително атестирање на јажиња за 
извозни постројки во рударството — — 1931 

1017. Наредба за задолжително атестирање на 
префабрикуваните елементи од ќелиест 
бетон — — — — — — — — — 1931 

1018. СПИСОК на организациите на здружен 
труд овластени за атестирање на цемент 1933 

1019. Спогодба за промена на затечените цени 
за КОКИЛИ, валјаци, трнови, леани плочи, 
металуршки лив и леани лонци — — 1934 

Одликувања — — — — — — — — — 1934 
-1 


