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111. 

Врз основа на член 46 став 4 од Законот за изведува-
ње инвестициони работи во странство („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 71/85), по прибавено мислење од Стопанската 
комора на Југославија, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАБАВКА НА ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ ВО СТРАН-

СТВО ШТО СЕ ВГРАДУВААТ ВО ОБЈЕКТ ВО 
СТРАНСТВО 

1. На набавката на опрема и материјал во странство 
што се вградуваат во објект во странство, а што се плаќа-
ат со девизи од член 49 на Законот за изведување инвести-

циони работи во странство, се применуваат одредбите од . 
Одлуката за купување на дел од опремата и материјалот 
во странство заради комплетирање на опремата и на ин-
вестициониот објект во странство („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 73/85). 

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

Е.п. бр. И 
9 јануари 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с.р. 

112. 
Врз основа на член 4 од Законот за ослободување од плаќање царина и други увозни давачки на увозот на оп-

рема и репродукционен материјал за потребите на одржувањето на XIV светски универзитетски летни игри во 1987 го-
дина во Загреб („Службен лист на СФРЈ“, бр. 75/85), на предлог од Сојузниот секретаријат за финансии, по претходно 
прибавено мислење од Стопанската комора на Југославија, Сојузниот извршен срвет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА СПЕЦИФИКАЦИЈАТА НА ОПРЕМАТА И РЕПРОДУКЦИОНИОТ МАТЕРИ-

ЈАЛ ОД УВОЗ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА XIV СВЕТСКИ УНИВЕРЗИТЕТСКИ ЛЕТНИ ИГРИ ВО 1987 ГОДИНА 
1. Во Спецификацијата на опремата и репродукциониот материјал од увоз за одржување на XIV светски уни-

верзитетски летни игри во 1987 година во Загреб, која е составен дел на Законот за ослободување од плаќање царина и 
други увозни давачки на увозот на опрема и репродукционен материјал за потребите на одржувањето на XIV светски 
универзитетски летни игри во 1987 година во Загреб („Службен лист на СФРЈ“, бр. 75/85), се вршат следните измени и 
дополненија: 

1) пред ред. број 1 се додава нов реден број, кој гласи: 

„1 39.02/27в ЛЕО Други производи на полимеризација и кополимеризација, дру-
ги 
Ех. 
- Rhepanol ленти 28.700 т 2 " 

Досегашниот ред. број 1 станува ред. број 1а. 
2) Во ред. број 2 во колона 5 зборовите: „6000 ш2" се заменуваат со зборовите: „7000 m2'\ 
3) По текстот под ред. број 2 се додава нов реден број 2а, кој гласи: i 

,2а 40.09/1 ЛЕО Цевки и црева од нестврднат вулканизиран каучук (мека гума) 
комбинирани со текстилен материјал или со метални жици 
Ех. 
- Вентури на шмукални цевки за компресори 4 парч." 

4) По текстот под ред. број 3 се додава нов реден број За, кој гласи: 

,За 64.02/46 ЛБО Обувки, други 
Ех. 
- Балетски чевли 6000 рада“ 

5) По текстот под ред. број 6 се додаваат два нови ред. броја 6а и бб, кои гласат: 

"6а 73.16/1 ЛБО Шини 
Ех. 
- шини RI 60/90 
- шини VKD 

бб 73.16/2а ЛЕО Свртници 

375 тони 
54 тони 
12 тони“ 
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6) По текстот под ред. број 8 се додаваат три нови ред. броја 8а, 86 и 8в кои гласат: 

„8а 84 06/46 
86 84.11/2 

8в 84.13/1в 

КП 
ЛЕО 

ЛБО 

Вонбродски мотори преко 13,239 KW 
Делови за пумпи или компресори 
Ех. 
- Лопатки за компресори RI-4 i R-500 
Горилници за гасни горива 
Ех. 
- Гасни горилници 

8 парчиња 

7 комплети 

1 парче“ 

7) По текстот под ред. број 10 се додаваат два нови ред. броја 10а и 106, кои гласат: 

„10а 84.15/36 KB Други фрижидери и разладна опрема; други, за разладување на 
течности и гасови (вклучувајќи и воздух), освен за кислород 
Ех. 
- Компресорски разладни агрегати со разладни кули и припа-
ѓачка автоматика и со мерни инструменти 
- Постмикс апарати 

106 84.17/2^ ЛЕО Машини и уреди за стерилизација и пастеризација 
Ех. 
- Уреди за стерилизација и дезинфекција 

3 парчиња 
300 парчиња 

2 парчиња“ 

8) По текстот под ред. бр. 12, се додаваат три нови ред. броја 12а, 126 и 12в, кои гласат: 

„12а 84.19/26 ЛЕО Машини за полнење 
Ех. 
- Линии за полнење на лименки 1 комплет 

126 84.19/26 ЛЕО Машини за пакување 
Ех. 
- Машини за навлекување на навлаки 1 парче 

12в 84.21/2 ЛЕО Апарати за гаснење пожар 
Ех. 
- Инсталационен уред за автоматско гаснење пожар 1 комплет“ 

9) По текстот под ред. број 13, се додаваат четири нови ред. броја 13а, 136, 13в и 13г, кои гласат: 

„Па 84.22/66 KB Транспортери со гумена или челична лента 
Ех. 
- За сортирање на алишта 4 парчиња 

136 84.22/7 ЛБО Машини и уреди за дигање, манипулација, натовар или расто-
вар, едношински висечки дигалки и транспортери (на пр. лиф-
тови, чекрци, макари, витли, дигалки, претоварни мостови, 
транспортери со лента и жичници), освен машини и уреди од 
тар. број 84.23; 
Делови 
Ех. 
- Делови на висечки транспортери 1 комплет 

13в 84.23/4 ЛБО Неподвижни или подвижни машини за ископување, рамнење, 
набивање, дупчење и вадење земја, минерали или руди (на пр. 
багери, резачи на ј,аглен, скрепери, рамнила и булдожери); 
ножници за побивање типови; снежни плугови без сопствен по-
гон (вклучувајќи и приклучки за снежни плугови); други маши-
ни Самоодни, друго 
Ех. 

, - Компактори 2 парчиња 
13г 84.24/2в 4 ЛЕО Машини за сеење, садење и пресадување, растурачи на хемиско 

и шталско ѓубре, други 
Ех. 
- Машини за озеленување на терен 1 парче“ 

10) Во ред. број 14 во колона 5, бројот „3" се завенува со бројот: „8". 
11) По текстот под ред. број 14, се додава нов ред. број 14а, кој гласи: 

„14а 84.30/1 ЛЕО Машини за производство на леб, печиво, кекс, тестенини и сл. 
Ех. 
- Машини за производство на печиво 2 парчиња“ 

12) По текстот под ред. број 15 се додаваат шест нови ред. броја 15а, 156, 15в, 15г, 15д и 15ѓ, кои гласат: 

,15а 84.35/16 ЛБО 
Ех. 

1 парче 

Ротациони машини, други 
Ех. 
- Еднобојни офсет машини, формат Бг 

156 84 35/3 ЛЕО Други печатарски машини 
Ех. 
- Офсет машини со припаѓачка опрема 1 парче 

\ 
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15в 84.40/2 ЛЕО Машини за перење алишта, преку 6 kg суви алишта 
Ех. 
- Линии за машини за перење алишта 

15г 84.40/3 ЛБО Машини за суво чистење 
Ех. 
- Уреди за чистење флеки 

15д 84.40/5 ЛЕО Машини за сушење, освен индустриски 
Ех. 
- Уреди за сушење алишта 

15ѓ 84.40/6а ЛЕО Машини за пеглање на конфекција и трикотажа 
Ех. 
- Преси за пеглање делови на конфекција 
- Кукли - надувалки 
- Линии за пеглање 

2 парчиња 

1 парче 

1 парче 

14 парчиња 
1 парче 
4 парчина" 

13) По текстот под реден број 16 се додава нов ред број 16а, кој гласи: 

„16а 84.40/6е-2 ЛЕО Машини за перење, чистење, сушење, белење, бојосување апре-
тирање, довршување и превлекување на текстилно предиво, 
ткаенини или производи од текстилни материјали (вклучувајќи 
машини за перење, пеглање и суво чистење); машини за свитку-
вање, намотување, сечење на ткаенини; машини за превлекува-
ње на ткаенини или други подлоги во производството на лино-
леум и други покривки за под; машини за печатење на шари 
или зборови, (што се повторуваат) или целокупно бои на тек-
стил, кожа, ѕидни тапети, обвивна хартија, линолеум или на 
други материјали; плочи, клишеа или валјаци гравирани или 
нагризени (ецувани) со киселина, за тие машини; Други маши-
ни, други 
Ех. е 
- Машини со ударен нож 
- Апарати за врези 
- Апарати за топло и ладно дупчење 
- Машини за сечење ткаенини 

паочиња 
парчиња 
парчиња 
парчиња“ 

14) Во ред. број 19, во колоните 3, 4 и 5 по првата алинеја, се додава текстот кој гласи: 

„ЛЕО - Машини за шиење на јаки 2 парчиња 
- Машини за оплетување на дупчиња 5 парчиња 
- Машини за зашивање на ракави 7 парчиња 
- Машини за нашивање 14 парчиња 
- Машини за ставање вата 2 парчиња 
- Машини за вшивање фалти - 2 парчиња 
- Машини со верижен набод 5 парчиња 
- Машини за пораби 4 парчиња 
- Машини за прорези 2 парчиња“. 

15) По текстот под ред. број 20, cq додаваат два нова ред. броја 20а и 206, кои гласат: 

„20а 84.51/1 ЛЕО Машини за пишување со обични букви, електрични 
Ех. 
- Микрографска опрема 2 комплета 

206 84.51/3 ЛЕО Други машини за пишување; машини за пополнување на чеко-
ви 
Ех. 
- Машини за пишување, електрични со вграден приклучок на 
надворешно управување 80 парчиња“. 

16) Во ред. број 21, во колоните 3, 4 и 5 по првата алинеја се додава текстот кој гласи: 

,,KB - Машини за дигитално прикажување на резултати 20 комплети“ 

17) Во ред, број 22, во колоните 3, 4 и 5 по третата алинеја се додава текстот кој гласи: 

,,KB - Централни процесорски единици со прибор 3 комплета 
- Централни процесорски единици за далечинско управување и 
надзор 1 комплет 
- Процесорски потсистеми за управување со дигитална теле-
фонска интернационална транзитна централа 1 комплет 
- Процесор на комуникација 1 комплет“. 

18) Во ред. број 23, во колона 3 ознаката: „Л Е“ се заменува со ознаката: ,,KB", а во колона 5, бројот: „3" се за-
менува со бројот: „4". 

19) Во ред, број 24 во колоните 3, 4 и 5 по деветтата алинеја се додава текстот, кој гласи: 
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„КВ - Потстаница на систем за далечинско управување 
- Потсистеми на дискови 
- Конвертори 
- Видеотерминали 
- Монитори 
- Плотери за компјутер систем 
- Адаптерски единици 
- Контролна единица 
- Адаптерски мултиплексор на единица 
- Печатачи 

4 парчиња 
1 комплет 
2 парчиња 
3 парчиња 
2 парчиња 
1 парче 
2 парчиња 
8 парчиња 
6 парчиња 
4 парчиња“ 

20) По текстот под ред. број 25 се додаваат два нова ред. броја, 25а и 256, кои гласат: 

„25а 84.54/1 ЛЕО Машини за умножавање 8 парчиња 
256 84.54/2 ЛЕО Други канцелариски машини (на пр. машини за умножување -

хектографски и шаблонски, машини за адресирање, машини за 
сортирање метални пари, машини за броење и завиткување ме-
тални пари, машини за острење моливи, за перфорирање и спо-
јување со жичени колци) 
Ех. 
- Машини за раздвојување на документи 1 парче“. 

21) По текстот под ред. број 31, се додаваат три нови ред. броја 31 а, 316 и 31 в, кои гласат: 

„31 а 85.01/4 KB. Генераторски агрегати со клипни мотори со внатрешно согору-
вање 
Ех. 
- Генераторски агрегати за разни напојувања , 41 парче 

316 85.01/9 ЛБО Статички конвертори, исправувачи и џсправувачки апарати 
Ех. 
- Инвертори - 3 парчиња 

31в 85.12/2 ЛЕО Електрични апарати за загревање на почва и електрични апара-
ти за загревање на простории 
Ех. 
- Грејачи на свртници 50 парчиња“. 

22) Во ред. број 32, во колоните 4 и 5 по првата алинеја се додава текстот, кој гласи: 

„ - Радио-телефонска централа 1 парче“ 

23) Во ред. број 35 во колона 5, зборовите: „2 парчиња“ се заменуваат со зборовите: „43 парчиња“, а во колон! 
те 4 и 5 во втората алинеја, текстот гласи: 

„ - Телепринтери 46 комплети“. 

24) Во ред. број 36, по наименувањето, текстот во колоните 4 и 5 се менува и гласи: 

„Ех. 
- Звучници 480 парчиња 
- Наглавни слушалки со или без микрофон 300 парчиња 
- Звучни ормари и кутии ' 90 парчиња 
- Аудиомонитори 23 парчиња 
- Звучни инки 4 комплета“. 

25) По текстот под ред. број 36 се додаваат два нови ред. броја 36а и 366, кои гласат: 

,,Зба 85.14/16 ЛЕО Микрофони 
Ех. 
- Дискусиони микрофонски уреди 1 комплет 
- Микрофони професионални 65 парчиња 
- Безжичен микрофонски комплет со прибор 49 комплети 
- Микрофони со прибор 565 парчиња 

366 85.14/16 ЛЕО Држачи на Микрофони и слични носачи 
Ех. 
- Микрофонски состави 86 парчиња 
- Телескопи со можност за движење до 8 m со приклучна ма-
шина за вертикално задвижување на телескопи 63 парчиња“. 

26) Во ред. број 37 во колоната 5 зборовите: „1 комплет“ се заменуваат со зборовите: „139 комплети“. 
27) По текстот под ред. број 38 се додава нов ред. број 38а, кој гласи: 

„38а 85.14/1 д ЛЕО Апарати, вклучувајќи и постаменти за Микрофони, друго 
Ех. 
- Driver со хорна и адаптер 4 парчиња 
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Driver за хорна 
Хорна со адаптер 
Систем за симултано преведување 

68 парчиња 
46 парчиња 

3 комплети“ 

28) Во ред. број 39 во колоните 4 и 5 по четиринаесеттата алинеја, се додава нов текст, кој гласи: 

„ - Безжичен систем на комуникации 
- Портабл линкови-чифт (2, 3-2, 5 GHz, 5 канали) 
- Аудиопредавател во опсег 319 - 396 MHz, со антена 
- Релејни врски 2, 3 GHz, 13 GHz 
- РадиорелеЈни станици и репортерски врски за радио, ТВ и 
предаватели 
- Репетитори за UKV телефонија 
- Радиолинкови (чифт) 
- Примопредаватели со антена 11 GHz 
- Репетиторски примопредаватели 
- Примопредаватели мобилни со прибор 
- Примопредаватели стационарни со прибор 
- Команден електронски пулт 
- Радиоуреди за противпожарна единица 
- Безжичен позив на персонал 
- VHF - репититор 
- Радиоиспраќачи за селективно поврзување 
- Репетитор за UKV станици 

- Испраќачи и примоиредаватели-радиотелефонски примопре-
даватели со припаѓачка опрема, рез. дел., прибор и со инстала-
ционен материјал 
- Примопредаватели и предаватели 
- Централна радиостаница за аеродромски радиосообраќај 
- Рачни VKV радиостаници 
- Радиоиспраќачи за селективно повикување на лица со припаѓ-
а м е сет на приемници 
- Испраќач за селективно повикување на лица 
- Манипулативен пулт со 30 основни и помошни регали за по-
лнење и одлагање на прием 
- Предавателна станица со моќност 5 W 
- Радиостаница за пренос на податоци и репетитор за пренос 
- Дигитални радиорелејни уреди, 140 Mbit/s, со припаѓачки ре-
зервни делови, прибор и со инсталационен материјал 
- Дигитални радиорелејни уреди, 34 Mbit/s, со припаѓачки ре-
зервни делови, прибор и со инсталационен материјал 
- Мобилни радиотелефонски примопредавателни единици 
- Рачни симплекс единици 
- Радиотелефонски уред во опсег од 159 MHz 
- Преносни радио UKV телефони 
Радиотелефонски репетитори 

29 парчиња 
2 парчиња 

12 парчиња 
5 парчиња 

43 парчиња 
4 парчиња 
2 парчиња 
8 парчиња 

12 парчиња 
80 парчиња 
30 парчиња 

1 парче 
2 комплета 
1 комплет 

15 парчиња 
6 парчиња 
5 парчиња 

1 
8 комплети 
1 парче 

40 парчиња 

1 комплет 
1 комплет 

1 комплет 
6 парчиња 
9 парчиња 

28 парчиња 

5 парчиња 
42 парчиња 

6 парчиња 
8 парчиња 

20 парчиња 
6 парчиња“. 

29) Во ред. број 43, во колоната 3 ознаката: ,,KB" се заменува со ознаката: „ЛЕО“, а во колоната 5 зборовите: 
,10 парчиња„ се заменуваат со зборовите: „14 парчиња“. 

По првата алинеја се додаваат две нови алинеи, кои гласат: 

- Професионален тјунер 
Контролен мобилен радиски приемник 

1 парче 
10 парчиња“ 

30) Во ред. број 44, по првата алинеја, во колоните 3, 4 и 5 се ,додава текстот кој гласи: 

„ЛЕО - Терминални уреди за автоматска радиотелефонска мрежа 1 парче“. 

31) Во ред. број 45, во колоната 3 ознаката: „Л Е“ се заменува со ознаката: „ЛЕО“. 
Во алинеја 4, зборовите: „9 комплети“ се заменуваат со зборовите: „54 комплети“. 
Во алинеја 5, во колоната 5 зборовите: „2 комплета“ се заменуваат со зборовите: „4 комплета“ 
Во алинеја 6, во колоната 5 зборовите: „1 парче“ се заменуваат со зборовите: „3 парчиња“. 
32) По текстот по ред. број 45 се додаваат три нови ред. броја, 45а, 456 и 45в, кои гласат: 

„45 а 85.15/ 10а ЛЕО Делови на производите од точ. 1 до 7 на овој тарифен број 
Ех. 
- Додаток за приклучување на телефонска централа 
- Додаток за паралелена работа на предаватели 
- Предавателна антена 
- Антени за радиостаници 
- Електрични ротатори 
- Приклучници за антена 

456 85. 16/4 ЛЕО Електрична опрема за контрола на железничкиот сообраќај, 
друмскиот сообраќај и сообраќајот на внатрешните водени па-
тишта и опрема што се употребува за контрола на сообраќај во 

4 парчиња 
5 парчиња 
6 парчиња 

100 парчиња 
2 парчиња 

^00 парчиња 
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луки, пристаништа и на аеродроми, во воздушниот сообраќај 
Ех. 
Визибилиметар 

45в 85.17/2 ЛБО Алармни уреди за заштита од кражба и пожари, други 
Ех. 
- Огнодојавна централа 

1 комплет 

1 комплет“. 

33) По текстот под ред. број 46 се додаваат нови ред. броеви, 46а, 466, 46в, 46г и 46д, кои гласат: 

„46а 85.17/2а ЛБО 

80 
2 

46 85.19/1а ЛБО 

Електрични апарати за визуелна сигнализација, други \ 
Ех. 
- Семафори спортски (сегменти за семафор) 
- Семафори за 10 линии 
- Семафори-спортски-мултиспорт 
Електрични апарати и нивни делови за вкулучавање и исклучу-
вање на електрични струјни кола; за заштита на електрични ко-
ла и за создавање на споеви за или во електрични струјни кола; 
разводни табли и командни табли и нивни делови, друго 
Ех. 
- Пневматски, односен релеј 
- Преспојно поле 
- Одводници на пренапон 
Сијалици со влакно, освен инфрацрвени и ултравиолетови сија-
лици 
Ех. 
- Сијалици до 1000 W 
- Сијалици преку 1000 W 
Сијалици со празнење, освен ултравиолетови сијалици 
Електронски микрокола 
Ех. 
- Интегрални кругови , 

34) Во ред. број 47 во алинеја 2, во колоната 5 зборовите: „2 парчиња“ се заменуваат со зборовите: „3 парчиња“ 
Во алинеја 8, во колоната 5 зборовите: „1 комплет“ се заменуваат со зборовите: „3 комплети“. 
Во алинеја 12 ,во колоната 5 зборовите: „4 парчиња“ се заменуваат со зборовите: „7 парчиња“. 

,2 парчиња“ се заменуваат со зборовите: „20 парчиња“. 
Д комплет“ се заменуваат со зборовите: „13 комплет“. 
Д комплет“ се заменуваат со зборовите: „3 комплета“. 
Д комплет“ се заменуваат со зборовите: „7 комплет“. 
Д парче“ се заменуваат со зборовите: „2 парчиња“. 
Д парче“ се заменуваат со зборовите: „4 парчиња“. 
,2 парчиња“ се заменуваат со зборовите: „8 парчиња“. 
Д парче“ се заменуваат со зборовите: „2 парчиња“. 
1 сет“ се заменуваат со зборовите: „8 комплети“. 
Д комплет“ се заменуваат со зборовите: „5 комплети“. 
,3 парчиња“ се заменуваат со зборовите: 
Д комплет“ се заменуваат со зборовите: 

46в 85.20/1 

46г 85.20/2 
46д 85.21/г 

КК 
ЛБО 
КК 
ЛБО 

6 
2 

50 

300 
670 

1.600 

парчиња 
комплета 
комплети 

парчиња 
парчиња 
парчиња 

парчиња 
парчиња 
парчиња 

50 парчиња“ 

Во алинеја 13, во колоната 5 зборовите: , 
Во алинеја 17, во колоната 5 зборовите: , 
Во алинеја 18, во колоната 5 зборовите: , 
Во алинеја 23, во колоната 5 зборовите: , 
Во алинеја 25, во колоната 5 зборовите: . 
Во алинеја 27, во колоната 5 зборовите: , 
Во алинеја 28, во колоната 5 зборовите: , 
Во алинеја 30, во колоната'5 зборовите: , 
Во алинеја 38, во колоната 5 зборовите:,, 
Во алинеја 39, во колоната 5 зборовите: , 
Во алинеја 40, во колоната 5 зборовиве: , 
Во алинеја 44, во колоната 5 зборовите: . 
По алинеја 45 се додаваат нови алинеји, кои гласат: 

„9 парчиња“ 
„5 комплета“ 

„Интерком 
Повеќанални автоматски процесори за осветление 
Електронски активни свртници (стерео) 
Четирипојасни свртници (40 KW) 
Четирипојасен звучнички систем (50 KW) 
Регулатори на 10 канали 
„Тракинг" генератор 
,,Sweer" - генератор 
Микробрановиден сигнал генератор 
Генератор и приемник за СА ТВ мерења 
Генератор за ниво 
Тест генератор 
Лимитери 

- Уреди за обработка на тон 
Time sode interflace за карактер на генератор со Куќиште 
Компресори експандери на тон 

- Delay 
- Equalizer (коректор на тон) 

Графички генератор 
- Уреди за дигитална обработка на видеосигнали 
- Видео матрици 

1 комплет 
4' парчиња 
1 парче 
1 парче 
1 парче 
1 парче 
1 парче 
4 парчиња 
1 парче 
5 парчиња 
5 парчиња 
2 парчиња 
1 парче 

15 парчиња 
1 парче , 
7 парчиња 

15 парчиња 
48 парчиња 

2 парчиња 
1 парче 
3 парчиња“ 

35) По текстот под ред. број 47 се додаваат нови ред. броеви, кои гласат: 

„47а 85.23/2 ЛБО Телекомуникациони кабли 
Ех. 
- Кабли микрофонски 10 парчини 
- Кабли микрофонски паричини 
- Кабли тип R.T.S. 1-2x2x0,6 
- Коаксијални кабли 

476 87.02/1 в КК Теренски возила, составени 

300 ш 
500 m 
500 m 

1000 m 
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47в 87.02/2а-1 КК 

47г 47.03/2 , КК 

47д 87.03/13 КЌ 

47ѓ 84.04/26 KB 

47ж 87.07/1г KB 

47з 87.14/2а-а КК 

Ех. 
- Теренски возила 30 парчиња 
Моторни возила за превоз на лица во јавниот сообраќај, авто-
буси составени 
Ех. 
- Автобуси за превоз на патници на платформа на аеродром 5 парчиња 
Моторни возила за специјални цели (како што се: самонатовар-
ни возила за префрлање на дефектни возила, противпожарни 
возила, возила со скали на извлекување, возила за чистење на 
улици, возила - снежни плугови, возила на полевање на улици, 
возила - дигалки, рефлекторски возила, возила-подвижни рабо-
тилници и подвижни радиолошки возила) освен моторните воз-
ила од тар. број 87.02 
Ех. 
- Моторни возила за чистење на улици 10 парчиња 
Моторни возила за специјални цели (како што се: самонатовар-
ни возила за префрлање на дефектни возила, противпожарни 
возила, со скали за извлекување, возила за чистење улици, вози-
ла-снежни плугови, возила за полевање на улици, возила-дигал-
ки, рефлекторски возила, возила-подвижни работилници и под-
вижни радиолошки возила) освен моторните возила од тар. 
број 87.02, друго 
Ех. 
- Мерни кола со прибор 1 парче 
- Возила со ТВ камера и со високопритисочна пумпа 1 парче 
- Возила за перење на авиони 1 парче 
- Возила за перење на контејнери / 1 парче 
- Специјални возила зја одржување на паркиралишта 1 парче 
- Натоварувач за kargo % 1 парче 
- Специјални моторни возила за полнење, празнење, филтрира-
ње и мерење на гориво за авиони 1 парче 
Шасии со мотори за моторни возила од тар. бр. 87.01; 87.02; 
87.03, за други возила, за камиони I 
Ех. ' 
- Шасии за камиони 1 парче 
Механички подвижни возила, трактори што се употребуваат на 
железнички перони, друго 
Ех. 
- Возила на електричен погон за превоз на атлетски справи 2 парчиња 
Приколки и полуприколки за превоз на стоки; тракторски, дру-
ги 
Ех. 
- Авиоцистерни со зафатнина 60.000 1 2 парчиња“ 

36) Во ред. број 50, по алинеја 3 се додава нова алинеја, која гласи: 

„ЛБО" - Телеобјективи 2 парчиња“. 

37) Во реден број 51 по алинеја 3 се додаваат две нови алинеи, кои гласат: 

„ - Машини за сепарација на бои (сканер) 
- Фотоапарати 

1 парче 
8 парчиња“. 

38) По текстот под реден број 51 се додава нов реден број 51 а, кој гласи: 

„51 а 90.07/3 ЛБО Делови и прибор 
- Мотор-drive и fash 6 парчиња“. 

39) Во реден број 52 во втората алинеја во колона 5 зборовите: „3 комплета“ се заменуваат со зборовите: „И 
комплети“. 

По алинеја 2 се додава нова алинеја, која гласи: 

Проектори за телекино 16/35 mm 1 парче“ 

40) Во реден број 53 по алинеја 9 се додава нова алинеја, која гласи: 

„ - Стативи за камери 30 парчиња“ 

41) По текстот под реден број 54 се додава нов реден број 54а, кој гласи: 

„54а 90.10/1 ЛБО Апарати за фотокопирање или термокопирање 
Ех. 
- Копирни апарати 185 парчиња“. 
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42) Во реден број 56 во алинеја 1 во колона 5 зборовите: „3 комплети“ се заменуваат со зборовите: „5 компле-
ти“. 

По втората алинеја, се додаваат две нови алинеи, кои гласат: 

„ - Машини за развивање на графички филмови 1 парче 
- Машини за развивање на печатарски форми (плочи за печат) 1 парче 
- Дија дупликатор за колор слајдови ! 1 парче“. 

43) Во реден број 57 во првата алинеја во колона 3 ознаката: „Л Е“ се заменува со ознаката: „ЛЕО“, а во колона 
3 зборовите: „2.696 комплети“ се заменуваат со зборовите: „2.968 комплети“. 

Се додаваат три нови алинеи, кои гласат: 

„- Театарски проектори 
- Трчечко светло 
- Виолетово светло 

3 парчиња 
1 парче 
6 парчиња“ 

44) Во реден број 58 во првата алинеја во колона 3 ознаката: „ЛБ" се заменува со ознаката: „ЛЕО“, а во колона 
5 зборовите: „12 комплети“ се заменуваат со зборовите: „16 комплети“. 

По првата алинеја се додаваат две нови алинеи, кои гласат: 

,- HE-NE ласерски проектори 
- Ласерска опрема за проекти 
- Разни расветни уреди за ефекти 
- Диско ефекти 

2 комплета 
1 комплет v 

5 парчиња 
1 комплет“. 

45) Во реден број 60 во колона 3 ознаката: „ЛБ" се заменува со ознаката: „ЛЕО“. 
По алинеја 9 се додаваат 15 нови алинеи, кои гласат: 

„- Комбиниран апарат за физикална терапија со интерферен-
тни и дијадинамички струи и вакуум, со прибор 5 парчиња 
- Стимулатори на невромускуларен апарат, со прибор 3 парчиња 
- Специјална маса за преглед со прибор 2 парчиња 
- Апарати за ултразвучна терапија со прибор 4 парчиња 
- Апарати со примена на електромагнетно поле со прибор 2 парчиња 
- Апарат со примена на светлосна енергија заради отстранува-
ње на бои, со прибор 2 парчиња 

у - Апарат со примена на вакуум за лекување кај циркулаторски 
пречки со прибор 3 парчиња 
- Апарати за електростимулација преку кожа 20 парчиња 
- Велосипеди за развивање и испитување на физичките способ-
ности на спортисти со прибор 2 парчиња 
- Стрес-електрокардиографија (Viagraf) со прибор 1 парче 
- Краткобранови апарати со прибор 2 парчиња 
- Електромиограф (EMG) со прибор 1 парче 
- Монитори за следење на витални функции: EKG/плус, респи-
рација, 2 х притисок на температура со можност за мерење на 
интракранијалниот притисок со прибор 2 парчиња 
- Преносна гарнитура за ORL помош со прибор 2 комплета 
- ORL амбулантен комплет со припаѓачки делови 1 комплет 
- Ултразвучен апарат SONEL 3000 со припаѓачки прибор 2 комплет“. 

л 

46) Во реден број 62 во првата линија во колона 3 ознаката: „ЛБ" се заменува со ознаката: „ЛЕО“, а во колона 
5 зборовите: „20 парчиња“ се заменуваат со зборовите: „23 парчиња“. ^ 4 

47) Во реден број 65 во првата алинеја во колона 3 ознаката: „Л Е“ се заменува со ознаката: „ЛЕО“, а во колона 
5 зборовите: „1 комплет“ се заменуваат со зборовите: „41 комплет“. 

48) По текстот под реден број 65 се додава нов реден број кој гласи: 

„65а 90.26/2а ЛЕО Мерачи за мерење на потрошувачка или производство на гасо-
ви, течности и електрицитет; други, за гасови 
Ех. 
Турбински гасомери 27 парчиња“ 

„ЛЕО 

по алинеја 14 се додаваат нови алинеи, кои гласат: 

Детектор на гас 1 парче 
Експозиметар 5 парчиња 
Изолационен апарат 1 парче 
Етанол плиномер 1 парче 
Подземен трагач 1 парче 
Бројач на фреквенција 1 парче 
Хроматограф за анализа на гас 1 парче 
Детектор за проверка на квалитетот на сп,оевите 2 парчиња 
Linetester - испитувач на ТТ линии 1 парче 
Индикатор 4 парчиња 
Преносен мерен сет со пишувач 1 парче 
Мерен сет со пишувач 3 парчиња 
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- Programable аудио тест сжстем 1 парче 
- Елетркични мерни инструменти 1, парче 
- Апарати за мерење на радио ТВ сигнали со прибор 1 парче 
- Специјални мерни инструменти за мерење на аудиосигнални 8 парчиња 
- Викторскоп 8 парчиња 
- Монитор со бранеста форма 5 парчиња 
- Анализатор на спектар 8 парчиња 
- Анализатор на спектар за UKV радиостаници 2 парчиња 
- Анализатор-инструмент на линија 2 парчиња 
- Осцилоскоп со меморија 7 парчиња 
- Дигитален мултиметар 9 парчиња 
- Мерач на изобличување 12 парчиња 
- Автоматски кониторинг PAL сигнали 2 парчиња 
- Мерач на шум Р парче 
- Осцилоскоп 100 MHz, два млаза 15 парчиња 
- Мерач на фреквенција 5 парчиња 
- Мерни инструменти за аудио-мерење (Х-у цртач) 5 парчиња 
- Двомлазен осцилоскоп по 20 MHz 15 парчиња 
- Мерна единица за сервисни мерења 6 парчиња 
- Автоматска единица за лабораториски аудиомерења 6 парчиња 
Мултиметар за аудио мерења 6 парчиња 
- Лекторски анализатор со додатен прибор 5 парчиња 
- Мерач на сила 2 парчиња 
- Конвертор со RF на MF (70 MHz) Р парче 
- Волтметар 1 парче 
- Селективен мерач на ниво 1 парче 
- Сензорска глава за мерење на вршна сила 1 1 парче 
- Attenuator 20 dB/50W 1 парче 
- Терминација 100W/50W ома 1 парче 
- Универзален приемник мерач на поле до 500 MHz 1 парче 
- Инструменти за одржување на UKV уреди 1 парчиња 
- Дигитален електронски мерен инструмент за дигитални теле-
фонски централи 7 парчиња 
- Мерни електронски инструменти за дотерување и одржување 
на телекомуникациски и дигитални системи за пренос, комплет 13 парчиња 
- Апарати за брза микробиолошка дијагностика 1 парче 
- Стереомонитор и осцилоскоп 18 парчиња 
- Апарат за мерење на шеќер во крвта 1 парче“. 

50) По текстот под реден број 67 се додава нов реден број 67а, кој гласи: 

„67а 91.01 /1 ЛБО Штоперки 70 парчиња“ 

51) Во реден број 70 по втората алинија се додава нова алинеја, која гласи: 

„ - Уреди за мерење време на спортски натпревари 4 комплети“ 

чиња . 
52) Во реден број 71 во првата алинеја во колона 5 зборовите: „2 парчиња“ се заменуваат со зборовите: „5 пар-

Во втората алинеја во колона 5 зборовите: „1 парче“ се заменуваат со зборовите: „2 парчиња“. 
53) По текстот под реден број 71 се додаваат два нови редни броја 71а и 716, кои гласат: 

„71 а 92.05/1 ЛЕО Други дувачки музички инструменти, метални 
Ех. 
- Фанфари 4 парчиња 

716 92.06 ЛБО Удирачки музички инструменти (на пример барабани, тапани, 
ксилофони, цимбала, кастањети) 
Ех. 
- Тапани 1 комплет“. 

54) Во редниот број 72 по втората алинеја се додава нова алинеја, која гласи: 

„ЛБО -Електрични клавири 2 прачиња" 

55) Во реден број 73 во колона 3 ознаката: „ЛБ" се заменува со ознаката: „ЛБО" а во колона 5 зборовите: „1 
парче“ се заменуваат со зборовите: „34 парчиња“. 

Во петтата алинеја во колона 5 зборовите: „6 парчиња“ се заменуваат со зборовите: „53 парчиња“. 
56) Во редниот број 74 во првата алинеја во колона 5 зборовите: „39 комплети“ се заменуваат со зборовите: 

„48 комплети“. 
Во петтата алинеја во колона 4 зборовите: „со ширина 1" се заменуваат со зборовите: „со ширина 1 или 2", а 

во колона 5 зборовите: „5 комплети“ се заменуваат со зборовите: „23 комплети“. 
Во шестата алинеја во колона 5 зборовите: „4 комплета“ се заменуваат со зборовите: „38 комплети“. 
Во седмата алинеја во колона 5 зборовите: „2 комплета“ се заменуваат со зборовите: „71 комплет“. 
57) Во реден број 75 во седмата алинеја во колона 5 зборовите: „3 комплета“ се заменуваат со зборовите: „4 

комплета“. 
Во осмата алинеја во колона 5 зборовите: „10 комплети“ се заменуваат со зборовите: „12 комплети“. 
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Во десеттата алинеја во колона 5 зборовите: „37 комплети“ се заменуваат со зборови-те: „260 комплети“. 
Во дваесет и деветтата алинеја во колона 5 зборовите: „20 парчиња“ се заменуваат со зборовите: „30 парчи-

ња“. 
Во триесеттата алинеја во колона 5 зборовите: „12 комплети“ се заменуваат со зборовите: „7 комплети“. 
58) Во реден број 76 во колона 3 ознаката: „ЛБ" се заменува со ознаката: „ЛЕО“, а во колона 5 зборовите: „50 

парчиња“ се заменуваат со зборовите: „1141 парче“. 
59) Во реден број 77 во колона 3 ознаката: „ЛБ" се заменува со ознаката: „ЛБО", а во колона 5 зборовите: „320 

парчиња“ се заменуваат со зборовите: „420 парчиња“. 
60) Во реден број 78 во колона 3 ознаката: „ЛБ" се заменува со ознаката: „ЛЕО“, а во колона 5 зборовите: „800 

парчиња“ се заменуваат со зборовите: „900 парчиња“. 
61) Во редниот број 80 во колона 3 ознаката: „Л Е“ се заменува со ознаката: „ЛЕО“, а во колона 5 зборовите: 

„900 парчиња“ се заменуваат со зборовите: „2.130 парчиња“. 
62) По текстот под реден број 81 се додава нов реден број 81 а, кој гласи: 

„81 а 97.05/3 ЛЕО Карневалски производи: производи за разонода (на пример за 
маѓионичарски трикови и необични шеги); украси за елки и 
слични производи за празници, друго 
Ех. 
- Украсни паноа 40 т2". 

63) Во редниот број 82 во првата алинеја во колона 3 ознаката: „ЛБ" се заменува со ознаката: „ЛЕО“, а во 
првата алинеја, колона 5 зборовите: „20 парчиња“ се заменуваат со зборовите: „30 паричиња". , 

Во триесет и втората алинеја во колона 5 зборовите: „20 парчиња“ се заменуваат со зборовите: „40 парчиња“. 
Во триесет и петтата алинеја во колона 5 зборовите: „6 парчиња“ се заменуваат со зборовите: „9 парчиња“. 
Во триесет и шестата алинеја во колона 5 зборовите: „20 парчиња“ се заменуваат со зборовите: „120 парчи-

Њ а ' Во триесет и седмата алинеја во колона 5 зборовите: „50 парчиња“ се заменуваат со зборовите: „58 комплети“. 
По педесет и првата алинеја се додаваат две нови алинеи, кои гласат: 

„ - Резервни делови за трамболини 4 комплета 
- Балетски под со прибор 1 комплет“. 

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

Е.п. бр. 14 
15 јануари 1987 година 
Белград Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

113. 
Врз основа на член 217 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 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА 
КООРДИНАЦИЈА НА АКТИВНОСТИТЕ ЗА ОСТВАРУ-
ВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕ-

ДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 
ПОЛОЖБАТА НА ЖЕНИТЕ 

1. Се формира Југословенска комисија за координа-
ција на активностите за остварување на целите на (ЈОН за 
унапредување на положбата на жените (во натамошниот 
текст: Комисијата), како советодавно тело' на Сојузниот 
извршен совет за постојана соработка со Организацијата 
на обединетите нации. 

2. Комисијата ги врши следните работи: 
1) ја следи, разгледува и усогласува активноста за ос-

тварување на целите на ООН за унапредување на по-
ложбата и улогата на жените, подготвува периодични из-
вештаи што Југославија и ги доставува на Комисијата на 
ООН за елиминирање на сите форми на дискриминација 
спрема жените (CEDAW) и му дава мислење на Сојузниот 
извршен совет во врска со соработката на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија со Комисијата на 
ООН за статусот на жените, специјализираните и други 
соодветни тела на ООН со неврзаните земји и други земји 
во развој и со органите и организациите во рамките на би-

латералнита и мултилатералната сорботка во областа на 
унапредувањето на положбата на жените; 

2) ги подготвува основите за учество на југословен-
ските делегации на собирите што се организираат во ООН 
и неврзаното движење, како и во други владини меѓуна-
родни организации; 

3) подготвува предлози што се однесуваат на учеств9-
то на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
во одделни акции, проекти за соработка, склучување и из-
вршување на меѓународни договори што се однесуваат на 
областа „Унапредување на положбата на жените“. 

Комисијата го известува Сојузниот извршен свет за 
прашањата од овој делокруг и за тие прашања му дава на 
Советот мислења и предлози. 

3. Работите од точка 2 на оваа одлука и носителите 
на работите се утврдуваат во програмата на активностите 
за реализација на „Долгорочните стратегии на ОН за 
унапредување на положбата на жените до 2000 година“ и 
во соодветни документи усвоени на собирите на неврзани-
те земји и земјите во развој за областа „Улогата на жените 
во развојот“. 

Програмата на активностите од точка 2 од оваа одлу-
ка ја донесува Комисијата. 

Комисијата подготвува извештај за работата и му гс 
поднесува на Сојузниот извршен совет на разгледување, 

4. Комисијата ја сочинуваат претседател и 21 член, и 
тоа претставници на: 

1) Сојузниот извршен совет; 
2) извршните совети на СР и САП; 
3) Претседателството на Конференцијата за праша-

ња на општествената положба на жените на Југославија: 
4) Претседателството на советот на ССЈ; 
5) Претседателството на СМЈ; 
6) Сојузниот секретаријат за надворешни работи; 
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7) Сојузниот завод за општествено планирање; 
8) Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална 

заштита; 
9) Сојузниот секретаријат за информации; 

10) Сојузниот комитет за земјоделство; 
11) Сојузниот завод за меѓународна научна, просвет-

но-културана и техничка соработка; 
12) и четири члена од редовите на општествените, на-

учните и културните работници. 
5. Претседателот и членовите на Комисијата ги име-

нува Сојузниот извршен совет на четири години, а по ис-
текот на тоа време можат да бидат повторно именувани. 

6. Комисијата донесува деловник. 
7. Комисијата се грижи за спроведувањето на програ-

мите од точка 2 на оваа одлука, а стручната слубжа на Со-
јузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита 
обезбедува вршење на стручните и други работи, во сора-
ботка со надлежните сојузни органи и организации. 

8. Средства за извршување на програмите од точка 2 
на оваа одлука и средства за работа на Комисјата се обез-
бедуваат во претсметката на Сојузниот комитет за труд, 
здравство и социјална заштита. 

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

Е.п. бр. 13 
22 јануари 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

114. 
Врз основа на член 33 став 1 од Законот за вршење на 

стопански дејности во странство („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 71/85 и 38/86), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈМАЛИОТ ПРОЦЕНТ ОД 
ДОБИВКАТА ШТО ОСНОВАЧОТ НА ПРЕТПРИЈА-
ТИЕ, БАНКА И ОСИГУРИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА 

ВО СТРАНСТВО Е ДОЛЖЕН ДА ЈА ВНЕСЕ ВО 
ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Најмалиот процент од добивката што основачот 
на претпријатие во странство е должен да ја внесе во Југо-
славија, изнесува: 

1) за основачот на сопствено или мешовито претпри-
јатие во странство што се занимава со трговска дејност 
односно со давање стопански услуги - 30% од остварената 
добивка односно 15% од добивката остварена во претпри-
јатијата основани во земјите во развој односно 7,5% од до-
бивката остварена во претпријатијата основани во најмал-
ку развиените земји во развој; 

2) за основачот на сопствено или мешовито претпри-
јатие во странство што се занимава со производствена деј-
ност - 15% од остварената добивка односно 7,5% од добив-
ката остварена во претпријатијата основани во земјите во 
развој односно 3% од добивката остварена во претприја-
тијата основани во најмалку развиените земји во развој; 

3) за основачот на банка или друга финансиска орга-
низација во странство - 40% од остварената добивка од-
носно 5% од добивката остварена во банките и другите 
финансиски организации основани во земјите во развој од-
носно 2,5% од добивката остварена во банките и другите 
финансиски организации основани во најмалку развиени-
те земји во развој; 

4) за основачот на осигурителна или реосигурителна 
организација во странство - 30% од остварената добивка 
односно најмалку 5% од остварената добивка ако осигури-
телна или реосигурителна организација основале во зем-
јите ќо развој односно 2,5% од остварената добивка ако 
осигурителна или реосигурителна организација основале 
во најмалку развиените земји во развој. 

Под остварена добивка во смисла на став 1 од оваа 
точка се подразбира добивката остварена во сопствените 

претпријатија, банки, други финансиски организации, оси-
гурителни и реосигурителни организации основани во 
странство и добивката што на основачот му припаѓа по 
основ на распределбата во мешовити претпријатија, бан-
ки, други финансиски организации, осигурителни и реоси-
гурителни организации основани во странство, што се ут-
врдува со завршната сметка според прописите на стран-
ската држава во која се основани, а по намирување на об-
врските што произлегуваат од прописите на таа држава. 

Обврската за внесување на добивката пропишана со 
одредбите 1 и 2 на став 1 од оваа точка се однесува и на 
добивката што ќе ја оствари холдинг - претпријатие и 
претпријатието што основало холдинг - претпријатие. 

2. Одредбите на точка 1 од оваа одлука се однесуваат 
и на организациите на здружен труд што вложуваат сред-
ства во странски претпријатија. 

3. Организациите на здружен труд, деловните заедни-
ци, банките, заедниците за осигурување на имоти и лица и 
заедниците за реосигурување, се должни добивката, што ја 
оствариле по завршната сметка за 1986 година, да ја вне-
сат во Југославија во процентите за кои презеле обврска 
врз основа на член 15 став 2 точка 1 од Законот за вршење 
на стопански дејности во странство („С,лужбен лист на 
СФРЈ“, бр. 15/77, 17/78 и 5/82). 

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

Е.п. бр. 12 
22 јануари 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с.р. 

115. 
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 ПЛУТА 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат југословенските 
стандарди за плута што ги имаат следните називи и озна-
ки: 

1) Плута. Плочи од агломерати на 
плута за обложување на подови. Каракте-
ристики, земање на мостри и пакување -

2) Плута. Плочи од агломерати за об-
ложување на подови. Методи на испиту-
вање - — -

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 BQ целост, а ќе се применуваат на 
плута што ќе се произведе односно увезе од денот на вле-
гувањето на овој правилник во сила. 

Член 4 

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

Плута. Плочи од агломерирана плу-
та. Карактеристики JUS D.Z0.036 
донесен со Правилникот за југословенските стандарди од 
областа на дрвната индустрија („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 32/79). 

JUS D.2O.039 

JUS D.Z8.012 
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Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

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

Бр. 07-5029/1 
11 декември 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандаридзација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

116. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

ПРИБОР 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

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

1) Проширувачи со валчеста рачка - JUS K.D3.300 
2) Проширувачи со морзе-конична 

рачка JUS K.D3.301 
3) Проширувачи со морзе-конична 

рачка, долги JUS K.D3.303 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат Југословенските стандарди што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Спирални проширувачи од брзоре-
зен челик, со валчеста рачка JUS K.D3.300 

2) Спирални проширувачи од брзоре-
зен челик, со морзе-конична рачка -
донесени со Решението за југословенските 
стандарди за алат и прибор („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 18/73); 

3) Спирални проширувачи, екстра 
долги, со морзе-конична рачка, од брозо-
резен челик, за проширување отвори со 
посредство на водилици за дупчење 
донесен со Решението за југословенските стандарди за 
резни алати („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/73). 

- JUS K.D3.301 

- JUS K.D3.303 

Бр. 07-5030/1 
11 декември 1986 година 
Белград 

Директор 
1 на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

117. 
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 СВИТЛИВИ 

КОАКСИЈАЛНИ КАБЛИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за свитливи коаксијални кабли што го има след-
ниот назив и ознака: 

Свитливи коаксијални кабли за 
радиофреквенција од типот RF 50-17-1 i 
RF 50-17-2 JUS N.C6.083 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на свит-
ливи коаксијални кабли што ќе се произведат односно уве-
зат 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. 07-5031/1 
11 декември 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
By ќашин Драгоевиќ, с. р. 

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

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

118. 
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 стандардизизација пропи-
шува 

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

КАМЕН 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за природен камен што ги имаат следните нази-
ви и ознаки: 

1) Природен камен. Определување на 
притисната цврстина JUS В В8.012 

2) Природен камен. Определување на 
свитливата цврстина JUS B.BS.017 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
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природниот камен од денот на влегувањето во сила на 
ОВОЈ правилник. 

Член 4 

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

1) Природен камен, испитување на 
цврстината на притисок JUS В.В8.012 

2) испитување на цврстината на ке-
нот на свиткување JUS В.В8.017 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
физикалните и техничките мерења за каменот и неговите 
методи на испитување, за бетонот и за употребата на 
ложишна згура („Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/57). 

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

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

Бр. 07-5032/1 
11 декември 1986 година 
Белград i 

Директор 
' на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

119. I 
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-
LI ува 1 

П Р А В И Л Н И К 
3 \ ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ИСПИТУВА-
ЊЕ НА ОБВИТКАНОСТА И СИМНУВАЊЕТО НА 

ЈАГЛЕНОВОДОРОДНИ ВРЗИВА ОД КАМЕНЕН 
МАТЕРИЈАЛ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува 

стандард за испитување на обвитканоста 
на јагленоводорнодни врзива од каменен 
го има следниот назив и ознака: 

Испитување на обвитканоста и сим-
нувањето на јагленоводородни врзива од 
каменен материјал. Испитување на обно-
сувањето под вода 

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 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи југословенскиот стандард што го има 
с чедниот назив и ознака: 

Јагленоводородни мешавини за про-
стирка Испитување на обносувањето под 
вода JUS U.M8.096 
донесен со Решението за Југословенските стандарди од об-
ласта на градежништвото („Службени лист на СФРЈ“, бр. 
14 67). 

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

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

Бр. 07-5033/1 
11 декември 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ с. р. 

120. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот застандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/71 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 ТЕХНИЧКА 

ОПРЕМА НА ЈАВНИ ПАТИШТА 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат југословенските 
стандарди за техничка опрема на јавни патишта кои ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Техничка опрема на јавни патиш-
та. Заштитна жичена ограда. Технички ус-
лови JUSU.S4.102 

2) Техничка опрема на јавни патишта 
Заштита на жичена ограда. Технички ус-
лови за поставување ' JUS U.S4.112 

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 задолжители во целост, а ќе се применуваат на тех-
ничка опрема на јавни патишта 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. 07-5034/1 
П декември 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с.р. 

121. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

ЈАГ Л F НОВО ДО?ОДИ ОД АРОМАТИЧЕН РЕД 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за технички јагленоводороди од ароматичен 
ред што ги имаат следните називи и ознаки: 

југословенскит 
и симнувањето 
материјал што 

JUS U.M8 096 

I i \ 
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1) Бензен, технички. Технички услови JUS Н.В2.001 
2) Толуен, технички. Технички усло-

ви JUS Н.В2.002 
3) Јаглехсводороди од ароматичен 

ред, технички. Определување содржината 
на вкупниот сулфур. Волуметриска мето-
да ^ JUS Н.В8.008 

4) Јагленоводороди од ароматичен 
ред, технички. Утврдување присуство на 
соединенија на сулфур (како NzS и SO2) - JUS Н.В8.027 

5) Бензен, и толуен, технички. Опре-
делување на боја во единиците на Pt-Co 
скала Колориметарска метода. JUS Н.В8.028 

6) Бензен, технички. Определување 
точката на кристализација JUS Н.В8.029 

7) Бензен, технички. Определување 
содржината на тиофен. Спектрофотомет-
риска метода JUS Н.В8.035 

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 Н В8.008, чие 

применување не е задолжително, југословенските стандар-
ди од член 1 на овој правилник се задолжителни во це-
лост, а ќе се применуваат на технички јагленоводороди од 
ароматичен ред 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 четири 

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

Бр. 07-5035/1 
П декември 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашнн Драгоевиќ, с. р. 

122. 
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 

ПРОИЗВОДИТЕ ОД ГУМА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандар за производите од гума што го има следниот на-
зив и ознака: 

Производи од гума. Гумени хирур-
шки нараквици JUS G.Fl.lOi 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

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

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

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на произ-
водите од гума што ќе се произведат односно увезат од 
денот на влегувањето на овој правилник во сила. 

Член 4 
Со денот на влегувањето на овој правилник во сила 

престанува да важи југослоенскиот стандард што го има 
следниот назив и ознака: 

Производи од гума. Гумени наракви-
ци хируршки и за други заштини намени JUS G.D9.051 
донесен со Решението за југословенските стандарди за 
производите од гума („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/70). 

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

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

Бр 07-5036/1 
11 декември 1986 година v 
Белград 

^ Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација 
Вукашин'Драгоевиќ, с. р. 

123. 
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 ЕЛЕКТРО-
ТЕХНИЧКИ СОСТАВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 

УРЕДИ 

Член 1 
Со овој правилник се припишуваат југословенските 

стандарди за елеАромеханички составни делови за елек-
тронски уреди што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Електромеханички составни дело-
ви за електронски уреди. Методи за испи-
тување. Постапка 13е: Метода на полари-
зација JUS N.R4.448 

2) Електромеханички составни дело-
ви за електронски уреди. Методи за испи-
тување. Постапка 2h: Отпорност за зазем-
јување на команден дел на прекинувач - JUS N.R4.482 

3) Електромеханички составни дело-
ви за електронски уреди. Методи за испи-
тување. Постапка 16i: Сила на задржува-
ње на пружинскиот контакт за заземјува-
ње JUS N.R4.492 

4) Конектори за фреквенции до 3 
MHz. Тркалезни конектори. Општи бара-
ња. Измени и дополненија JUS N.R4.600/1 

5) Конектори за фреквенции до 3 
MHz. Конектори за печатени плочи. Оп-
шти барања JUS N.R4.700/1 

6) Конектори за фреквенции до 3 
MHz. Конектори за панели и рамки. Оп-
шти барања ј JUS N.R4.800 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
електромеханички составни делови за електронски уреди 
што ќе се произведат односно увезат од денот на влегува-
њето во сила на овој правилник. 

' ( 

i 
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Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

Електромеханички составни делови за електронски 
уреди. Методи за испитување. Постапка 13е: 

Метод на пларизација JUS N.R4.448 
донесен со Решението за југословенските стандарди за 
електромеханички составни делови за електронски уреди 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/75). 

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

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

Бр. 07-5037/1 
11 декември 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашнн Драгоевиќ, с.р. 

124. 
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 ЧИСТИ 

ХЕМИКАЛИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за чисти хемикалии што ги имаат следните на-
зиви и ознаки: 

1) Чисти хемикалии. Железо (Н)-сул-
фат-хептахидрат. Технички услови 

2) Чисти хемикалии. Железо (П)-сул-
фат-хептахидрат. Определување на 
содржината на железо (П)-сулфат-хепта-
хидрат. Волуметриска метода 

3) Чисти хемикалии. Железо (Н)-сул-
фат-хептахидрат. Определување на 
содржината на материи нерастворливи во 
вода. Гравиметриска метода 

4) Чисти хемикалии. Железо (П)-сул-
фат-хептахидрат. Мерење на рН-вред-
ност. Потенциометриска метода 

5) Чисти хемикалии. Железо (П)-сул-
фат-хептахидрат. Определување на 
содржината на железо (III). Колоримет-
риска метода 

6) Чисти хемикалии. Железо (Н)-сул-
фат-хептахидрат. Определување на 
содржината на хлориди. Турбидиметрис-
ка метода 

7) Чисти хемикалии. Железо (Н)-^сул-
фат-хептахидрат. Определување на 
содржината на фосфати. Спектрофотомет-
риска метода 

8) Чисти хемикалии. Железо (Н)-сул-
фат-хептахидрат. Определување на 
содржината на вкупен азот. Колоримет-
риска метода 

9) Чисти хемикалии. Железо (Н)-сул-
фат-хептахидрат. Определување на 
содржината на бакар, цинк, манган и оло-
во. Метода на атомска апсорпциЈа 

10) Чисти хемикалии. Железо 
(П)-сулфат-хептахидрат. Определување 
на содржината на арсен. Фотометриска 
метода 

Член 2 

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 4 

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

Чисти хемикалии. Железо (П)-сул-
бат ЈУГ И G2.033 
донесен со Решението за Југословенските стандарди од об-
ласта на производството на хемиски чисти соединенија 
(хемикалии) („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/71). 

Член 5 

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

Бр, 07-5038/1 
И декември 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

^ стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с.р. 

125. 
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 ЧИСТИ ХЕ-

МИКАЛИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за чистите хемикалии што ги имаат следните 
називи и ознаки: 

1) Чисти хемикалии. Бакар ( ^ - о к -
сид. Технички услови JUSH.G2.071 

2) Чисти хемикалии. Бакар (П)-ок-
сид. Определување на содржината на ба-
кар (Н)-оксид. Волуметриска метода JUS H.G8.284 

3) Чисти хемикалии. Бакар (И)-ок-
сид. Определување на содржината на ма-
терии нерастворливи во хлороводородна 
киселина. Гравиметриска метода JUS H.G8.285 

4) ,Чисти хемикалии. Бакар (И)-ок-
сид. Определување на содржината на ма-
терии растворлив^ во вода. Гравиметрис-
ка метода JUS H.G8.286 

5) Чисти хемикалии. Бакар (Н)-ок-
сид. Определување на содржината на хло-
риди. Турбидиметриска метода JUS H.G8.28/ 

6) Чисти хемикалии. Бакар (Н)-ок-
сид. Определување на содржината на сул-
фати. Турбидиметриска метода JUS H.G8.288 

7) Чисти хемикалии. Бакар (Н)-ок-
сид. Определување на содржината на оло-
во и железо. Метода на атомска апсорција JUS H.G8.289 

8) Чисти хемикалии. Бакар (И)-ок-
сид. Определување на содржината на вку-
пен азот. Колориметриска метода JUS H.G8.290 

JUS H.G2.033 

JUS H.G8.274 

JUS H.G8.275 

JUS H.G8.276 

JUS H.G8.277 

JUS H.G8.278 

JUS H.G8.279 

JUS H.G8.280 

JUS H.G8.281 

JUS H.G8.282 

f 
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9) Чисти хемикалии. Бакар (И)-ок-
сид. Определување на содржината на јаг-
лерод. Турбидиметриска метода JUS H.G8.291 

10) Чисти хемикалии. Бакар (Н)-ок-
сид. Определување на содржината на ма-
терии што не се таложат со водород-сул-
фид. Гравиметриска метода JUS H.G8.292 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

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

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

Бр. 07-5039/1 
11 декември 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с.р. 

126. 
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 ЧИСТИ 

ХЕМИКАЛИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за чисти хемикалии што ги имаат следните на-
зиви и ознаки: 

1) Чисти хемикалии. Бариум-хлорид-
-дихидрат. Технички улови JUS H.G2.060 

2) Чисти хемикалии. Бариум-хлорид-
-дихидрат. Определување на содржината 
на бариум-хлорид-дихидрат. Гравимет-
риска метода JUS H.G8.265 

3) Чисти хемикалии. Бариум-хлорид-
-дихидрат. Мерење на рН-вредност. по-
тенциометриска метода JUS H.G8.260 

4) чисти хемикалии. Бариум-хлорид-
-дихидрат. Определување на содржината 
на вкупен азот. Колориметриска метода JUS H.G8.261 

5) Чисти хемикалии. Бариум-хлорид-
-дихидрат. Определување на содржината 
на тешки метали (како рВ). Колоримет-
риска метода JUS H.G8.262 

6) Чисти хемикалии. Бариум-хлорид-
-дихидрат. Определување на содржината 
на железо. Колориметриска метода JUS H.G8.263 

7) Чисти хемикалии. Бариум-хлорид-
-дихидрат. Определување на содржината 
на калциум и стронициум. Метода на 
атомска апсорција JUS H.G8.264 

8) Чисти хемикалии. Бариум-хлорид-
-дихидрат. Определување на содржината 
на натриум и калиум. Метода на емисио-
на спектрофотометрија со пламен JUS H.G8.265 

9) Чисти хемикалии. Бариум-хлорид-
-14хидрат. Определување на содржината 

на материи нерастворливи во вода. Тра-
ен метричка метода JUS H.G8 266 

10) Чисти хемикалии. Бариум-хло-
рид-дихидрат. Определување на содржи-
ната на бариум-хлорид-дихидраат. Ком-
плексометриска метода JUS H.G8 311 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

^ Член 4 
Со денот на влегувањето на овој правилник во сила 

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

Чисти хемикалии. Бариум-хлорид - JUS H.G2.060 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на хемиската индустрија („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 29/65). 

Член 5 
t)Boj правилник влегува во сила по истекот на два ме-

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

Бр. 07-5040/1 ѕ 
П декември 1986 година 
Белград 

Директор 
| на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

127. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

ПРИКЛУЧОЦИ ЗА КОЧНИЦИ СО ЗБИЕН ВОЗДУХ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за навојни прикучки за кочници со збиен воздух 
кои ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Навојни приклучоци за кочници со 
збиен воздух. Продолжеток за црево. Фор-
ма и мери JUS М.В6.950 

2) Навојни приклучоци за кочници со 
збиен воздух. Прав продолжеток. Форма 
имери JUS М.В6.951 

3) Навојни приклучоци за кочници со 
збиен воздух. Прав преграден про-
должеток. Форма и мери JUS М.В6.952 

4) Навојни приклучоци за кочници со 
збиен воздух. Продолжеток за црево и 
цевка. Форма и мери JUS М.В6 95: 

5) Навојни приклучоци за кочници со 
збиен воздух. Т-чатал. Форма и мери JUS М.В6.96С 

6) Навојни приклучоци за кочници со 
збиен воздух. Редукционен Т-чатал. Фор-
ма и мери JUS М.В6.96,' 

7) Навојни приклучоци за кочници со 
збиен воздух. Редукционен К-чатал. Фор-
ма и мери JUS М.В6.96: 

4 I 
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Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 х 

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

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

1) Пнеуматични водови. Цевен про-
должеток за спојки од челен систем. Фор-
ма и мери JUS М.В6.951 

2) Пневматични водови. Продолжен 
цевен продолжеток за спојки на челниот 
систен. Форма и мери JUS М.В6.952 

3) Пневматични .водови,. Коничен 
приклучок за црево за челен систем на 
цевни спојки. Форма и мери JUS М.В6.953 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
пневматични водови за кочници на друмски возила и дру-
ги пневматични инсталации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
6/67) 

4) Трикрат чатал за спојки на челни-
о Јистем. Форма и мери JUS М.В6.959 

5) подолвог трикрак чатал за спојки 
на челниот систем. Форма и мери JUS М.В6.960 

6) Редукционен специјален трикрак 
чатал за спојки на челниот систем. Форма 
и мери. JUS М.В6.962 

7) Редукционен с,пецијален четирик-
рак чатал на спојки на челниот систем. 
Форма и мери JUS М.В6.965 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
пневматични водови за кочници на друмски возила и дру-
ги пнеуматични инсталации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
49/67) 

8) Пневматични водови. Цевен при-
клучок без навој за челен систем на цевни 
спојки. Форма и мери JUS М.В6.950 
донесен со Решението за југословенските стандарди за 
спојки и приклучки за пневматични водови („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 4/68). 

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

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

Бр. 07-5041/1 
11 декември 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

128. 
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 

РЕГУЛАЦИОНИ ВЕНТИЛИ 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат југословенските 
стандарди за регулациони вентили, што ги имаат следни-
те називи и ознаки: 

1) Регулациони вентили. Мера поме-
ѓу приклучоците на вентилите без прираб-
ници JUS М.С5.086 

2) Регулациони вентили. Командни 
испитувања JUS М.С5.093 

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 точка 4, од југословенскиот стандард JUS 

М.С5.093, чиЈа примена не е задолжителна, југословенски-
те стандарди од член 1 на овој правилник се задолжител-
ни, а ќе се применуваат на регулационите вентили што ќе 
се произведат односно увезат од денот на влегувањето на 
овој правилник во сила. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на четири 

м^еци од денот на објавувањето во „Службен лист на 

Бр. 07-5042/1 
И декември 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

129. 
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 

РАДИОКОМУНИКАЦИИ 

Член 1 

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

1) Радиокомуникации. Уреди што се 
користат во мобилни служби. Предавате-
ли за емисии со еден страничен опсег 
(R3E, НЗЕ ili ЈЗЕ). Методи на мерење “ JUS N.N6.240 

2) Радиокомуникации. Уреди што се 
користат во мобилни служби. Предавате-
ли за видови на емисии R3E, НЗЕ или ЈЗЕ. 
Методи на мерење. Полигон за мерење на 
зрачење (30 m) JUS N.N6.242 

3) Радиокомуникации. Уреди што се 
користат во мобилни служби. Предавате-
ли за видови на емисии R3E, NE или ЈЗЕ. 
Методи за мерење. Приемник за мерење 
на моќноста JUS N.N6.245 

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 N.N6.245, чие 

применување не е задолжително, југословенските стандар-
ди од член 1 на овој правилник се задолжителни во џе-
тсет, а ќе се применуваат на радиокомуникациите од де-
нот на влегувањето во сила на овој правилник. 
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' Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

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

Бр. 07-5043/1 
И декември 1986 година 
Белград Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

130. 
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 ГАСНИТЕ 

АПАРАТИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за гасните апарати што ги имаат следните на-
зиви и ознаки. 

1) Гасни апарати. Гасни проточни 
грејачи за вода. Технички услови JUS Е.М6.302 

2) Гасни апарати. Гасни апарати за 
кампирање. Технички услови JUS М.Е6.303 

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 М.Е6.302, чие 

применување не е задолжително, Југословенскиот стан-
дард од член 1 на овој правилник е задолжителен во це-
лост, а ќе се применува на гасните апарати што ќе се про-
изведат односно увезат од денот на влегувањето на овој 
правилник во сила. 

Член 4 

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

Бр. 07-5044/1 
11 декември 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

131. 
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 ЈУГОСЛОВЕНСКИОВ СТАНДАРД ЗА СТАКЛЕНИ 

КАПИЛАРНИ ЕТАЛОН-ВИСКОЗИМЕТРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за стаклени капиларни еталон-вискозиметри 
што го има следниот назив и ознака: 

Стаклени капиларни еталон-виско-
зиметри - JUS L.J3.011 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на стак^ 
лените капиларни еталон-вискозиметри од денот на влегу-
вањето на овој правилник во сила. 

4 Член 4 
Со денот на влегувањето на овој правилник во сила 

престанува да важи Правилникот за југословенскиот стан-
дард за апаратите за лабораторски испитувања („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 46/81). 

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

сеци од денот на објавувањето во „Службен л^ст на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-5045/1 
11 декември 1986 година 
Белград ^Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

By ќашин Драгоевиќ, с. р. 

132. 
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 ИСПИТУВА-

ЊЕ НА НАФТНИ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за испитување на нафтни производи што го има 
следниот назив и ознака: 

Испитување на нафтни производи. 
Определување на површинскиот и меѓу-
површинскиот напон. Метода со помош 
на прстени - JUS В.Н8.070 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на на-
фтните производи што ќе се произведат односно увеза i од 
денот на влегувањето на овој правилник во сила. 

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

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

Бр. 07-5046/1 
П декември 1986 година 
Белград Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вукашнн Драгоевиќ, с. р. 
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133. 
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 ЛАБОРАТО-

РИСКИ САДОВИ И ПРИБОР ОД СТАКЛО 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандаред за лабораториски садови и прибор од стакло 
што го има следниот назив и ознака: 

Лабораториски садови и прибор од 
стакло. Стаклени капиларни вискозимет-
ри за определување на кинематичка ви-
скозност. Технички услови и начин на ко-
ристење JUS В.Е4.330 

Член 2 

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

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на лабо-
раториски садови и прибор од стакло што ќе се произве-
дат односно увезат од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник. 

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

сеци од денот на објавувањето во Службен лсит на СФЈР. 

Бр. 07-5047/1 
11 декември 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
алуминиум и на легури на алуминиум за гмечење што ќе 
се произведат односно увезат од денот на влегувањето на 
овој правилник во сила. 

Член 4 
Со денот на влегувањето на овој правилник во сила 

престанува да важи југословенскиот стандар што го има 
следниот назив и ознака. 

Топловалани лимови од алуминиум 
и алуминиумски легури. Технички услови 
за изработка и испорака JUS С.С4.019 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на обоените метали („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
48/63). 

Член 5 
Со денот на влегувањето на овој правилник во сила 

престанува да важи Решение за југословенски стандарди 
за алуминиум и алуминиумски легури („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 41/71). 

Член 6 

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

Бр. 07-5048/1 
11 декември 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

134. 
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 АЛУМИНИ-

УМ И ЛЕГУРИ НА АЛУМИНИУМ ЗА 
ГМЕЧЕЊЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат ју,гословенските 

стандарди за алуминиум и легури на алуминиум за гмече-
ње, што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Алуминиум и легури на алуминиу-
мот за гмечење. Топловалани лимови од 
алуминиум и легури на алуминиум. Тех-
нички услови JUSC.C4.019 

2) Алуминиум и легури на алумини-
ум за гмечење. Профили и прачки од легу-
ри на алуминиум за бродоградба . Технич-
ку услови JUS С.L3Л 00 

3) Алуминиум у легури на алумини-
ум за гмечење. Лимови од легури на алу-
миниумот за бродоградба. Технички усло-
ви JUS С L3.101 

135. 
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 РЕГУЛАТО-

РИ НА ПРИТИСОК ЗА ТЕЧЕН ПРОПАН-БУТАН 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за регулатори на притисок за течен пропан-бу-
тан, што го има следниот назив и ознака: 

Регулатори на притисок за течен 
пропан-бутан за протек до 2 kg/h JUS М.С5.360 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на регу-
латорите на притисок за течен пропан-бутан што ќе се 
произведат односно увезат од денот на влегувањето на 
овој правилник во сила. 

Член 4 
Со денот на влегувањето на овој правилник во сила 

престанува да важи југословенскиот стандард што го има 
следниот назив и ознака: 
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Регулатори на притисок за течни га-
сови пропан-оутан, за протек на 1 и 2 kg-
/h. Главни и приклучни мери JUS М.С5.360 
донесен со Решението за југословенските стандарди за са-
дови и прибор за компримирани течни гасови („Службен 

ѕ лист на СФРЈ“, бр. 10/67). 

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

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

Бр. 07-5049/1 
11 декември 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

136. 
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 КОНТЕЈНЕ-

РИ ОД СЕРИЈАТА 1 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за контејнери од серијата 1 што ги имаат след-
ните називи и ознаки: 

1) Контејнери од серијата 1. Ракува-
ња со контејнери JUS Z.M 1.031 

2) Контејнери од серијата 1. Контеј-
нери за општа употреба. Технички услови 
и испитување JUS Z.M8.001 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се-составен дел на овој правилник, а се објавувааат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стнадардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
контејнери од серијата 1 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 

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

1) Контејнери серија 1. Рукување - JUS Z.M 1.031 
2) Контејнери серија 1. Контејнери за 

општа употреба. Технички услови и испи-
тувања JUS Z.M8.001 
донесени со Правилникот за југословенските стандарди за 
контејнери („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/78). 

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

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

Бр. 07-5050/1 
П декември 1986 година 
Белград .. 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

137. 
Врз основа на член 52 точ. 1 и 2 од Законот за зашти-

та на животните од заразни болести што ја загрозуваат це-
лата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86), претседа-
телот на Сојузниот комитет за земјоделство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СТАВАЊЕ НА 
ГРАНИЦАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВ-
НА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА СПРЕМА РЕПУБЛЦ-
АК ИТАЛИЈА ПОД ПОСТОЈАНЕН ВЕТЕРИНАРСКИ 
НАДЗОР И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ МЕРКИ 
ВО ГРАНИЧНИТЕ ОПШТИНИ ЗАРАДИ СПРЕЧУВА-
ЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ И ШИРЕЊЕ НА ЗАРАЗНИ БО-

ЛЕСТИ ЛИГАВКА И ШАП 
1. Во Наредбата за ставање на границата на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија спрема Ре-
публика Италија под постојанен ветеринарски надзор и 
спроведување на одделни мерки во граничните општини 
заради спречување на внесување и ширење на заразни бо-
лести лигавка и т а п („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/86, 
56/86 и 61/86) во точка 1 одредба под 1 по зборот: „Југо-
славија“ се додаваат запирка и зборовите: „освен за млеко 
што се провозува преку територијата на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, ако млекото потекну-
ва од животни што не се заразени со лигавка и шап и ако е 
пастеризирано или подложено на термички третман што е 
еквивалентен на пастеризација". 

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

Бр. 6-6384/4 
27 јануари 1987 година 
Белград 

Претседател на Сојузниот 
комитет за земјоделство, 

Сава Вујков, с. р 

138. 
Врз основа на член 14 од Законот за статистичките 

истражувања од интерес за целата земја („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 13/73, 9/76 и 63/86), во врска со одредбата 
на редниот број 14 (18) од одделот Статистика на трудот 
на Програмата на статистичките истражувања од интерес 
за целата земја за 1987 година, кој е составен дел на Одлу-
ката за утврдување на Програмата на статистичките ис-
тражувања од интерес за целата земја за 1987 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/86), директорот на Со-
јузниот завод за статистика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА СПРОВЕДУ-
ВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКОТО ИСТРАЖУВАЊЕ „ПО-

ПИС НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНИОТ 
СЕКТОР“ 

1. Во Решението за спроведување на статистичкото 
истражување „Попис на работниците во општествениот 
сектор“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/86) во точка 5 
зборот: „и“ се заменува со запирка, а по зборовите: „по-
краинските заводи за статистика“ се додаваат зборовите: 
„и статистичките органи во општините и градовите.". 

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

Бр 001-270/1 
19 јануари 1986 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

статисика, 
д-р Драгутин Групковиќ, с.р. 
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139. 
Врз основа на член 79 став 1 од Законот за девизното 

работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85 и 71/86), 
член 64а и член бб став 2 од Законот за Народната банка 
на Југославија и за единственото монетарно работење на 
народните банки на републиките и народните банки на ав-
тономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 
41/81, 26/84 и 71/86), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНЕСУВАЊЕ И ВНЕ-
СУВАЊЕ НА ЕФЕКТИВНИ ДИНАРИ ВО ПАТНИЧКИ-

ОТ ПРОМЕТ ССГ СТРАНСТВО 
1. Во Одлуката за изнесување и внесување ефективни 

динари во патничкиот промет со странство („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 72/85) во точка 1 зборовите г„од 5.000 
динари“ се заменуваат со зборовите: „од 10.000 динари“, а 
зборовите: „од 2.000 динари“ се заменуваат со зборовите: 
„од 5.000 динари“. 

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

О. бр. 4 
20 јануари 1987 година 
Белград 

Го заменува 
Претседателот на Советот 

на гувернерите 
заменик-гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

п-о Слободан Станоевиќ,с.р 

140. 
Врз основа на член 79 ст. 2 и 3 и член 82 став 2 од За-

конот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 66/85 и 71/86), член 64а и член бб став 2 од Законот на 
Народната банка на Југославија и за единственото моне-
тарно работење на народните банки на републиките и на-
родните банки на автономните покраини („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), Советот на гу-
вернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УС-
ЛОВИТЕ ЗА ИЗНЕСУВАЊЕ ИЛИ ИСПРАЌАЊЕ ОД 
ЈУГОСЛАВИЈА И ЗА ВНЕСУВАЊЕ ВО ЈУГОСЛАВИЈА 

НА ПАРИ И ВРЕДНОСНИЦИ 
1. Во Одлуката за условите за изнесување или испра-

ќање од Југославија и за внесување во Југославија на пари 
и вредносници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/85) во 
точка 1 се додава нова одредба под 3) која гласи: 

„3) ефективни динари потребни за тестирање на авто-
мати за броење на хартиени банкноти и ковани пари, под 
услов кон барањето за добивање одобрение да се приложи 
гаранција од странската фирма дека по извршеното тести-
рање, а најдоцна во рок од три месеци од денот на прие-
мот на банкнотите, ќе се изврши враќање на истите.". 

2. Точка 3 став 1 се менува и гласи: 
„3. Поштенските и други пратки за Југославија што 

содржат ефективни динари, поштата е должна согласно со 
член 163 од Законот за девизното работење да ги дозначи 
на посебна динарска сметка на Сојузниот девизен инспек-
торат со известување на истиот.". 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
О. бр. 5 
20 јануари 1987 година 
Белград 

141. 
Врз основа на член 17, член 64а и член бб став 2 од За-

конот за Народната банка на Југославија и за единствено-
то монетарно работење на народните банки на републики-
те и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), 
во согласност со точка 7 од Одлуката за остварувањето на 
целите и задачите на заедничката емисиона и парична по-
литика и на заедничките основи на кредитната политика 
во 1986 година („Службен лист на СФРЈ“, бр, 21/86,44/86, 
67/86 и 71/86), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА 
РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Во Одлуката за задолжителната резерва на банките 

кај Народната банка на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 72/81, 6/83, 30/83, 45/83, 3/84, 25/84, 42/84, 
44/84, 52/84,40/85, 52/86 и 68/86), во точка 2 став 1 во од-
редбата под 1 процентот: „16,7%" се заменува со процен-
тот: „18%". 

2. Прва претсметка и издвојување на задолжителната 
резерва по одредбите на оваа одлука банките ќе извршат 
на П февруари 1987 година, според состојбата на сред-
ствата на 31 јануари 1987 година. 

3. Во точка 7 став 1 процентот: „0,1%" се заменува со 
процентот: „0,225%". 

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

О. бр. 8 
20 јануари 1987 година 
Белград ^ 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан BJtdTKOBJfii?, с.р. 

142. 
Врз основа на чл. 24, 64а и член бб став 2 од Законот 

за Народната банка на Југославија и за единственото мо-
нетарно работење на народните банки на републиките и 
народните банки на автономните покраини („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), во соглас-
ност со точ. 1 до 4 од Одлуката за целите и задачите на за-
едничката емисиона и парична политика и на заедничките 
основи на кредитната политика во 1987 година („Службен 
лист на СФРЈ“ бр. 71/86), Советот на гувернерите донесу-
ва 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА 
НА ПОРАСТОТ НА ДИНАРСКИТЕ ПЛАСМАНИ НА 
БАНКИТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ФЕВРУАРИ ДО 31 

МАРТ 1987 ГОДИНА 
1. Заради обезбедување порастот на вкупните динар-

ски пласмани на банките во 1987 година да се остварува во 
рамките утврдени со точка 2 на Одлуката за целите и зада-
чите на заедничката емисиона и парична политика и на за-
едничките основи на кредитната политика во 1987 година, 
основните и здружените бан,ки (во натамошниот текст: 
банките) се должни со својата деловна политика да обезбе-
дат порастот на нивните динарски пласмани во периодот 
од 1 февруари до 31 март 1987 година, заедно со остваре-
ниот пораст од 1 до 31 јануари да се остварува во рамките 
утврдени со оваа одлука. 

Порастот на динарските пласмани на банките, во 
смисла на оваа одлука, се смета во однос на нивната кни-
говодствена состојба на 31 декември 1986 година, а според 
образецот КЊ-БИФО, ако со оваа одлука не е пропишано 
поинаку. 

2. Во согласност со одредбата на точка 1 на оваа од-
лука, банките се должни да обезбедат состојбата на нивни-

Го заменува 
претседателот на Советот 

на гувернерите 
заменик-гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

д-р Слободан Станоевиќ, с.р. 
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те динарски пласмани, освен на пласманите од точка 4 на 
оваа одлука, на 28 февруари и 31 март 1987 година да не 
биде поголема од состојбата на тие пласмани на 31 декем-
ври 1986 година. 

Банката која на 31 декември 1986 година имала не-
покриено пречекорување на динарските пласмани, во 
смисла на одредбите од Одлуката за усогласување на обе-
мот и динамиката на порастот на динарските пласмани на 
банките во периодот од 1 ноември до 31 декември 1986 го-
дина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/86), е должна да 
обезбеди состојбата на нејзините динарски пласмани на 28 
февруари и 31 март 1987 година да биде помала од состој-
бата на тие пласмани на 31 декември 1986 година, и тоа за 
износот на тоа пречекорување. 

По исклучок од одредбата на став 1 на оваа точка, 
банката може своите динарски пласмани да ги зголеми до 
28 февруари односно до 31 март 1987 година најмногу за 
2% во однос на состојбата на тие пласмани на 31 декември 
1986 година намалено за пречекорувањето од став 2 на 
оваа точка, со тоа што банките на целокупниот износ на 
остварениот пораст на динарските пласмани, во однос на 
состојбата на тие пласмани на 31 декември 1986 година 
намалено за пречекорувањето од став 2 точка 2 на оваа од-
лука, ќе ја пресметуваат и издвојуваат задолжителната ре-
зерва кај Народната банка на Југославија на начинот и 
под условите пропишани со посебна одлука. 

Банката која ќе оствари пречекорување на порастот, 
на динарските пласмани на 2%, во смисла на став 3 од 
оваа точка, се смета кредитно неспособна во смисла на 
Одлуката за минималните општи услови на кредитната 
способност на банките и на другите финансиски организа-
ции („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/86 и 30/86) и спрема 
неа се применуваат мерките пропишани со Одлуката за 
начинот на вршење контрола и обезбедување на еднаква 
постапка во примената на мерките спрема банките и дру-
гите финансиски организации („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 72/85). 

3. Под динарски пласмани на банките, во смисла на 
оваа одлука, се сметаат динарските пласмани што банките 
им ги даваат на организациите на здружен труд и на други 
општествени правни лица, на интерни банки, на граѓански 
правни лица и на граѓани. 

Под пласмани во смисла на став 1 од оваа точка не се 
сметаат пласманите што банките им ги даваат на банки, 
на Југословенската банка за меѓународна економска сора-
ботка, на Пазарот на пари и хартии од вредност и на По-
штенската штедилница. 

4. По исклучок од одредбите на точка 2 од оваа одлу-
ка, обврската за ограничување на порастот на пласманите 
нема да се применува на: \ 

1) пласманите за извоз на стоки и услуги на конверти-
билното подрачје, посебно за извоз што се остварува во 
рамките на заедничките програми за производство и из-
воз, пласманите за извоз на клириншкото подрачје што се 
остваруваат по меѓудржавни аранжмани, пласманите за 
извоз во рамките на долгорочна производствена коопера-
ција, како и пласманите за кредитирање на извозот на оп-
рема и бродови и изведување на инвестициони работи во 
странство на кредит и за производство и подготваувње на 
стоки и услуги за извоз, вклучувајќи ги и подготовките за 
вршење на туристички услуги на странски туристи, под 
услов пласманите од оваа одредба да им се даваат само 
врз основа на документацијата пропишана со одлука за 
користење на примарна емисија и да се обезбеди строго 
наменско користење на овие кредити во функција на зголе-
мување на извозот на стоки и услуги; 

2) пласманите за производство на основни земјодел-
ски производи и за гоење на стока, пласманите за залихи 
на основни земјоделски производи што се формираат кај 
производителите на тие производи со рок на редитирање 
до 60 дена, пласманите за резерви на основни земјоделски 
и прехранбени производи што се формираат кај организа-
циите за стоковни резерви (општински, републички однос-
но покраински и сојузни стоковни резерви), пласманите за 
залихи на основните земјоделски и прехранбени произво-
ди кај прометните организации (што се занимаваат со 
промет на тие производ на големо), како и пласманите за 
залихи на основни земјоделски производи што се форми-
раат кај организациите на здружен труд што се занимава-
ат со индустриска преработка, доработка односно со го-
ење на стока, под услов пласманите од оваа одредба да им 

се даваат само врз основа на документацијата пропишана 
со одлука за условите за користење на примарна емисија и 
да се обезбеди строго наменско користење на овие креди-
ти; 

3) пласманите на банките од средствата на Фондот на 
(федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и автономни по-
краини, пласманите за обнова и изградба на подрачјата 
пострадани од земјотрес, како и пласманите од дополни-
телните и посебните средства што се користат за побрз 
развој на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, а 
најмногу до височината на остварениот прилив на сред-
ства за тие намени, во согласност со законите и со други 
прописи; 

4) пласманите на банките за станбено-комунална из-
градба, до височината на порастот на собраните средства 
наменети за таа изградба во 1987 година, зголемен за из-
носот на неискористениот пораст на собраните средства 
за тие намени во 1986 година; 

5) инвестиционите кредити на банките во кои учес-
твуваат кредитите на Меѓународната банка за обнова и 
развој, нејзини афилијации, на европската инвестициона 
банка и на EUROFIMA; 

6) пласманите на банките за кредитирање на изградба 
и за завршување на објектите наменети за одржување на 
Универзијадата во Загреб 1987 година; 

7) пласманите за реализација на проектот „Капела“ 
до износот предвиден со посебна одлука. 

5. Банките што ќе остварат намалување на динарски-
те пласмани од точка 2 на оваа одлука во однос на состој-
бата на тие пласмани на 31 декември 1986 година, намале-
но за пречекорувањето од став 2 точка 2 на оваа одлука, 
можат да му го отстапат на други банки правото за изно-
сот на тоа намалување да можат да ги зголемат своиете 
динарски пласмани. 

За износите на отстапените односно на примените 
права за пораст на динарските пласмани, банките се 
должни да ја известат надлежна“ва народна банка на ре-
публиката односно народна банка на автономната покра-
ина и Народната банка на Југославија во рокот пропишан 
за доставување на месечниот извештај од точка 6 на овва 
одлука. Кон овој извештај банките се должни да доставу-
ваат фотокопија од договорите или самоуправните спо-
годби за меѓусебно отстапување на правото на пораст на 
динарските пласмани. 

6. Заради следење и контрола на споредувањето на 
одредбите од оваа одлука банките се должни на надлежна-
та народна банка да и доставуваат извештај за остварени-
от пораст на динарските пласмани, според книговодстве-
ната состојба на крајот на месецот. Тие извештаи се доста-
вуваат најдоцна до 12 март, а за состојбата на пласманите 
на 31 март - најдоцна до' 17 април 1987 година. 

Народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини и доставуваат на Народната 
банка на Југославија збирни извештаи за состојбата на ди-
нарските пласмани на банките на ниво на републиките од-
носно на автономните покраини и по еден примерок од 
примените индивидуални извештаи на банките во рок од 
пет дена од истекот на рокот за доставување на извешта-
јот на банката од став 1 на оваа точка. 

Народната банка на Југославија во рок од пет дена 
од денот на приемот на збирните извештаи од став 2 на 
оваа точка ќе им доставува на народните банки на репуб-
ликите и на народните банки на автономните покраини 
збирни извештаи за сите републики и автономни покраи-
ни. 

По исклучок од ст. 1 до 3 на оваа точка, банките, во 
рок(од три дена по истекот на секоја декада, ќе им доста-
вуваат на народните банки десетдневни извештаи за со-
стојбата и промените на пласманите од точка 4 одредби 
под 1) и 2) на оваа одлука. Народните банки на републики-
те и народните банки на автономните покраини, во рок од 
наредните три дена, и доставуваат на Народната банка на 
Југославија збирни извештаи за состојбата и промените на 
овие кредити и по еден примерок од индивидуалните из-
вештаи на банките. 

7. Извештаите од точка 6 на оваа одлука банките ќе 
ги доставуваат според упатствата и на образецот што го 
пропишува Народната банка на Југославија. 
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8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

О. бр. 9 
20 јануари 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Златковиќ, с. р. 

143. 
Врз основа на член 17, член 64а и член бб став 2 од За-

конот за Народната банка на Југославија и за единствено-
то монетарно работење на народните банки на републики-
те и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), 
во согласност со точка 7 од Одлуката за остварувањето на 
целите и задачите на заедничката емисиона и парична по-
литика и на заедничките основи на кредитната политика 
во 1986 година („Службен лгѓст на СФРЈ“, бр. 21/86, 44/86, 
67/86 и 71/86), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА ПОРАСТОТ НА 
КРЕДИТИТЕ И НА ДРУГИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАН-
КИТЕ НАД ОПРЕДЕЛЕНО НИВО ВО ПЕРИОДОТ ОД 

1 ФЕВРУАРИ ДО 31 МАРТ 1987 ГОДИНА 
1. Основните и здружените банки, (во натамошниот 

текст: банките) се должни да ја пресметуваат и издвојува-
ат задолжителната резерва кај Народната банка на Југо-
славија по стапка од 25% на порастот на динарските плас-
мани над нивото утврдено во точка 2 ст. 1 и 2 на Одлуката 
за усогласување на обемот и динамиката на порастот на 
динарските пласмани на банките во периодот од 1 февру-
ари до 31 март 1987 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
6/87). 

2. Задолжителната резерва во смисла на оваа одлука 
банките ќе ја пресметуваат и издвојуваат, и тоа: 

- на 12 март 1987 година на износот на порастот на 
динарските пласмани во смисла на точка 1 од оваа одлука, 
според книговодствената состојба на тие пласмани на кра-
јот на февруари 1987 година; 

- на 17 април 1987 година на износот на порастот на 
динарските пласмани во смисла на точка 1 од оваа одлука, 
според книговодствената состојба на тие пласмани на кра-
јот на март 1987 година. 

3. Во поглед на другите услови, начинот на пресмету-
вање и издвојување на задолжителната резерва, стапката^ 
на надоместот на ненавремено и помалку издвоената за^ 
должителна резерва, пресметувањето и плаќањето на тој 
надомест, како и начинот на известување на народните 
банки на републиките и народните банки на автономните 
покраини, согласно се применуваат одредбите на Одлука-
та за задолжителната резерва на банките кај Народната 
банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/81, 
6/83, 30/83, 45/83, 3/84, 25/84, 42/84, 44/84, 52/84, 40/85, 
52/86, 68/86 и 6/87). 

4. Упатство за примена на оваа одлука дава, по по-
треба, Народната банка на Југославија. 

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

О. бр. 10 
20 јануари 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковиќ, с.р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, Е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за начинот на форми-
рање на цените на производите од увоз, објаввен во 
„Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/86, се поткраЛА долуна-
ведената грешка, па се дава 

И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА 
ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД УВОЗ 

Во точка 2 во петтиот ред пред проценто: „5%" на-
место зборот: „за“ треба да стои зборот: „до“. 

Од Сојузниот комитет за законодавство, Белград, 15 
јануари 1987 година. 

у К А З И 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија донесува 

У К А З 

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО ДРЖАВАТА КУВАЈТ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗ-
ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДРЖАВАТА КУВАЈТ 

I 
Се отповикува 
Инж. Петар Костиќ од должноста извонреден и опол-

номоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Држвата Кувајт. 

II 
Се назначува 
Д-р Хасан Дервишбеговиќ, досегашен член на Из-

вршниот совет на Собранието на Социјалистичка Репуб-
- лика Босна и Херцеговина, претседател на Републичкиот 

комитет за образование, наука, култура и физичка култу-
ра, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија во Држава-
та Кувајт. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 1 
12 јануари 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, с. р. 
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Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југсолавија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО ГРЕНАДА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИ-

ЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО ГРЕНАДА 

I 
Се отповикува 
Д-р Јанко Лазаревски од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Гренада со седиште во Џор-
џтаун. 

II 
Се назначува 
Гершковиќ Марин, извонреден и ополномоштен ам-

басадор на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија во Кооперативна Република Гвајана, за извонре-
ден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Гренада со седиште во 
Џорџтаун. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 3 
19 јануари 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ 
Синан Хасани, с. р 

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 ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ 

КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

За потсекретар во Сојузниот комитет за земјоделство 
се назначува Драгољуб Влаиќ, досегашен потсекретар во 
тој комитет. 

С. п. п. бр. 64 
15 јануари 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1, во врска во член 415 ст 
3 и 4 од Законот за основите на системот на државната уп 
раза и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи ш 
управата ( „ С л у ж б е н о с т на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 v 
18/85), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН СОВЕТ ЗА СТОПАН 

СКИ РАЗВОЈ И ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА 

Се разрешува од должноста советник на претседате 
пот на Сојузниот општествен совет за стопански развој Ј 
економска политика д-р Милован Павловиќ, со 31 декем 
ври 1986 година, поради заминување на друга должност. 

С.п.п. бр. 65 
15 јануари 1987 година 
Белград ч 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ 
За потсекретар во Сојузниот секретаријат за финан-

сии се назначува м-р Ласло Ковач, помошник на сојузниот 
секретар за правосудство и организација на сојузната уп-
рава. 

С.п.п. бр 39 
9 јануари 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ 
ЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВ( 

За помошник на претседателот на Сојузниот комите 
за земјоделство се назначува Милан Простран, шеф на Кг 
бинетот на претседателот на тој комитет. 

С. п. п. бр. бб 
15 јануари 1987 година 
Белград ѕ 

Сојузен извршен совет 

Потпретсадетел, 
Јанез Земљарич, с р. 
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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 ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

За помошник на претседателот на Сојузниот комитет 
за земјоделство се назначува д-р Душан Јаковлевиќ, досег-
шен помошник на претседателот на тој сојузен комитет. 

С. п. п. бр. 67 
15 јануари 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен 

Врз основа на член 238 став 2 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата и сојузните органи-
зации („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 ЗАМЕНИК НА ГЛАВНИОТ СОЈУ-

ЗЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОР 
За заменик, на главниот сојузен пазарен инспектор се 

назначува Славко Ѓуриќ, раководен работник на распола-
гање. 

С. п. п. бр. 70 
22 јануари 1987 година 
Белград 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државата 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 ПРЕТСЕДАТЕ-

ЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ 
За помошник на претседателог на Сојузниот комитет 

за туризам се назначува м-р Драгољуб Барјактаровиќ, со-
ветник на генералниот секретар на Сојузниот извршен со-
вет. 

С. п. п. бр. 68 
15 јануари 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 
СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА 

НА СОЈУЗНАТА УПРАВА 
Се разрешува од должноста советник на сојузниот 

секретар за правосудство и организација на сојузната уп-
рава д-р Бранислав Милошевиќ, со 31 декември 1986 го-
дина, поради истекот на времето на кое е назначен. 

Именуваниот се става на располагање во смисла на 
член 249 од Законот за основите на системот на државната 
управа и за С О Ј У З Н И О Т извршен совет и сојузните органи 
на управата. 

С. п. п. бр. 69 
15 јануари 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 а-во врска со член 415 
ст. 3 и 4 од Законот за основите на системот на државната 
управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи 
на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 
18/85), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПОТПРЕТСЕДА-
ТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ И ЗА НАЗНА-
ЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР 

НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Се разрешува од должноста советник на потпретседа-

тел на Сојузниот извршен совет Владимир Кравчук, пора-
ди заминување на друга должност. 

За советник на генералниот секретар на Сојузниот из-
вршен совет се назначува Владимир Кравчук, досегашен 
советник на потпретседателот на Сојузниот извршен со-
вет. 

С. п. п. бр. 74 
22 јануари 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

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

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

БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ 
За помошник на претседателот на Сојузниот комитет 

за прашања на борците и воените инвалиди се назначува 
Остоја Јовановиќ, директор на Службата за општи и заед-
нички работи на покраинските органи на Социјалистичка 
Автономна покраина Војводина. 

С. п. п. бр. 75 
22 јануари 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 



Страна 218 - Број 6 СЛУЖБЕН лис!; НА СФРЈ Петок, 6 февруари 1987 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

111. Одлука за набавка на опрема и материјал во 
странство што се вградуваат во објект во 
странство 193 

112. Одлука за измени и дополненија на Специфи-
кацијата на опремата и репродукциониот , ма-
теријал од увоз за одржување на XIV светски 
универзитетски летни игри во 1987 година во 
Загреб 193 

113. Одлука за формирање на Југословенска коми-
сија за координација на активностите за оства-
рување на целите на Организацијата на обеди-
нетите нации за унапредување на положбата 
на жените 203 

114. Одлука за утврдување на најмалиот процент 
од добивката што основачот на претпријатие, 
банка и осигурителна организација во стран-
ство е должен да ја внесе во Југославија 203 

115. Правилник за југословенските стандарди за 
плута 203 

116. Правилник за југословенските стандарди за 
алат и прибор v̂  204 

117. Правилник за југословенскиот стандард за 
свитливи коаксијални кабли 205 

118. Правилник за југословенските стандарди за 
природен камен 205 

119. Правилник за југословенскиот стандард за ис-
питување на обвитканоста и симнувањето на 
јагленоводородни врзива од каменен матери-
јал 205 

120. Правилник за југословенските стандарди за 
техничка опрема на јавни патишта 206 

121. Правилник за југословенските стандарди за 
технички јагленоводороди од ароматичен ред 207 

122. Правилник за југословенскиот стандард за 
производите од гума 206 

123. Правилник за југословенските стандарди за 
електротехнички составни делови за електрон-
ски уреди 207 

124. Правилник за југословенските стандарди за 
чисти хемикалии 207 

125. Правилник за југословенските стандарди за 
чисти хемикалии 208 

126. Правилник за југословенските стандарди за 
чисти хемикалии 208 

127. Правилник за југословенските стандарди за на-
војни приклучоци за кочници со збиен воздух 209 

128. Правилник за југословенските стандарди за ре-
гулационите вентили 209 

Страна 

129. Правилник за југословенските стандарди за ра-
диокомуникации 210 

130. Правилник за југословенските стандарди за 
гасните апарати 210 

131. Правилник за југословенскиот стандард за 
стаклени капиларни еталон - вискозиметри — 210 

132. Правилник за југословенскиот стандард за ис-
питување на нафтни производи 211 

133. Правилник за југословенските стандарди за ла-
бораториски садови и прибор од стакло 211 

134. Правилник за југословенските стандарди за 
алуминиум и легури на алуминиум за гмечење 211 

135. Правилник за југословенскиот стандард за ре-
гулатори на притисок за течен пропан-бутан - 213 

136. Правилник за југословенските стандарди за 
контејнерите од серијата 1 212 

137. Наредба за дополнение на Наредбата за става-
ње на границата на Социјалистичка Федера-
тивна гепублика Југославија спрема Републи-
ка Италија под постојанен ветеринарски над-
зор и спроведување на одделни мерки во гра-
ничните општини заради спречување на внесу-
вање и ширење на заразни болести лигавка и 
шал 212 

138. Решение за дополнение на Решението за спро-
ведување на статистичкото истражување „По-
пис на работниците во општествениот сектор“ 214 

139. Одлука за измена на Одлуката за изнесување и 
внесување на ефективни динари во патничкиот 
промет со странство 214 

140. Одлука за измена и дополнение на Одлуката за \ 
условите за изнесување и испраќање од Југо-
славија и за внесување во Југославија на пари 
и вредносници 213 

141. Одлука за измени на Одлуката за задолжител-
ната резерва на банките кај Народната банка 
на Југославија 213 

142. Одлука за усогласување на обемот и динамика-
та на порастот на динарските пласмани на бан-
ките во периодот од 1 февруари до 31 март 
1987 година 215 

143. Одлука за задолжителната резерва на порас-
тот на кредитите и на другите пласмани на 
банките над определено ниво во периодот од 1 
февруари до 31 март 1987 година 215 

Исправка на Одлуката за начинот на формирање на 
цените на производите од увоз 215 

Укази 215 

Назначувања и разрешувања 216 
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