
„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, 13 септември 1985 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 47 ГОД. XLI 

Цена на овој број е 90 динари. - Претплатата за 
1985 година изнесува 3.000 динари - Рок за рек-
ламации 15 дена. - Редакција Улица Јована 
Ристика бр. 1. Пошт. фах 226. - Телефони: Цен-
трала 650-155: Уредништво 651-885; Служба за 

претплата 651-732; Телекс 11756 

563. 
Врз основа на член 305 став 6 и член 307 став 1 од Ца-

ринскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 
36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84 и 25/85), врз основа на со-
гласноста на надлежните републички и покраински орга-
ни, Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА УС-

ЛОВИТЕ ЗА ПРИВРЕМЕН УВОЗ НА СТОКИ 

Член 1 

Во Уредбата за условите за привремен увоз на стоки 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/81, 32/81, 14/82, 77/82, 
30/83 и 58/84) во член 16 став 1 по точка 8 се додава нова 
точка 9, која гласи: 

„9) камп-приколки, што домашните организации на 
здружен труд, врз основа на договор со странска фирма, 
ги увезуваат заради давање на туристички услуги;". 

Досегашните точ. 9 до 13 стануваат точ. 10 до 14. 
Во досегашната точка 13 која станува точка 14, точка-

та се заменува со точка и запирка, и се додаваат две нови 
точ. 15 и 16, кои гласат: 

„15) радио-телефонски и телеграфски уреди за селек-
тивен позив и нивни резервни делови и уреди за обработка 
на радио и ТВ сигнали што не се произведуваат во Југо-
славија; 

16) машини, апарати, уреди и инструменти што наба-
вуваат погони во страцство што изведуваат инвестициони 
работи во странство, и тоа во периодот кога не се корис-
тат за работи во странство - ако се наменети за вршење на 
работи и за уредување на спортско-рекреативни терени во 
земјата што ќе се користат за одржување на меѓународни 
спортски манифестации.". 

Во став 2 првата реченица се менува и гласи: 
„Привремен увоз на основните средства од став 1 џа 

точ. 1 до 8, точ. 10 до 12 и точ. 14 до 16 на овој член цари-
нарницата одобрува за време од шест месеци, а привремен 
увоз на основните средства од точка 9 на овој член - за 
време од девет месеци ако се увезува во согласност со са-
моуправната спогодба на производителот и корисникот 
на камп-приколките склучена во рамките на Стопанската 
комора на Југославија, а на основните средства од точка 
13 на овој член за време од 12 месеци врз основа на согла-
сноста на Сојузниот секретаријат за надворешна тргови-
ја.". 

Во втората реченица зборовите: „точка 9" се замену-
ваат со зборовите: „точка 10". 

Во четвртата реченица зборовите: „точка И“ се заме-
нуваат со зборовите: „точка 12". 

Во точка 1 зборовите: „7, 9, 10 и 13" се заменуваат со 
зборовите: „7, 10, П, 14, 15 и 16", а зборовите: „точка 9" -
со зборовите: „точка 10". 

Во точка 3 зборовите: „точка 11" се заменуваат со 
зборовите: “точка 12", а зборовите: “точка 12" - со зборо-
вите: „точка 13". 

Во став 3 зборовите: „точка 11" се заменуваат со збо-
ровите: „точка 12". 

Член 2 
Привремен увоз на камп-приколки, што домашните 

организации на здружен труд, врз основа на договор со 
странска фирма, ги увезуваат заради давање на туристи-
чки услуги може да се врши до 15 октомври 1985 година. 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е.п. бр. 298 
16 август 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

564. 
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 МЕБЕЛ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за мебел кои ги имаат следните називи и озна-
ки: 

1) Мебел. Детски кревети со високи 
страници. Технички: услови JUS D.E2.101 

2) Мебел. Детски високи столови. 
Технички услови JUS D.E2.102 

3) Мебел. Мебел за лежење - кревети. 
Технички услови JUS D.E2.103 

4) Мебел. Мебел за употреба при ра-
бота и јадење - столови. Технички услови - JUS D.E2.104 

5) Мебел. Мебел за оставање. Технич-
ки услови JUS D.E2.104 

6) Мебел. Мебел за лежење - кревети. 
Основни функционални мери - JUS D.E2.204 

7) Мебел. Мебел за оставање. Основ-
ни функционални мери JUS D.E2.205 

8) Мебел за лежење - кревети. Опре-
делување на издржливоста на конструкци-
јата JUS D.E2.210 

9) Мебел за режење. Определување 
на стабилноста JUS D.E2.229 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 
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Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целина, а ќе се применуваат на ме-
бел што ќе се произведе, односно увезе од денот на влегу-
вањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

1) Кревети, легла и детски кревети JUS D.E2.033 
донесен со Правилникот за југословенските стандарди од 
областа на дрвната индустрија („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 32/79) 

2) Мебел. Детски кревети со високи 
страници. Технички услови JUS D.E2.101 

3) Мебел. Детски високи столови. 
Технички услови JUS D.E2.102 

4) Мебел. Мебел за лежење - кревети. 
Технички услови JUS D.E2.103 

5) Мебел. Мебел за употреба при ра-
бота и јадење - маси. Технички услови JUS D.E2.104 

6) Мебел. Мебел за оставање. Технич-
ки услови JUS D.E2.105 
донесен со Правилникот за југословенските стандарди за 
мебел („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/82). 

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

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

Бр. 07-3373/1 
24 јуни 1985 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукѕшин Драгоевиќ, с. р. 

565. 

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 ИСПИТУ-

ВАЊЕ БЕЗ РАЗУРНУВАЊЕ 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат југословенските 
стандарди за испитување без разурнување што ги имаат 
следните називи и ознаки: 

1) Испитување без разурнување. Ме-
тоди на испитување на површина со по-
мош на металографски реплики. JUS С. А7.091 

2) Испитување без разурнување. 
Средства за визуелни испитувања. Избор 
на лупи со мало зголемување. JUS С. А7.092 

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 југословенскиот стандард JUS С. А7.092, чиеш-
то применување е задолжително, југословенскиот стан-
дард од член 1 на овој правилник е задолжителен во цели-
на, а ќе се применува на испитувања без разурнување 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. 07-3414/1 
24 јуни 1985 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

566 
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 ЕТИЛ-

АЛКОХОЛ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за етил-алкохол кои ги имаат следните називи 
и ознаки: 

1) Етил-алкохол (етанол) ферменти-
ран. Својства на квалитетот JUS Е.М3.020 

2) Суров и рафиниран етил-алкохол. 
(етанол), ферментиран. Земање на мостри 
и методи на испитување JUS Е.М8.030 

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 целина, а ќе се применуваат на 
етил-алкохол 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 два ме-

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

Бр. 07-3405/1 
24 јуни 1985 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 
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567. 
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 ТЕХНИЧКИ 

ЦРТЕЖИ ВО МАШИНСТВОТО 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за технички цртежи во машинството, што го има 
следниот назив и ознака: 

Технички цртежи во машинството. 
Позициони ознаки на елементите JUS М.А0.077 

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 целина, а ќе се применува на тех-. 
нички цртежи во домаќинството 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. 07-3404/1 
24 јуни 1985 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. 07-3412/1 
24 јуни 1985 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с.р. 

568. 

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 ЕЛЕМЕНТИ 

НА ЕЛЕКТРИЧНА ОПРЕМА И УРЕДИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за елементи на електрична опрема и уреди што 
го има следниот назив и ознака: 

Елементи на електричната опрема и 
уреди. Код за означување со бои JUS. N.A9.005 

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. 

569. 

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 МЕРНИ 

ТРАНСФОРМАТОРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за мерни трансформатори, што го има следниот 
назив и ознака: 

Мерни трансформатори. Термини и 
дефиниции JUS. N.AO.321 

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

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

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од член 

1 на овој правилник не е задолжително. 

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

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

Бр. 07-3411/1 
24 јуни 1985 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с.р. 

570. 

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 КАЛЦИУМ-

-КАРБОНАТНИ ПОЛНИЛА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за калциум-карбонатни полнила што го има 
следниот назив и ознака: 
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Калциум-карбонатни полнила. Кал-
циум-карбонат за употреба во индустрија-
та на хартија. Определување на абразив-
носта по Бројниг (Breunig) JUS В.В8.089 

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 задожителен во целина, а ќе се применува на калци-
ум-карбонатни полнила 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“. 

Член 4 

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

Бр. 07-3407/1 
24 јуни 1985. година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

572. 
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 

Бр. 07-3410/1 
24 јуни 1985 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с.р. 

571. 
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 ЕЛЕКТРО-

МЕДИЦИНСКИ УРЕДИ И ОПРЕМА 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува југословенскиот 
стандард за електромедицински уреди и опрема што го 
има следниот назив и ознака: 

Електромедицински уреди и опрема. 
Електрични и топлотни карактеристики и 
каректеристики на оптоварувањето на 
рендгенските цевки со обртна анода за ме-
дицинска дијагностика JUS N.S5.2U5 

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 

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

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ЗАВАРУВАЊЕ 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува југословенскиот 
стандард за додатни материјали за заварување што ги има 
следниот назив и ознака: 

Додатни материјали за заварување. 
Обложени електроди за рачно електрично 
заварување на челик. Означување и иден-
тификација JUS С.Н3.019 

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 целина, а ќе се применува на додат-
ни материјали за заварување што ќе се произведат однос-
но увезат од денот на влегувањето во сила на овој правил-
ник. 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-
сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-3406/1 
24 јуни 1985 година 

Белград 

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-
ник е задолжителен во целина, а ќе се применува на елек- Директор 
тромедицински уреди и опрема што ќе се произведе од- на Сојузниот завод 
носно увезе од денот на влегувањето во сила на овој пра- за стандардизација, 
вилник. Вукашин Драгоевиќ, с. р. 
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573. 
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 КАБЛИ ЗА 

РАДИО-ФРЕКВЕНЦИИ 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат југословенските 
стандарди за кабли за радио-фреквенции кои ги имаат 
следните називи и ознаки: 

1) Кабли за радио-фреквенции. Ме-
тоди за мерење на слабеењето JUS N.C6.011 

2) Кабли за радио-фреквенции. Испи-
тување на стабилноста на капацитивноста 
при промена на температурата на кабелот - JUS N.C6.015 

3) Кабли за радио-фреквенции. Испи-
тување на стабилноста на слабеењето при 
промена на температурата на кабелот JUS N.C6.016 

4) Кабли за радио-фреквенции. Испи-
тување на термичката стабилност на каб-
лите поради излагање на крајни темпера-
тури JUS N.C6.017 

5) Кабли за радио-фреквенции. Испи-
тување на деформации на диелектрики JUS N.C6.018 

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 целина, а ќе се применуваат на 
кабли за радио-фреквенции што ќе се произведат односно 
увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Решението за југословенските стан-
дарди за кабли за радио-фреквенции („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 31/67). 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-
сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-3415/1 
24 јуни 1985 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

574. 
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-
шув,а 

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

ДРВНИ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат југословенските 
стандарди за слоевити дрвни производи кои ги имаат 
следните називи и ознаки: 

1) Испитување на слоевити дрвни 
производи. Фурнирски плочи. Земање на 
мостри и изработка на епрувети JUS D.A8.060 

2) Испитување на слоевити дрвни 
производи. Фурнирски плочи. Мерење на 
грешки JUS D.A8.061 

3) Испитување на слоевити дрвни 
производи. Фурнирски плочи. Определу-
вање на влажноста JUS D.A8.062 

4) Испитување на слоевити дрвни 
производи. Фурнирски плочи. Определу-
вање на постојаноста на влага JUS D.A8.063 

5) Испитување на слоевити дрвни 
производи. Фурнирски плочи. Определу-
вање на зафатнинската маса JUS D.A8.064 

6) Испитување на слоевити дрвни 
производи. Фурнирски плочи. Определу-
вање на свжтливоста JUS D.A8.065 

7) Испитување на слоевити дрвни 
производи. Фурнирски плочи. Определу-
вање на затезната цврстина и модулот на 
еластичноста JUS D.A8.066 

8) Испитување на слоевити дрвни 
производи. Фурнирски плочи. Определу-
вање на цврстината на смолкнување во 
слојот на лепилото JUS D.A8.067 

9) Испитување на слоевити дрвни 
производи. Фурнирски плочи. Определу-
вање на цврстината на свиткување и мо-
дулот на еластичноста JUS D.A8.068 

10) Испитување на слоевити дрвни 
производи. Фурнирски плочи. Определу-
вање на мерите на епрувети JUS D.A8.069 

11) Испитување на слоевити дрвни 
производи. Фурнирски плочи. Определу-
вање на притисната цврстина JUS D.A8.070 

12) Испитување на слоевити дрвни 
производи. Фурнирски плочи. Определу-
вање на мери JUS D.A8.071 

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 целина, а ќе се применуваат на 
слоевити дрвни производи што ќе се произведат, односно 
увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 
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Член 4 . 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престануваат да важат југословенските стандарди кои ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Испитување на врзано дрво. Шпер-
плочи. Земање на мостри JUS D.AI.060 

2) Испитување на врзано дрво. Шпер-
плочи. Влажност JUS D.AI.062 

3) Испитување на врзано дрво. Шпер-
плочи. Постојаност на влага JUS D.AI.063 

4) Испитување на врзано дрво. Шпер-
плочи. Свитливост JUS D.AI.065 

5) Испитување на врзано дрво. Затез-
на цврстина JUS D.A 1.066 

6) Испитување на врзано дрво. Шпер-
плочи. Цврстина на смолкнување во сло-
јот на лепилото JUS D.AI .067 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
испитување на дрво, врзано дрво и лесонит-плочи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 47/57). 

7) Испитување на врзано дрво. Шпер-
плочи. Мерење на грешки JUS D.AI.061 

8) Испитување на врзано дрво. Шпер-
плочи. Цврстина на свиткување JUS D.AI.068 
донесени со областа на Решението за југословенските 
стандарди од шумарството и дрвната индустрија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/59) 

9) Испитување на шперплочи. Зафат-
нинска маса JUS D.AI.064 

10) Испитување на шперплочи. Опре-
делување на димензии на епрувети JUS D.A1.069 

11) Испитување на шперплочи. При-
тисочна цврстина JUS D.A8.070 

12) Испитување на шперплочи. Мере-
ње димензии на плочи JUS D.A8.071 
донесени со Решението за југословенските стандарди од 
областа на испитувањето на дрво и шперплочи („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 15/70). 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-
сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-3372/1. 
24 јуни 1985 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод 
за Стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

575. 
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 ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕН-

СКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТЕКСТИЛ 

Член 1 

Во Правилникот за југословенските стандарди за тек-
стил („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/85) во член 1 точка 

17) ознаката на југословенскиот стандард се менува и гла-
си: „JUS F. В4.062". 

Во точка 21 ознаката на југословенскиот стандард се 
менува и гласи: ,,JUS F.S2.556". 

Во точка 22 ознаката на југословенскиот стандард се 
менува и гласи: ,,JUS F.S2.557". 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила на 24 ноември 1985 
година. 

Бр. 07-3741/1 
18 јули 1985 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

576. 

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 ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕН-
СКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРЕСЕЦИ И ПОДГРАДИ НА 

РУДНИЧКИ ПОДЗЕМНИ ПРОСТОРИИ 

Член 1 

Во Правилникот за југословенските стандарди за 
пресеци и подгради на руднички подземни простории 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/85) во член 1 точка 3 оз-
наката на југословенскиот стандард се менува и гласи: 
,,JUS B.ZO. 201". 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила на 24 ноември 1985 
година. 

Бр. 07-3740/1 
18 јули 1985 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

577. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

ПОНСКИ СПРОВОДНИЦИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 
УРЕДИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за високонапонски спроводници за електронски 
уреди што го има следниот назив и ознака: 
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Високонапонски спојни спроводници 
за номинални еднонасочни напони од 20 и 
25 kV и највисока работна температура од 
1050С, за примена во телевизиски прием-
ници JUS N.C9.002 

Член 2 

Југословенскиот стандард од член 1 на овој прави-
лник 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 целина, а ќе се применува на висо-
конапонски спроводници за електронски уреди што ќе се 
произведат односно увезат од денот на влегувањето во си-
ла на овој правилник. 

Член 4 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи југословенскиот стандард што го има 
следниот назив .и ознака: 

Високонапонски спојни спроводници 
за номинални еднонасочни напони од 20 и 
25 kV и со највисока работна темепратура 
од 1050С, за примена во телевизиски при-
емници JUS N.C9.002 
донесен со Правилникот за југословенските стандарди за 
високонапонски спроводници за електронски уреди 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/80). 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-
сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-3371/1 
24 јуни 1985 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

578. 

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 ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕН-
СКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АНХИДРИД НА ФТАЛНА КИ-

СЕЛИНА, ТЕХНИЧКИ 

Член 1 

Во Правилникот за југословенските стандарди за ан-
хидрид на фтална киселина, технички („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 26/85) во член 1 точка 2) се менува и гласи: 

„2) Анхидрид на фтална киселина, 
технички. Определување на содржината 
на фталната киселина. Волуметриска ме-
тода JUSH.B8.400" 

Точка 7) се менува и гласи: 

„7) Анхидрид на фтална киселина, 
технички. Определување на содржината 
на анхидрид на фтална киселина. Волу-
метриска метода JUS Н. В8. 411" 

Точка 10 се менува и гласи: 
,ДО) Анхидрид на фтална киселина, 

технички. Определување на остатокот по 
усвитувањето. Гравиметриска метода - JUS Н. В8. 414". 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 07-3739/1 
18 јули 1985 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

579. 

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 

ПЕСТИЦИДИ 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат југословенските 
стандарди за пестициди кои ги имаат следните називи и 
ознаки: 

1) Пестициди. Акарициди. Вообичае-
ните називи, хемиски називи и синоними JUS Н.Р0.007 

2) Пестициди. Пропазин, технички. 
Технички услови и испитување JUS Н.Р1.044 

3) Пестициди. Аметрин, технички. 
Технички услови и испитување JUS Н.Р1.045 

4) Испитување на пестициди Ѕ-триа-
-зини. Одределување на содржината на ак-
тивна супстанца JUS Н.Р8.045 

5) Испитување на пестициди. Опреде-
лување на точка на запалување во отво-
рен сад по Марку сон JUS Н.Р8.046 

6) Испитување на пестициди. Опреде-
лување на содржината на вода по Дин-
-Штарк JUS. Н.Р8.047 

7) Испитување на пестициди Ѕ-триа-
зини. Определување на содржината на 
вкупни триазини. Потенциометриска ме-
тода JUS. Н.Р8.048 

8) Испитување на пестициди Ѕ-триа-
зини. Определување на содржината на 
хлориди изразени како NaCl. Потенцио-
метриска метода JUS. Н.Р8.049 

Член 2 

Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-
ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 
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Член 3 Член 3 

Освен југословенските стандарди JUS Н.Р0.007, JUS 
Н.Р8.045, JUS Н.Р8.046, JUS H.P8.047, JUS H.P8.048 и JUS 
H.P8.049, чие применување не е задолжително, југословен-
ските стандарди од член 1 на овој правилник се за-
должителни во целина, а ќе се применуваат на пестициди 
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 три ме-

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

Бр. 07-3408/1 
24 јуни 1985 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с.р. 

580. 

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 ИСПИТУ-

ВАЊЕ НА ИНДУСТРИСКИ И ОТПАДНИ ВОДИ 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат југословенските 
стандарди за испитување на индустриски и отпадни води 
кои ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Испитување на индустриски и от-
падни води. Определување на содржината 
на растворениот кислород. Волуметриска 
метода 

2) Испитување на индустриски и от-
падни води. Определување на содржината 
на антимонот. Метода на атомска апсор-
пција 

3) Испитување на индустриски и от-
падни води. Определување на вкупната 
содржина на живата. Спектрофотометрис-
ка метода со диметил-тиокарбазон (дити-
зон) 

4) Испитување на индустриски и от-
падни води. Определување на содржината 
на никелот. Спектрофотометриска метода 
со диметил-глиоксим 

Применувањето на југословенските стандарди од 
член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи југословенскиот стандард што ги има 
следниот назив и ознака: 

Испитување на водите Определува-
ње на растворениот кислород. Метода по 
Вшиеле? JUSH.Z1.135 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на испитувањето на водите („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 25/70). 

Член 5 

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

Бр. 07-3413/1 
24 јуни 1985 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

JUS Н. Z1. 135 

JUS Н. Z1. 177 

JUS Н. Z1.178 

-JUS Н. Z1.179 
5) Испитување на индустриски и от-

падни води. Определување на содржината 
на никелот. Прларографска метода JUS Н. Z1.180 

6) Испитување на индустриски и от-
падни води. Определување на содржината 
на калциумот и магнезиумот. Волумет-
риска метода со динатриум-етилен-диа-
мин-тетраоцетна киселина JUS Н. Zl. 181 

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. 

581. 
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 РАДИОКО-

МУНИКАЦИИ 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат југословенските 
стандарди за радиокомуникации што ги имаат следните 
називи и ознаки: 

1) Радиокомуникации. Радиоприем-
ници за различни видови емисии. Методи 
за мерење. RF мерење на приемници за 
FM емисии на радиодифузните служби. 
Општи услови за мерење, термини и де-
финиции JUS N. N6.090 

2) Радиокомуникации. Радиоприем-
ници за различни видови емисии. Методи 
за мерење. RF мерење на приемници за 
FM емисии на радиодифузните служби. 
Верност на репродукцијата JUS N.N6.091 

3) Радикомуникации. Радиоприемни-
ци за различни видови емисии. Методи за 
мерење. RF мерење на приемници за FM 
емисии на радидифузните служби. 
Селективност г JUS N.N6.092 

4) Радиокомуникации. Радиоприем-
ници за различни видови емисии. Методи 
за мерење. RF мерење на приемници за 
FM емисии на радиодифузните служби. 
Осетливост JUS N.N6.093 

5) Радиокомуникации. Радиоприем-
ници за различни видови емисии. Методи 
за мерење. RF мерење на приемници за 
FM емисии на радиодифузните служби. 
Пречки од внатрешни извори JUS N.N6.094 
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6) Радиокомуникации. Радиоприем-
ници за различни видови емисии. Методи 
за мерење. RF мерење на приемници за 
FM емисии на радиодифузните служби. 
Потиснување на дополнителните модула-
ции на влезниот сигнал - JUS N.N6.095 

7) Радиокомуникации. Радиоприем-
ници за различни видови емисии. Методи 
за мерење. RF мерење на приемници за 
FM емисии на радиодифузните служби. 
Потиснување на основните и хармонските 
компоненти на помошниот носител и пи-
лот-тонот JUS N.N6.096 

8) Радиокомуникации. Радиоприем-
ници за различни видови емисии. Методи 
за мерење. RF мерење на приемници за 
FM емисии на радиодифузните служби. 
Мрежа за пондерација и квазивршен волт-
метар JUS N.N6.097 

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

Бр. 589/6 
28 август 1985 година 

Белград 
Заменик - претседател 
на Сојузниот комитет 

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

583. 

Врз основа на член 49 став 4 од Законот за основните 
права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите 
борци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 68/81 и 41/83), пре-
тседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците 
и воените инвалиди издава 

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 JUS 

N.N6.090, JUS N.N6.092, JUS N.N6.093, JUS N.N6.094, JUS 
N.N6.095 и JUS N.N6.096, не е задолжително. 

Југословенскиот стандард JUS N.N6.097 е задолжите-
лен во целина, а ќе се применува на радиокомуникациите 
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. 07-3409/1 
24 јуни 1985 година 

Белград 
Директор 

на СОЈУЗНИОТ завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с.р. 

582. 
Врз основа на член 46 точка 2 од Законот за заштита 

на животните од заразните болести што ја загрозуваат це-
лата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/76) претседа-
телот на Сојузниот комитет за земјоделство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАБРАНА НА 
УВОЗ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И ПРОВОЗ ПРЕКУ ТЕРИ-
ТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА ЖИВИ ЧАПУНКАРИ 
(ГОВЕДА, ОВЦИ, КОЗИ И СВИЊИ) И ПРОИЗВОДИ И 
СУРОВИНИ СО ПОТЕКЛО ОД ТИЕ животни од 

РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА 

1. Во Наредбата за забрана на увоз во Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија и провоз преку те-
риторијата на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија на живи чапункари (говеда, овци, кози и свињи) 
и производи и суровини со потекло од тие животни од Ре-
публика Италија („Службен лист на. СФРЈ“, бр. 4/85, 
12/85 и 31/85) во точка 1 по зборот: „Lacio" се става за-
пирка, а зборот: „и“ се брише, а по зборот: „Salerne" се до-
даваат зборовите: ,,Veneto". 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ ИЗНОСИ НА 
ЛИЧНАТА И СЕМЕЈНАТА ИНВАЛИДНИНА, ДОДА-
ТОКОТ ЗА НЕГА И ПОМОШ ОД СТРАНА НА ДРУГО 
ЛИЦЕ И НА ОРТОПЕДСКИОТ ДОДАТОК ОД 1 ЈУЛИ 

1985 ГОДИНА 
1. Личната и семејната инвалиднина, додатокот за не-

га и помош од страна на друго лице и ортопедскиот дода-
ток од 1 јули 1985 година изнесуваат месечно, и тоа: 
1) лична инвалиднина: 

Група Динари^ 
I 42.356 
I I 30.694 
II I 23.224 
I V 17.151 
V 12.212 
V I 7.568 
VI I 5.119 
VII I 2.472 
IX 1.843 
X 1.247 
2) семејна инвалиднина: 

Динари 
а) за еден член на семејството 2.757 
б) зголемена семејна инвалиднина (член 39 од 

Законот за основните права на воените ин-
валиди и на семејствата на паднатите бор-
ци) 7.351 

3) додаток за нега и помош од страна на друго ли-
це: 

Динари 
- за прв степен 36.310 
- за втор степен 27.933 
- за трет степен 19.557 

4) ортопедски додаток: 
Динари 

- за прв степен 12.255 
- за втор степен 9.351 
- за трет степен 6.025 
- за четврт степен 2.914 

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

Бр. 764/1 
4 септември 1985 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за пра-
шања на борците и воените 

инвалиди, 
Јовко Јовковски, с. р. 
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584. 

Врз основа на член 24 став 4 од Законот за основните 
права на носителите на „Партизанска споменица 1941" 
(, Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 
68/81 и 25/85) и член 25 став 4 од Законот за основните 
права на борците од Шпанската националноослободител-
на w револуционерна војна од 1936 до 1939 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 
68/81 и 25/85), претседателот на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ОСНОВОТ 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНОТО МЕСЕЧНО 

ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ОД 1 ЈУЛИ 1985 ГОДИНА 

1. Основот за определување на постојаното месечно 
парично примање според Законот за основните права на 
носителите на „Партизанска споменица 1941" и Законот 
за основните права на борците од Шпанската национално-
ослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 го-
дина од 1 јули 1985 година изнесува 29.643 динари. 

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

Бр. 765/85 
4 септември 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за пра-
шања на борците и воените 

инвалиди, 
Јовко Јовковски, с. р. 

585. 

Врз основа на член 18 став 4 од Законот за основните 
права на лицата одликувани со Орден на народен херој 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 21/74, 33/76, 52/81, 
68/81 и 25/85), претседателот на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ПОСТОЈА-
НОТО МЕСЕЧНО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ОД 1 ЈУЛИ 

1985 ГОДИНА 

1. Височината на постојаното месечно парично при-
мање според Законот за основните права на лицата одли-
кувани со Орден на народен херој од 1 јули 1985 година 
изнесува 29.643 динари. 

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

Бр. 766/85 
4 септември 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за пра-
шања на борците и воените 

инвалиди, 
Јовко Јовковски, с. р. 

586. 

Врз основа на член За став 3 од Законот за боречкиот 
додаток („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 33/76, 32/81 
и 68/81), претседателот на Сојузниот комитет за прашања 
на борците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ОД 1 ЈУЛИ 1985 ГО-

ДИНА 

1. Основот за определување на боречкиот додаток од 
1 јули 1985 година изнесува 29.643 динари. 

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

Бр. 767/85 
4 септември 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за пра-
шања на борците и воените 

инвалиди, 
Јовко Јовковски, с. р. 

587. 

Врз основа на член 6 став 2 од Законот за производ-
ство и промет на опојни дроги („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 55/78), Сојузниот комитет за труд, здравство и соци-
јална заштита донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НА ОПОЈНИТЕ ДРОГИ ШТО МОЖАТ ДА СЕ 
ПУШТААТ ВО ПРОМЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ И ВЕТЕ-

РИНАРСКИ ЦЕЛИ 

1. Во Решението за утврдување на опојните дроги 
што можат да се пуштаат во промет за медицински и вете-
ринарски цели („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/78, и 
52/83) во точка 1 во одредбата под 28 точката се заменува 
со точка и запирка и се додаваат 13 нови одредби, кои гла-
сат: 

„29) бромазепам; 
30) дијазепам; 
31) флуразепам; 
32) хлордијазепоксид; 
33) клобазам; 
34) оназепам; 
35) клоразепат; 
36) лоразепам; 
37) медазепам; 
38) нитразепам; 
39) оксазепам; 
40) празепам; 
41) зипепрол". 
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2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 1930 
17 јули 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет 

за труд, здравство -
и социјална заштита, 

д-р Горѓе Јаковлевиќ, с. р. 

588. 
Врз основа на член 14 став 2 од Законот за царинска-

та служба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/80), директо-
рот на Сојузната управа за царини донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОЧЕТОКОТ НА РАБОТАТА НА ЦАРИНСКАТА 
ИСПОСТАВА АРАНЃЕЛОВАЦ НА ЦАРИНАРНИЦАТА 

БЕЛГРАД 
Царинската испостава Аранѓеловац на Царинарница-

та Белград почна со работа на 1 февруари 1984 година. 

Бр. 7554 
28 август 1985 година 

Белград 
Заменик - директор 
на Сојузната управа 

за царини, 
Миленко Николиќ, с. р. 

589. 
Врз основа на член 24 од Законот за евиденциите во 

областа на здравството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
22/78) а во врска со член 6 од Законот за статистичките ис-
тражувања од интерес за целата земја („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 13/73 и 9/76, директорот на Сојузниот завод за 
здравствена заштита донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЕДИНСТВЕНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА 

ЛЕКОВИТЕ 

1. Со ова решение се утврдува Единствената класифи-
кација на лековите по фармакодинамски групи која 
содржи седумцифрен кодекс на шифри (7 шифрени места). 

2. Единствената класификација на лековите е отпеча-
тена кон ова решение и претставува негов составен дел. 

3. Единствената класификација на лековите ќе се при-
менува од 1 јануари 1986 година. 

4. Со денот на влегувањето во сила на ова решение, 
престанува да важи Решението за Единствената класифи-
кација на лековите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/79). 

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

Бр. 537/1 
2 јули 1985 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 
здравствена заштита, 

Прим. д-р Бранко Помек, с. р. 

ЕДИНСТВЕНА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ЛЕКОВИТЕ 

Група 01 - лекови што дејствуваат врз имунолошките 
механизми 

01 -0 -имуносеруми или имуноглобулини од 
животинско потекло 

01 -3 -имуноглобулини (гамаглобулини) од човеч-
ко потекло 

01 -1 -вакцини 
01 -2 -дијагностици за хумана употреба 
01 -4 -имуносупресиви 
01 -5 -имуностимуланси 
01 -9 -други лекови што дејствуваат врз имуно-

лошките механизми 

Група 02 и 32 - лекови што дејствуваат врз инфективни-
те и паразитарните болести 

02 0 - природни пеницилин!! и орални пеницили-
ни со спектар на дејствување на бензил - пе-
ницилинот 

02 1 - полусинтетски пеницилини 
32 1 - цефалоспорини 
02 2 - тетрациклини 
02 3 - хлорамфениколи 
02 4 - аминогликози 
32 5 - макролиди 
32 6 - на макролиди слични антибиотици (пира-

нозиди и други) 
32 7 - лекови против патогени гливици 
32 8 - антивирусни лекови 
02 5 - антитуберкулотици 
02 6 - сулфонамиди и комбинации што ги 

содржат 
02 7 - антипротозоици 
02 8 - антихелминтици 
02 9 - други лекови што дејствуваат врз инфек-

тивните и паразитарните болести 
Група 03 - лекови што се употребуваат за лекување на 

неоплазми 
03 0 - подофилински деривати и растителни алка-

лоиди 
03 1 - алкилирачќи цитостатици 
03 3 ^ цитостатски антибиотици 
03 4 - антиметаболити 
03 7 - хормони за лекување на неоплазми 
03 9 - други лекови за лекување на неоплазми 

Група 04 и 34 - лекови што дејствуваат врз ендокрините 
болести 

04 0 - лекови за лекување на растројства на тире-
оидејата и паратиреоидејата 

04 1 - инзулин 
34 1 - други лекови што го регулираат шеќерот 

во крвта (глукагон) 
04 2' - сулфонамцдски антидијабетици 
04 3 - бигванидски антидијабетици 
34 3 - анаболни хормони 
04 4 - лекови за лекување на растројства на пред-

ниот резен на хипофизата 
04 5 - лекови за лекување на растројства на за-

дниот резен на хипофизата 
04 6 - минералокортикоиди 
04 7 - глукокортикоиди 
04 8 - полни хормони 
04 9 - други лекови што дејствуваат врз ендокри-

ните болести 

Група 05 - лекови што дејствуваат врз болести на мета-
болизмот и прехраната 

05 0 - липосолубилни витамини 
05 1 - хидросолубилни витамини 
05 2 - комбинации на витамини 
05 3 - минерали 
05 4 - нутриенции и вештачки сладила 
05 5 - ензими 
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05 6 - роборанции и тоници 
05 8 - блокатори на Hi рецептор (антихистамини-

ци) 
05 9 - други лекови што дејствуваат врз болести 

на метаболизмот и прехраната . 

Група 06 - лекови што дејствуваат врз болести на крвта 
и крвотв.орните органи 

06 0 - лекови за лекување на сидеропенична ане-
мија 

06 1 - лекови за лекување на хиперхромна анеми-
ја 

06 2 - парантерални антикоагуланси 
06 3 - орални антикоагуланси 
06 4 - фибринолитици 
06 5 - антифибринолитици 
06 6 - општи хемостиптици 
06 7 - локални хемостиптици 
06 8 - инхибитори на агрегација на тромбоцити 
06 9 - други лекови што дејствуваат врз болести 

на крвта и крвотворните органи 

Група 07 - лекови што се применуваат кај душевни рас-
тројства 

07 0 - неуролептици (антипсихотици) 
07 1 - анксиолитици (транквилизатори) 
07 2 - антидепресиви 
07 3 - психостимуланси 
07 4 - седативи 
07 7 - хипнотици 
07 5 - лекови за лекување на алкохолизам 
07 6 - лекови што се применуваат кај „невроцир-

кулаторна дистонија" 
07 9 - други лекови што се применуваат кај ду-

шевни растројства 
Група 08 - лекови што дејствуваат врз нервниот систем 

08 0 - општи анестетици 
08 1 - локални анестетици 
08 2 - миорелаксанси 
08 4 - антиконвулзиви и антиепилептици 
08 5 - антипаркинсоници 
08 6 - ненаркотички аналгетици и антипиретици 
08 7 - наркотични аналгетици 
08 8 - колинергици 
08 9 - други лекови што дејствуваат врз нервниот 

систем 

Група 09 - лекови што дејствуваат врз болести на окото 
и увото 

09 0 - антимикробни лекови и глукокортикоиди 
09 1 - вазоконстриктори 
09 2 - вазодилататори 
09 3 - блокатори на адренергичкиот систем 
09 4 - миотици 
Q9 5 - мидријатици 
09 6 - инхибитори на карбоанхидразата и фермен-

ти 
09 7 - анестетици 
09 8 - лекови што се применуваат кај болести на 

увото 
09 9 - други лекови што се применуваат: во офгал-

мологијата 

Група 10 и 40 - лекови што дејствуваат врз болести на 
кардиоваскуларниот систем 

10 0 - кардиотоници 
10 1 - антиаритмици 
10 2 - лекови за лекување на антина пекторис 
10 3 - антихипертензиви 
40 0 - диуретици 
40 1 - комбинации што содржат диуретици 
10 4 - лекови за лекување на хиперлипемии 
10 5 - вазоконстриктори 
10 6 - други лекови што се даваат кај растројства 

на циркулацијата 

10 7 - блокатори бета - на адренергични рецепто-
ри и комбинации што ги вклучуваат 

10 8 - лекови што се применуваат во терапија на 
болести на вените и лимфните садови 

10 9 - други лекови што дејствуваат врз болести 
на кардиоваскуларниот систем 

Група 11 - лекови што дејствуваат врз болести на респи-
раторниот систем 

11 0 - лекови за локална терапија на носната 
слузница' 

11 1 - лекови за орална терапија на носната слуз-
ница 

11 2 - секретолитици и секретомоторици муколи-
тици 

11 3 - секретолитици и секретомоторици сапони-
ни 

1 1 4 - бронхоспазмолитици 
11 5 - антитусици опијатски 
11 6 - антитусици синтетски 
11 7 - стимулатори за дишење 
11 8 - други лекови што дејствуваат врз болести 

на респираторниот систем 

Група 12 - лекови што дејствуваат врз болести на дигес-
тивниот систем 

12 0 - одонтологици и стоматологици 
12 1 - еупептици 
12 2 - антациди и други лекови за лекување на ул-

кусна болест 
12 8 - блокатори на Њ рецептори 
12 3 - антиколинергици и спазмолитици 
12 4 - антиеметици 
12 5 - лаксативи и карминативи 
12 6 - антидијароици ^ 
12 7 - лекови што се употребуваат за болести на 

црниот дроб и на жолчните патишта 
12 9 - други лекови за лекување на воспалителна 

болест на цревата и други лекови што деј-
ствуваат врз болести на дигестивниот сис-
тем 

Група 13 - лекови што дејствуваат врз болести на уроге-
ниталниот систем 

13 2 - уроантисептици 
13 3 - лекови за регулирање на ацидобазна рамно-

тежа 
13 4 - лекови за лекување на болести на простата-

та 
13 5 - орал ни контрацептиви 
13 6 - локални контрацептиви 
13 7 - лекови за локална терапија на слузницата 

на вагината 
13 8 - лекови за лекување на уролитијаза 
13 9 - други лекови што дејствуваат врз болести 

на урогениталниот систем 

Група 14 - лекови што се применуваат при пораѓање и 
компликации на бременост, пораѓање и пуер-
периум 

14 0 - утеротоници 
14 1 - утеростиптици 
14 2 - бета адренергички агонисти (токолптици) 
14 3 - простагландини 
14 9 - други лекови што се применуваат при по-

раѓање и компликации на бременост, пора-
ѓање и пуерпериум 

Група 15 - лекови што дејствуваат врз болести на 
кожата и поткожното ткиво 

15 0 - антибиотици - дерматици 
15 1 - хемотерапеутици - дерматици 
15 2 - глукокортикоиди - дерматици 
15 3 - глукокортикоиди со антибиотици, хемоте-

рапеутици и дезинфициенси - дерматици 
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15 4 - антихистаминици за локална примена 
15 5 - разни дерматици 
15 6 - дезинфициенси 
15 7 - антимикотици 
15 8 - антипаразитици 
15 9 - други лекови што дејствуваат врз болести 

на кожата и поткожното ткиво 

Група 16 - лекови што дејствуваат врз болести на мус-
кулно-косниот систем и сврзните ткива 

16 О - нестероидни антиревматици - деривати на 
пиразолон 

16 1 - нестероидни антиревматици - оксиками 
16 2 - нестероидни антиревматици - деривати на 

пропионска и шеќерна киселина 
16 3 - други нестероидни антиревматици 
16 4 - лекови што претежно се применуваат кај 

ревматичен артритис 
16 5 - миотонолитици со претежна примена во 

ревматологијата 
16 6 - неспецифична општа надразителна анти-

ревматска терапија 
16 7 - неспецифична локална надразителна анти-

ревматска терапија 
16 8 лекови за лекување на гихт 
16 9 - други лекови што дејствуваат врз болести 

на мускулно-косниот систем 

Група 17- средства за надоместување на крв и раствору-
вачи 

17 О - декстрани 
17 1 - комбинирани калорични парентерални рас-

твори 
17 2 - желатин 
17 3 - раствори на глукоза, фруктоза и комбина-

ции 
17 4 - аминокиселини и протеини 
17 5 - електролити и комбинации 
17 6 - раствори 
17 9 - други средства за надоместување на крв 

Група 18 - антидоти и антагонисти 
18 О - антагонисти на хепарин 
18 1 - антагонисти на дикумаролски антикоагу-

ланси 
18 2 - антагонисти на морфин и други наркотич-

ки аналгетици 
18 3 - антагонисти што се употребуваат во леку-

вање на труење со тешки метали 
18 4 - антагонисти на метотрексат 
18 5 - лекови за лекување на метхемоглобинемија 

и карбоксихемоглобинемија 
18 6 - реактиватори на холинестераза 
18 9 - други антидоти и антагонисти 

Група 19 - дијагностици и контрастни средства 
19 О - дијагностици што не се внесуваат во орга-

низмот 
19 1 - дијагностици што се внесуваат во организ-

мот 
19 2 - ренгенски контрасти за тракт за варење на 

храна 
19 3 - ренгенски контрасти за холецистографија и 

холанбиографија 
19 4 - ренгенски контрасти за урографија 
19 5 - ренгенски контрасти за бронхографија и 

хистеросалпингографија 
19 9 - други дијагностици и контрастни средства 

I. Легенда на шифрите 
1) првиот број го означува фармацевтскиот облик; 
2) вториот и третиот број ја означуваат основната 

група од Единствената класификација на лековите; 
3) четвртиот број ја означува подгрупата од Един-

ствената класификација на лековите; 

4) петтиот, шестиот и седмиот број се индивидуа,лни 
броеви на секое пакување, облик, концентрација и произ-
водител на секој готов лек. 

II.' Ознаки на фармацевтските облици 
а) 0 = ампули, ампули-шишенца, депо-ампули, лио-

-шишенца, инфузиски раствор; 
б) 1 = дражен, капсули, лингвалети, пастили, табле-

ти, шумечки таблети; 
в) 2 = солуции и капки за орална примена, орални 

ампули, ќесиња; 
г) 3 = гранулат, прашок, сируп; 
д) 4 = тел, крема, маст, раствор за надворешна упот-

реба, пена, посип; 
ѓ) 5 = супозитории; 
е) 6 = глобули, вагиналети, стили; 
ж) 7 = аеросол, капки за екстерна примена, лосион, 

спреј, прашок за инсуфлирање; 
з) 8 = чаеви; 
ѕ) 9 ѕ друго. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНИТОСТА НА ОДРЕДБИ-
ТЕ ОД ЧЛЕН 78 НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИСПОРА-

КА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

1. Самоуправната интересна заедница за домување, 
од Дебар, со предлог поведе постапка за оценување на за-
конитоста на одредбите од член 78 на Општите услови за 
испорака на електрична енергија („Службен весник на СР 
Македонија“, бр. 38/84), бидејќи во оспорените одредби е 
пропишано дека трошоците за баждарање на струјомери 
ги поднесува имателот, односно корисникот на струјоме-
ри, а не организацијата на здружен труд што ја продава 
електричната енергија. 

2. Во член 78 од Општите услови за испорака на елек-
трична енергија е пропишано дека испорачувачот на елек-
трична енергија се грижи за одржување на мерните уреди, 
а дека трошоците за редовно одржување, замена и бажда-
рење на уредите ги поднесува корисникот, односно соп-
ственикот на тие мерни уреди. 

Со одредбите на член 41 ст. 4 и 5 од Законот за мер-
ните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
9/84), е пропишано дека за периодичните прегледи на бро-
илата на електрична енергија се должни да се грижат орга-
низациите на здружен труд што продаваат електрична 
енергија, без оглед на тоа кој е имател на тие мерила. 

Според оценката на Судот одредбите на член 78 од 
Општите услови за испорака на електирчна енергија се 
спротивни со член 41 ст. 4 и 5 од Законот за мерните еди-
ници и мерилата. 

Уставниот суд на Југославија, согласно со член 375 
од Уставот на СФРЈ и член 35 од Деловникот на Уставни-
от суд на Југославија, на седницата одржана на 3 јули 1985 
година со мнозинство на гласови, донесе 

О д л у к а 

Се укинуваат одредбите на член 78 од Општите усло-
ви за испорака на електрична енергија („Службен весник 
на СР Македонија“, бр. 38/84). 



Страна 1374 - Број 47 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 13 септември 1985 

'Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Југославија 
во следниот состав: претседател на Судот д-р Јосиф Трај-
ковиќ и судии: д-р Васил Гривчев, д-р Александар Фира, 
Милосав Стиовиќ, Јаким Спировски, Воислав Ракиќ, 
Божидар Булатовиќ, Мустафа Сефо, Ратко Мочивник, 
Славко Кухар, Рамадан Враниќи, Душан Штрбац и Иван 
Франко. 

У-бр. 49/85 
3 јули 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Јосиф Трајковиќ, с. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, е ут-
врдено дека во текстот на Решението за назначување со-
ветник на претседателот на Сојузниот комитет за законо-
давство, С.п.п.бр. 1258, објавен во „Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 43/85 се поткрала долунаведената грешка, та 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗА-

КОНОДАВСТВО 

Пред зборовите: „Зоран Јелиќ" треба да стои по 
грешка изоставениот збор: „д-р“. 

Од Сојузниот комитет за законодавство, Белград, 4 
септември 1985 година. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

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 НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА КОНТРОЛА НА 
ЛЕТАЊЕТО 

За помошник на директорот на Сојузната управа за 
контрола на летањето се назначува Добривое Марковиќ, 
полковник-началник на отсек во Генералштабот на ЈНА. 

С.п.п. бр. 1270 
1 август 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

563. Уредба за измена и дополнение на Уредбата за 
условите за привремен увоз на стоки 1361 

564. Правилник за југословенските стандарди за 
мебел 1361 

565. Правилник за југословенските стандарди за ис-
питување без разурнување 1362 

566. Правилник за југословенските стандарди за 
етил-алкохол 1362 

567. Правилник за југословенскиот стандард за тех-
нички цртежи во машинството 1363 

568. Правилник за југословенскиот стандард за еле-
менти на електрична опрема и уреди 1363 

569. Правилник за југословенскиот стандард за 
мерни трансформатори 1363 

570. Правилник за југословенскиот стандард за 
калциум-карбонатни полнила 1363 

571. Правилник за југословенскиот стандард за 
електромедицински уреди и опрема 1364 

572. Правилник за југословенскиот стандард за до-
датни материјали за заварување 1364 

573. Правилник за југословенските стандарди за 
кабли за радио-фреквенции 1365 

574. Правилник за Југословенските стандарди за 
слоевити и дрвни производи 1365 

575. Правилник за измена на Правилникот за југос-
ловенските стандарди за текстил 1366 

576. Правилник за измена на Правилникот за југос-
ловенските стандарди за пресеци и подгради 
на руднички подземни простории 1366 

577. Правилник за југословенскиот стандард за ви-
соконапонски спроводници за електронски 
јфеди 1366 

578. Правилник за измена на Правилникот за југос-
ловенските стандарди за анхидрид на фтална 
киселина, технички 1367 

579. Правилник за југословенските стандарди за 
пестициди 1367 

580. Правилник за југословенските стандарди за ис-
питување на индустриски и отпадни води 1368 

581. Правилник за југословенските стандарди за ра-
диокомуникации 1368 

582. Наредба за дополнение на Наредбата за забра-
на на увоз во Социјалистичка Федеративна Ре-

- публика Југославија и провоз преку територи-
јата на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија на живи чапункари (говеда, ов-
ци, кози и свињи) и производи и суровини со 
потекло од тие животни од Република Италија 1369 

583. Наредба за утврдување на месечните износи на 
личната и семејната инвалиднина, додатокот 
за нега и помош од страна на друго лице и на 
ортопедскиот додаток од 1 јули 1985 година - 1369 

584. Наредба за утврдување на височината на осно-
вот за определување на постојаното месечно 
парично примање од 1 јули 1985 година 1370 

585. Наредба за утврдување на височината на по-
стојаното месечно парично примање од 1 јули 
1985 година 1 3 7 0 

586. Наредба за утврдување на основот за опреде-
лување на боречкиот додаток од 1 јули 1985 го-
дина 1370 

587. Решение за дополнение на Решението за ут-
врдување на опојните дроги што можат да се 
пуштаат во промет за медицински и ветери-
нарски цели 1370 

588. Решение за почетокот на работата на царин-
ската испостава Аранѓеловац на Царинарница-
та Белград 1371 

589. Решение за Единствената класификација на ле-
ковите 1371 

Одлука за оценување на законитоста на одредбите 
од член 78 на Општите услови за испорака на 
електрична енергија 1373 

Исправка на Решението за назначување советник на 
претседателот на Сојузниот комитет за законо-
давство 1374 

Назначувања и разрешувања 1374 
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