
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА С Ф Р Ј " изле-
гува во издание на српскохрватски 
односно хрватскосрпски словенечки, 
македонски албански и унгарска Ја-
вив. - Огласи според тарифата -
Жиро-сметка к а ј Службата на опште-
ственото книговодство за претплата, 
посебни изданија и огласи 608-3-291-? 

Четврток, 12 август 1971 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 35 ГОД. XXVII 

Цена на ово ј број е 4 динари. -
Претплатата за 1971 година и ш е с у в а 
270 динари. - Р е д а к ц и ј а : Улица Јо-
вана Ристиќа бр I П о т ? ф а х 226 -
Телефони, централа 50-931. 50-912. 50-131 
в 50-934; Претплатив служба 51-732) 

Продажна служба 51671 

454. 

Врз основа на точка 4 од Одлуката за форми-
рање Монетарен совет на Југославија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/70), Административната ко-
мисија на Сојузната скупштина, на својата 11 сед-
ница од 28 јули 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ НА 
ТРОШОЦИТЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И ЧЛЕНО-
ВИТЕ НА МОНЕТАРНИОТ СОВЕТ НА ЈУГО-

СЛАВИЈА 
1. Во остварувањето на правата на претседа-

телот и членовите на Монетарниот совет на Југо-
славија на надоместок за учествување на седниците 
на Монетарниот совет на Југославија и за извршу-
вање на задачите во врска со работата на Советот, 
како и на надоместок на патните трошоци кога по 
покана патуваат заради учествување на седници на 
Советот или заради извршување на други задачи 
за потребите на Советот, согласно ќе се применува 
Одлуката за надоместоците и наградите на члено-
вите на комисиите на Сојузната скупштина, на за-
едничките комисии на два или повеќе собори на 
Сојузната скупштина, на Сојузниот правен совет и 
на Сојузниот економски совет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 37/68 и 16/70). 

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

Бр. 114-19/71-04 
30 јули 1971 година 

Белград 
Административна комисија на Сојузната скупштина 

Претседател 
на Комисијата, 

Драгиша Максимовиќ, с. р. 

455. 
Врз основа на член 16 од Законот за прене-

сување на средствата, правата и обврските на фе-
дерацијата за инвестиции во стопанството врз 
републиките и автономните покраини („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 29/71), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСТАПКАТА И НАЧИНОТ ЗА ПРЕКНИЖУ-
ВАЊЕ НА КРЕДИТИТЕ, НА СРЕДСТВАТА ОД 
КОИ СЕ ДАДЕНИ КРЕДИТИТЕ И НА ОБВРСКИТЕ 
НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТО-
ПАНСТВОТО ВРЗ СМЕТКИТЕ НА РЕПУБЛИКИТЕ 

И НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ 
1. Банката со која федерацијата има договор за 

работење со средствата на федерацијата за инве-
стиции во стопанството врз која се применува по-
себен режим, е должна: 

1) до 1 август 1971 година да отвори интерни 
сметки за секоја република односно автономна по-
краина за евидентирање на промените по тој до-
говор; 

2) за периодот од 1 јануари до 31 јули 1971 го-
дина да го разграничи по републиките и автоном-
ните покраини прометот на постојната жиро-сметка 
на федерацијата - Партија на банката, и утврде-
ната состојба да ја пренесе до 30 септември 1971 
година на интерната сметка од одредбата под 1 на 
оваа точка. 

Ако при разграничувањето на прометот бидат 
утврдени позитивни односно негативни разлики на 
сметките на републиките односно' на автономните 
покраини, настанатите разлики Банката ќе ги ис-
каже на посебни привремени сметки. 

Републиките и автономните покраини на чии 
привремени сметки ќе се покажат негативни раз-
лики се должни најдоцна до 30 ноември 1971 година 
износот потребен за намирување на овие разлики 
да го уплатат на својата жиро-сметка кај банката. 

Ако републиката односно автономната покраина 
не постапи според став 3 на одредбата под 2 на 
оваа точка, банката е должна најдоцна до 3 декем-
ври 1971 година за тоа да го извести Сојузниот 
секретаријат за финансии, кој ќе постапи во смисла 
на член 6 став 3 од Законот за пренесување на 
средствата, правата и обврските на федерацијата 
за инвестиции во стопанството врз републиките и 
автономните покраини (во понатамошниот текст: 
Законот). 

Наплатените износи за покритие на утврдените 
негативни разлики банката сразмерно ќе ги распо-
реди врз републиките и автономните покраини кај 
кои се утврдени позитивни разлики; 

3) на 1 октомври 1971 година да отвори кај 
Службата на општественото книговодство за се-
која република и автономна покраина посебна 
жиро-сметка — Средства на републиката односно 
на автономната покраина, за инвестиции во стопан-
ството — Партија на банката. 

Врз жиро-сметката од став 1 на оваа одредба, 
од интерната сметка што ја има водено до 30 сеп-
тември 1971 година банката ќе го пренесе целиот 
промет од 1 јануари 1971 година, посебно за секоја 
република и автономна^ покраина, и преку оваа 
жиро-сметка понатаму ќе го води работењето во 
врска со извршувањето на договорот; 

4) книговодствената состојба на кредитите и на 
средствата од кои се дадени овие кредити, а кои 
се искажани во завршната сметка за 1970 година, 
да ја разграничи според критериумите утврдени со 
Законот и на 30 септември 1971 година да ja 
пренесе врз интерната сметка на републиките и 
автономните покраини« 

Ако при разграничувањето извршено според 
став 1 на оваа одредба бидат утврдени позитивни 
или негативни разлики по републиките односно 
автономните покраини, разликите банката ќе ги 
искаже на сметката на посебните разлики што се 
појавиле при преносот на средствата на федера-
цијата со состојба на 31 декември 1970 година. 

Републиките и автономните покраини до 15 
декември 1971 година со меѓусебен договор ќе ги 
утврдат условите за регулирање на должничко-
- д ов ерите л ските односи што настанале од утврде-
ните разлики и за тоа ќе го известат Сојузниот 
секретаријат за финансии и банката, заради спро-
ведување на постигнатиот договор. 
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2. Банката со која федерацијата има склучен 
посебен договор за кредит е должна книговодстве-
ната состојба на средствата на федерациј,ата иска-
жана во завршната сметка за 1970 година да ја 
разграничи според критериумите утврдени со За-
конот и ја искаже во своето книговодство по ре-
публиките и автономните покраини до 15 август 
1971 година. 

На начинот од став 1 на оваа точка банката ќе 
постапи и со промените настанати од 1 јануари до 
15 август 1971 година. 

Републиките и автономните покраини најдоцна 
до 15 август 1971 година ќе и достават на банката 
назив и број на сметката на која банката ќе ги 
уплатува ануитетите што стасуваат по овие кредити. 

Банката веднаш ќе ја извести републиката од-
носно автономната покраина за износите на ста-
саните обврски по секој посебен договор за кредит. 
Републиката односно автономната покраина ја 
известува банката на кој начин ќе ги регулира 
стасаните обврски. 

3. Фондот на федерацијата за кредитирање, на 
побрзиот развој на стопански недоволно развиените 
републики и автономни покраини е должен да ја 
разграничи според критериумите утврдени со За-
конот книговодствената состојба на кредитите и на 
средствата од кои се дадени овие кредити, а кои 
се искажа.ни во завршната сметка на фондот за 
1970 година и, заедно со промените настанати во 
1971 година до денот на преносот, да ја пренесе до 
31 август 1971 година на интерната сметка на ре-
публиките и на САП Косово. 

Фондот на 1 август 1971 година ќе отвори ин-
терни сметки за републиките и за Социјалистичка 
Автономна Покраина Косово за евидентирање на 
промените и разграничувањата. 

4. Фондот за кредитирање и осигурување на 
определени извозни работи е должен да ја разгра-
ничи според критериумите утврдени со Законот 
книговодствената состојба на средствата на феде-
рацијата искажана во завршната сметка на фондот 
за 1970 година и до 31 август 1971 година да ја 
искаже во своето книговодство по републиките и 
автономните покраини« 

На начинот од став 1 на оваа точка Фондот ќе 
постапи со обврските по кредитот добиен од Народ-
ната банка на Југославија, како и со обврзниците 
на федерацијата издадени за откритие на обврските 
на федерацијата за инвестиции во стопанството во 
1970 година. 

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

Р.п. бр. 167 
5 август 1971 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

456. 
Врз основа на член 56 од Законот за организа-

цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71), СОЈУЗНИОТ извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА УСОГЛАСУ-
ВАЊЕ НА РАБОТАТА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 
НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ ВО СПРОВЕДУВАЊЕТО НА РЕОРГАНИЗА-

ЦИЈАТА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА 

1. Се образува Комисија за усогласување на ра-
ботата на сојузните органи на управата и на сојуз-
ните организации во спроведувањето на реорганиза-
цијата на сојузната управа (во понатамошниот текст: 
Комисијата). 

2. Задача на Комисијата е да ја следи работата 
и да им укажува помош на сојузните органи на уп-
равата и сојузните организации во спроведувањето 
на реорганизацијата на сојузната' управа во смисла 
на Законот за организацијата и делокругот на сојуз-
ните органи на управата и на сојузните организа-
ции и да обезбеди спроведување на таа реоргани-
зација во роковите утврдени со тој закон. 

3.. За извршување на задачата од точка 2 на 
ова решение Комисијата е овластена: 

1) да донесува решенија за работните односи 
за работниците на укинатите сојузни совети и со-
јузн-и организации; 

2) да врши распределба на инвентарот и опре-
мата на укинатите сојузни совети и сојузни орга-
низации врз сојузните органи на управата и сојуз-
ните организации што продолжуваат со работата 
односно врз сојузните органи на управата и со-
јузните орга,низации што ќе почнат со работа на 
1 октомври 1971 година; 

3) да одлучува за користење на работните про-
стории на сојузните совети и сојузните организации 
што престануваат со работата. 

4. Стручните и другите работи за потребите на 
Комисијата ги врши Управата за персонални ра-
боти на Сојузниот извршен совет и други стручни 
служби на Сојузниот извршен совет што ќе ги 
одреди Комисијата. 

5. Комисијата по извршената задача ќе му 
поднесе извештај на Сојузниот извршен совет. 

6. За претседател и членови на Комисијата се 
именуваат, и тоа: 

за претседател: 
Мирјана Крстиниќ, член на Сојузниот извршен 

совет; 
за членови: 
1) Борис Шнудерл, член на Сојузниот извршен 

совет; 
2) Светозар Пеновски, заменик-претседател на 

Сојузниот совет за труд; 
3) Стево Вукадин, началник на Управата за 

персонални работи на Сојузниот извршен совет; 
4) Драго Пуриќ, помошник-секретар за сојузен 

буџет и општи работи во Сојузниот извршен совет« 
7. Ова решение да се објави во „Службен лист 

на СФРЈ".' 

Б. 28 
5 август 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

457. 
Врз основа на член 3 став 3 од Законот за 

компензации на производителите на определени 
прехранбени производи поради зголемувањето на 
цените на земјоделските производи („Службен лист 
на СФРЈ", бр, 32/71), во спогодба со сојузниот се-
кретар за финансии, сојузниот секретар за сто-
панство донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА КОМ-
ПЕНЗАЦИИТЕ НА ИМЕ РАЗЛИКА ВО ЦЕНАТА 
ЗА БРАШНО, ЗА МАСЛО ЗА ЈАДЕЊЕ И ЗА 

ШЕЌЕР 

1. Организациите на здружениот труд што про-
изведуваат пченично и 'ржен о брашно, јастиво 
масло и шеќер (во понатамошниот текст: корисни-
ците на компензацијата) ја остваруваат компенза-
цијата на име разлика во цената поради зголему-
вањето на откупните и увозните цени за пченица 
и 'рж, за сончогледово семе, за сурово масло и за 
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шеќер, во износите определени со Одлуката за 
износот на компензациите на име разлика во це-
ната за брашно, за масло за јадење и за шеќер 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 32/71), врз основа 
на барање за компензација поднесено до Службата 
на општественото книговодство кај која имаат 
жиро-сметка. 

2. Корисниците на компензацијата ја оствару-
ваат компензацијата за продадените количини, и 
тоа: 

1) на брашното произведено од пченица и 'рж 
од домашно производство или-од увоз, што се пла-
тени најмалку по гарантираната цена од 1,20 ди-
нари за 1 kg мека пченица односно 'рж и од 1,30 
динари за 1 kg тврда пченица; 

2) на јастивото масло произведено од сочоглед 
што е платен најмалку по минималната откупна 
цена од 2,10 динари за 1 kg односно од сурово ма-
сло од увоз што е платено по цената од 5,50 ди-
нари за 1 kg; 

3) на шеќерот произведен од шеќерна репа 
што е платена најмалку по минималната откупна 
цена од 0,24 динари за 1 kg. 

3- Како количини на пченица и 'рж од домаш-
но производство или од увоз, што се платени нај-
малку по гарантираната цена од точка 2 под 1 на 
оваа наредба, како количини на јастиво масло 
произведено од сончоглед односно од сурово масло 
од увоз, што се платени најмалку по цените од 
точка 2 под 2 на оваа наредба, и како количини на 
шеќер произведен од шеќерна репа што е платена 
најмалку по минимлната откупна цена од точка 2 
под 3 на оваа наредба, се подразбираат оние ко-
личини на тие производи за кои во книговодството 
односно во книговодствената евиденција на корис-
ниците на компензацијата се обезбедени податоци 
според видот, количината и цената засновани врз 
соодветната книговодствена документација (факту-
ри за набавката, откупни блокови и други соодветни 
книговодствени исправи), врз основа на кои може 
да се утврди набавната цена на пченицата и 'ржта, 
на сончогледот и суровото масло и на шеќерната 
репа. 

4. Кон барањето за компензација корисникот на 
компензацијата прилага: 

1) изјава на органот определен со општиот акт 
на корисникот на компензацијата дека барањето 
за компензација се движи во границите на количи-
ните на брашното, јастивото масло односно шеќе-
рот произведени од пченица и 'рж од домашно 
^произв,одство или од увоз, на јастивото масло про-
изведено од сончоглед или од сурово масло од 
увоз односно на шеќерот произведен од шеќерна 
репа и платени по цените од точка 2 на оваа на-
редба; 

2) фактура односно копија од фактура — за 
количините на брашното, јастивото масло и шеќе-
рот, што им се продадени и испорачани на органи-
зациите на здружениот труд или на непосредните 
потрошувачи заради понатамошна преработка, про-
дажба или конечна потрошувачка. Оваа фактура 
мора да биде снабдена со изјава на корисникот на 
компензацијата дека по истата остварил компен-
зација; 

3) доказ за" испораката на брашното, јастивото 
масло односно шеќерот (товарен лист, отправница 
и сл.); 

4) пресметка на компензациите, во која се вне-
сени податоци за количините на брашното, јастиво-
то масло или шеќерот продадени и испорачани на 
организациите на здружениот труд или на непосред-
ни потрошувачи, како и износи на компензацијата 
по килограм и за вкупните количини, посебно за 
секој од тие производи. 

Ако корисникот ѕна компензацијата пченичното 
и 'рженото брашно, маслото за јадење или шеќерот 
и го предал на својата основна организација на 
здружениот труд (погон), а пресметувањето не го 
врши по пат на фактура, тој кон барањето за ком-
пензација наместо фактура прилага потврда» изда-
дена од органот определен со општиот акт на ко-

рисникот на компензацијата дека брашното, маслото 
или шеќерот од сопствено производство и е предаден 
на натамошна преработка односно на продажба на 
сопствената основна организација на здружениот 
труд (погон). Во оваа потврда треба да се внесат 
податоци за количините и за видовите на браш-
ното, маслото или шеќерот предадени на натамошна 
преработка односно на продажба на сопствената ос-
новна организација на здружениот труд, како и 
износи на компензацијата по килограм и за вкуп-
ната количина. 

5- Кога Службата на општественото книговод-
ство ќе утврди дека барањето за компензација во 
поглед пресметувањето на компензацијата и при-
ложената документација е исправно, го одобрува 
износот на компензацијата во корист на жиро-
сметката на корисникот на компензацијата, а врз 
товар на сметките: 

1) бр. 608-840-930-01 компензација за пченично 
и 'ржено брашно; 

бр. 608-840-930-02 компензација за масло за ја-
дење; 

3) 608-840-930-03 компензација за шеќер. 
6. АКО КОН барањето за компензација се прила-

гаат преписи на изворни исправи (товарен лист, от-
правница и сл), тие преписи мораат да бидат пот-
пишани од овластеното лице и на нив мора да биде 
втиснат печатот на корисникот на компензацијата, 
а изворните исправи се поднесуваат на увид. 

Службата на општественото книговодство е дол-
жна да назначи на секоја изворна исправа од став 
1 на оваа точка која се поднесува на увид дека 
компензацијата е исплатена. 

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

Бр. 4-8603/1 
4 август 1971 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за стопанство, 
Бошко Димитриевиќ, с, р. 

458. 
Врз основа на точка 5 од Одлуката за опреде-

лување премија за волна во првото, второто и тре-
тото тримесечје на 1971 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 28/71), во спогодба со сојузниот секретар 
за финансии, сојузниот секретар за стопанство 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВА-
ЊЕ НА ПРЕМИЈАТА СПОРЕД ОДЛУКАТА ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА ВОЛНА ВО ПР-
ВОТО, ВТОРОТО И ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ НА 

1971 ГОДИНА 

1. Работните организации што самите или во 
кооперација произведуваат волна или вршат промет 
на волна (во понатамошниот текст: корисниците на 
премијата) ја остваруваат премијата од точка 2 на 
Одлуката за определување премија за волна во 
првото, второто и третото тримесечје на 1971 година 
(во понатамошниот текст: Одлуката) врз основа на 
барање за премија поднесено до Службата на оп-
штественото книговодство кај која имаат жиро-
сметка. 

2 Корисниците на премијата ја остваруваат пре-
мијата за количин,ите волна од сопствено произ-
водство или произведени во кооперација или за 
количините купена волна од домашно производство, 
што им ги продале и испорачале на работните орга-
низации што се занимаваат со преработка или со 
извоз на волна непосредно или преку Сојузната ди-
реакција за резерви на индустриски производи, 
како и за количините на таква волна што во тој 
период самите ги преработиле. 

Премијата се пресметува врз база на испрана 
волна. 
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3. Како производство на волна во кооперација 
се подразбира производството на волна што се 
врши врз основа на писмен договор за производ-
ство и испорака на волна склучен помеѓу работната 
организација и индивидуален земјоделски произ-
водител со кој индивидуалниот земјоделски произ-
водител однапред се обврзува дека ќе произведе и 
испорача одредена количина волна, а работната 
организација се обврзува дека договорените коли-
чини волка ќе ги преземе, ќе ја плати одредената 
цена и ќе изврши и други договорни обврски (дава-
ње аванс, укажување стручна помош и др.)-

Договор од став 1 на оваа точка можат да склу-
чуваат со индивидуални земјоделски производители 
производителски, трговски или други работни орга-
низации. 

4.чКон барањето за премија корисникот на пре-
мијата прилага: 

1) фактура односно копија од фактура за про-
дажбата на волна на работните организации што се 
занимаваат со преработка или со извоз на волна, 
непосредно или преку Сојузната дирекција за ре-
зерви на индустриски производи; 

2) доказ за испораката на волна (товарен лист, 
отправница, потврда од купувачот за приемот на 
волната и сл.); 

3) потврда, издадена од органот одреден со оп-
штиот акт на корисникот на премијата, дека испо-
рачаната волна произлегува од сопствено производ-
ство или од производство врз основа на договор за 
кооперација односно дека волната од домашно про-
изводство е купена; 

4) цертификат (атест) издаден од овластената ор-
ганизација за утврдување на квалитетот и рандма-
нот на волната, согласно југословенскиот стандард 
JUS F.B.011. Како овластена организација се смета 
секоја организација регистрирана за вршење работи 
на испитување квалитетот, која има услови за ис-
питување и утврдување на квалитетот на волната; 

5) пресметка на премијата, во која се внесуваат 
следните податоци: назив на купувачот, класа на 
волната, број и датум на цертификатот, количина 
на непрана волна продадена и испорачана по фак-
турата и број на фактурата односно количина на 
непрана волна преработена во својот погон, процент 
на рандманот, нето-тежина на испраната волна пре-
сметана според цертификатот, износ на премијата 
по килограм волна и за вкупната количина на ис-
пран ата волна. 

Ако волната ја преработил сам, а пресметува-
њето не го врши преку фактура, корисникот на 
премијата кон барањето за премија, наместо фак-
тура, прилага потврда издадена од органот одреден 
со општиот акт на корисникот на премијата дека 
испраната волна ја употребил за преработка. Во 
оваа потврда корисникот на премијата внесува и 
податоци за количината на испраната волна, по 
класи, и за времето кога таа волна е преработена. 

5- Кога Службата на општественото книговод-
ство ќе утврди дека барањето за премија во поглед 
пресметувањето на премијата и приложената доку-
ментација е исправно, го одобрува износот на пре-
мијата во корист на жиро-сметката на корисникот 
на премијата, а врз товар на сметката бр. 603-630/1-
-1-1 (212/2) — Премија за волна« 

6. Ако кон барањето за премија се прилагаат 
преписи на изворните исправи (товарен лист, от-
правница и сл), тие'мораат да бидат потпишани од 
овластеното лице и на нив мора да биде втиснат 
печатот на корисникот на премијата, а изворните 
исправи се поднесуваат на увид. 

Службата на општественото книговодство е 
должна да назртачи на секоја изворна исправа од 
став 1 на оваа точка која се поднесува на увид дека 
премијата е исплатена. 

7. Одредбите од оваа наредба за работните ор-
ганизации важат и за самостојните организации на 
здружениот труд — правни лица во состав на ра-
ботните организации. 

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба престанува да важи Наредбата за начиниот и 

постапката за остварување на премијата според Од-
луката за определување премија за волна во прво-
то полугодие на 1971 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/71). 

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

15 бр. 8451/1 
30 јули 1971 година 

Белград 
Го заменува сојузниот секретар 

за стопанство 
сојузен секретар за надворешна 

трговија, 
Мухамед Хаџиќ, с. р. 

459. 
Врз основа на точка 5 од Одлуката за опреде-

лување премија за суров памук во првото, второто 
и третото тримесечје на 1971 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 28/71), во спогодба со сојузн-иот се-
кретар за финансии, сојузниот секретар за стопан-
ство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВА-
ЊЕ НА 'ПРЕМИЈАТА СПОРЕД ОДЛУКАТА ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА СУРОВ ПАМУК 
ВО ПРВОТО, ВТОРОТО И ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ 

НА 1971 ГОДИНА 

1. Работните организации што се занимаваат со 
производство на суров памук или вршат откуп на 
суров памук од индивидуални производители (во 
понатамошниот текст: корисниците на премијата), 
ја остваруваат премијата од точка 2 на Одлуката за 
определување премија за суров памук во првото, 
второто и третото тримесечје на 1971 година (во 
понатамошниот текст: Одлуката) врз основа на ба-
рање за премија поднесено до Службата на опште-
ственото книговодство кај која имаат жиро-сметка. 

Корисникот на премијата ја остварува преми-
јата од точка 2 на Одлуката за сите количини су-
ров памук од сопствено производство и за сите ко-
личини суров памук откупени од 'индивидуални 
производители, продадени и испорачани во првото, 
второто и третото тримесечје на 1971 година на ра-
ботните организации што се занимаваат со прера-
ботка на памук, како и за сите количини суров 
памук преработен во својот погон. 

2. Кон барањето за премија корисникот на пре-
мијата прилага: 

1) фактура односно копија од фактура за про-
дажбата на суров памук; 

2) доказ за испораката на суровиот памук (то-
варен лист, отправница и сл-); 1 

3) потврда, издадена Од органот одреден со оп-
штиот акт на корисникот на премијата, дека испо-
рачаниот суров памук произлегува од сопствено 
производство односно дека е откупен од индивиду-
ални производители; 

4) пресметка на премијата, во која се внесени 
податоци за количините изразени во килограми на 
продадениот и испорачан суров памук, по класи, 
како и износи на премијата по килограм и за вкуп-
ната количина. 

Ако корисникот на премијата суровиот памук 
од сопствено производство или од откуп од индиви-
дуални производители го употребил за преработка 
во својој погон, а пресметувањето не го врши преку 
фактура, тој кон барањето за премија, наместо 
фактура, прилага потврда, издадена од органот од-
реден со општиот акт на корисникот на премијата, 
дека суровиот памук го употребил за преработка 
во својот погон. Во оваа потврда треба да се внесат 
податоци за количините на суровиот памук, по кла-
си, употребен за преработка во својот погон. 

3. Како работни организации што се занимаваат 
со преработка на памук од точка 1 на Одлуката се 
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сметаат стопанските организации што се занимаваат 
со егренирање на памук. 

4. Кога Службата на општественото книговод-
ство ќе утврди дека барањето за премија во поглед 
пресметувањето на премијата и приложената доку-
ментација е исправно, го одобрува износот на пре-
мијата во корист на жиро-сметката на корисникот 
на премијата, а врз товар на сметката бр. 608-630/1-
-1-1 (212/1) Премија за суров памук. 

5. Ако кон барањето за премија се прилагаат 
преписи на изворните исправи (товарен лист, от-
правница), тие мораат да бидат потпишани од овла-
стеното лице и на нив мора да биде втиснат печатот 
на корисникот на премијата, а изворните исправи се 
поднесуваат на увид. 

Службата на општественото книговодство е 
должна да назначи на секоја изворна исправа од 
став 1 на оваа точка која се поднесува на увид 
дека премијата е исплатена. 

6. Одредбите од оваа наредба за работните ор-
ганизации важат и за самостојните организации на 
здружениот труд — правни лица во состав на ра-
ботните организации. 

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба престанува да важи Наредбата за начинот и 
постапката за остварување на премијата според Од-
луката за определување премија за суров памук во 
првото полугодие на 1971 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 25/71). 

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

15 бр. 8452/1 
30 јули 1971 година 

Белград 
Го заменува сојузниот секретар 

за стопанство 
сојузен секретар за надворешна 

трговија, 
Мухамед Хаџиќ, с. р. 

460. 
Врз основа на точка 8 од Одлуката за опреде-

лување премија за суров коноп во третото триме-
сечје на 1971 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
29/71), во спогодба со сојузниот секретар за финан-
сии, сојузниот секретар за стопанство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВА-
ЊЕ НА ПРЕМИЈАТА СПОРЕД ОДЛУКАТА ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА СУРОВ КОНОП 

ВО ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ НА 1971 ГОДИНА 

1. Работните организации (во понатамошниот 
текст: корисниците на премијата) што сами или во 
кооперација произведуваат суров коноп или вршат 
откуп на суров коноп од индивидуални производи-
тели врз основа на програмата за производство од 
точка 2 на Одлуката за определување премија за 
суров коноп во третото тримесечје на 1971 година 
(во понатамошниот текст: Одлуката) ја остваруваат 
премијата од точка 4 на Одлуката, за суров коноп 
од домашно производство од родот на 1971 година, 
Брз основа на барање за премија поднесено до Служ-
бата на општественото книговодството кај која имаат 
жиро-сметка. 

2. Корисниците на премијата ја остваруваат пре-
ми1ата за количините на суров коноп од сопствено 
производство или произведени во кооперација или 
за количините на суров коноп откупени од индиви-
дуални производители, што им ги продале и испо-
рачале на работните организации што се занима-
ваат со преработка на суров коноп, како и за 
количините на суров коноп што во тој период са-
мите ги произвеле и преработиле. 

Се смета дека работната орган,изација — про-
изводител на суров коноп го преработила конопот 
и ако суровиот коноп и го предала на преработка 

на својата работна единица за преработка на коноп 
во периодот од 1 јули до 30 септември 1971 година. 

3. Како производство на суров коноп во коопе-
рација, во смисла на Одлуката, се подразбира п,ро-
изводството на суров коноп што се врши врз основа 
на писмен договор за производство и испорака на 
суров коноп, склучен помеѓу производителската ра-
ботна организација и индивидуален земјоделски 
производител, со кој индивидуалниот земјоделски 
производител однапред се обврзува дека ќе произ-
веде и испорача одредена количина на суров коноп, 
а работната организација — дека договорените ко-
личини суров коноп ќе ги преземе, ќе ја плати 
одредената цена и изврши и други договорни 
обврски (давање аванс, укажување стручна помош 
и др.). 

4. Како откуп на суров коноп, во смисла на 
Одлуката, се подразбира купувањето на суров ко-
ноп од индивидуални производители што тој коноп 
го произвеле врз основа на претходно склучен до-
говор за производство и испорака, што е регистри-
ран ка ј Сојузната стопанска комора. 

5. Кон барањето за премија корисникот на пре-
мијата прилага: 

1) фактура односно копија од фактура — за 
количините на суров коноп, по класи, што им се 
продадени и испорачани на работните организации 
што се занимаваат со преработка на коноп; 

2) заверен препис од договорот за купопродаж-
ба склучен со работните организации што се зани-
маваат со преработка на коноп, од кој мора да се 
гледа кои се договорачите и кои количини на су-
ров коноп се договорени; 

3) заверен препис на актот од Сојузната стопан-
ска комора за регистрацијата на договорот; 

4) доказ за испораката на суровиот коноп (то-
варен лист, отправница и сл.); 

5) потврда, издадена од органот одреден со оп-
штиот акт на корисникот на премијата, за коли-
чините на суров коноп, по класи, што корисникот 
на премијата сам ги произвел и преработил; 

6) доказ дека корисникот на премијата произ-
водството на суровиот коноп од одредбата под 5 
на оваа танка го регистрирал ка ј Сојузната стопан-
ска комора; 

7) пресметка на премијата, во која се внесени 
податоци за количините изразени во килограми су-
ров коноп продадени и испорачани на работните ор-
ганизации што се занимаваат со преработка на ко-
ноп, по класи, како и износи на премијата по 
килограм и за вкупната количина. 

Ако корисникот на премијата суровиот коноп 
од сопствено производство му го предал на својот 
погон, а пресметувањето не го врши преку фактура, 
тој кон барањето за премија, наместо фактура, при-
лага потврда издадена од органот одреден со оп-
штиот акт на корисникот на премијата дека су-
ровиот коноп е од сопствено производство и дека 
му е предаден на преработка на сопствениот погон 
во периодот од 1 јули до 30 септември 1971 година. 
Во оваа потврда треба да бидат -внесени податоците 
за количините на суров коноп, по класи, предадени 
на преработка во сопствениот погон, како и изно-
сите на премијата по килограм и за вкупната ко-
личина. 

6. Кога Службата на општественото книговод-
ство ќе утврди дека барањето за премија во поглед 
пресметувањето на премијата и приложената доку-
ментација е исправно, го одобрува износот на пре-
мијата во корист на жиро-сметката на корисникот 
на премијата, а врз товар на сметката бр. 608-630/1-
-1-1 (212/3) — Премија за суров коноп. 

7. Ако кон барањето за премија се прилагаат 
преписи на изворните исправи (товарен лист, от-
правнмца и сл. тие Мораат да бидат потпишани од 
овластеното лице и на нив мора да биде втиснат 
печатот на корисникот на премијата, а изворните 
исправи се поднесуваат на увид. 

Службата на општественото книговодство е 
должна да назначи на секоја изворна исправа од 
став 1 на оваа точка која се поднесува на увид 
дека премијата е исплатена, 
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8. Одредбите од оваа наредба за работните ор-
ганизации важат и за самостојните организации на 
здружениот труд — правни лица во состав на ра-
ботните организации. 

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

15 бр. 8453/1 
30 јули 1971 година 

Белград 
Го заменува сојузниот секретар 

за стопанство 
сојузен секретар за надворешна 

трговија, 
Мухамед Хаџиќ, с. р. 

461. 
Врз основа на точка 9 од Одлуката за опреде-

лување премија за кравјо и овчо млеко во првото 
полугодие на 1971 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/71) и точка 1 од Одлуката за продолжување 
на важењето на Одлуката за определување премија 
за кравјо и овчо млеко во првото полугодие на 1971 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 28/71), во 
спогодба со СОЈУЗНИОТ секретар за финансии, сојуз-
ниот секретар за стопанство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА НА-
РЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕМИЈАТА СПОРЕД ОД-
ЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА 
КРАВЈО И ОВЧО МЛЕКО ВО ПРВОТО ПОЛУГО-

ДИЕ НА 1971 ГОДИНА 

1. Наредбата за начинот и постапката за оства-
рување на премијата според Одлуката за опреде-
лување премија за кравјо и овчо млеко во првото 
полугодие на i971 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/71) ќе се применува и во третото тримесечје 
на 1971 година. 

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

15 бр. 8450/1 
30 јули 1971 година 

Белград 
Го заменува сојузниот секретар 

за стопанство 
сојузен секретар за надворешна 

трговија, 
Мухамед Хаџиќ, с. р. 

регрес при продажбата на вештачки ѓубриња во 
првото полугодие на 1971 година за потребите на 
земјоделството и шумарството („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/71) ќе се применува и во третото три-
месечје на 1971 година. 

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

15 бр. 8449/1 
30 јули 1971 година 

Белград 

Го заменува СОЈУЗНИОТ секретар 
за стопанство 

сојузен секретар за надворешна 
трговија, 

Мухамед Хаџиќ, с. р. 

463. 

Врз основа на точка 3 од Решението за опреде-
лување царински контингенти („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 
30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71 и 21/71), во спогодба 
со сојузниот секретар за надворешна трговија, со-
јузниот секретар за финансии донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ 
УВЕЗУВА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ-

ТЕ НА МОТОРИ И МОТОРНИ ВОЗИЛА 

1. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви на Царинската тарифа — специ-
фична опрема која се увезува за потребите на про-
изводителите на мотори и моторни возила, наместо 
царинските стапки предвидени во Царинската та-
рифа односно во Решението за определување по-
ниски царински стопи за стоките за кои е пред-
виден царински контингент („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 13/70, 22/70 и 18/71), ќе се применуваат 
следните царински стапки: 

Тарифен Наименување Царинска 
број стапка 

1 2 3 

462. 

Врз основа на точка 10 од Одлуката за давање 
регрес при продажбата на вештачки ѓубриња во 
првото полугодие на 1971 година за потребите на 
земјоделството и шумарството („Службен лист на 
СФРЈ", бр- 25/71) и точка 1 од Одлуката за продол-
жување на важењето на Одлуката за давање ре-
грес при продажбата на вештачките ѓубриња во 
првото полугодие на 1971 година за потребите на 
земјоделството и шумарството („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 28/71), во спогодба со сојузниот секретар 
за финансии, сојузниот секретар за стопанство из-
дава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА НА-
РЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ НА РЕГРЕСОТ СПОРЕД ОДЛУ-
КАТА ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС ПРИ ПРОДАЖБАТА 
НА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИЊА ВО ПРВОТО ПОЛУ-
ГОДИЕ НА 1971 ГОДИНА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 

ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И ШУМАРСТВОТО 
1. Наредбата за начинот и постапката за оства-

рување на регресот според Одлуката за давање 

84.11/5 

84.14/4B 

Други пумпи, компресори и сл. 
Ех. 
Уреди за пумпање на автомобилски 
гуми и за контрола на притисокот 
во гумите 10 

Други печки неелектрични 
Ех. 
— Печки за топење на калајна 

жица на потсклопови на ладил-
ници и грејачи 

— Печки за нормализација на ла-
дилници и грејачи 

— Проточни и коморни печки за 
карбонизирање — површинско 

стврднување на делови на мо-
торни возила, со прибор за ме-
шање и за дистрибуција на гас 

10 

10 

10 

84 17/1д Машини и уреди за разладување 
на материјали 
Ех. 
Уреди за разладување на делови 
на мотори заради монтажа кои 
разладуваат најмалку на темпера-
тура од минус 70оС 10 
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84.18/2а-3 

84.18/26 

84.21/1 

84.21/3 

84.22/За 

84.22/5д 

84.41/9 

Други центрифуги и машини и апа-
рати за филтрирање и пречисту-
вање 
Ех. 
Уреди за извлекување масло од 
метални струганици со центрифу-
гирање 10 

Машини и уреди за филтрирање 
или пречистување на течности и 
гасови 
Ех. 
Уреди за подготвување и пречис-
тување на емулзија за машини 
алатки, со припаѓачката опрема 10 

Машини и апарати за исфрлање 
на песок и пара и сл., за чистење 
на метални предмети 
Ех. 
— Уреди за импрегнирање со бли-

кање на одлеани делови на мо-
тори и на моторна возила 10 

— Машини за чистење на метални 
делови на мотори и на моторни 

возила 10 

Други апарати за распрскување на 
течности, со пумпи, за разни цели 
Ех. 
Апарати за истиснување на лепило 
и на други заштитни маси врз 
склопови и потсклопови на мотори 
и на моторни возила 10 

Кранови до 50 тона носивост 
Ех. 
— Специјални степенести висечки 

кранови за префрлање на ка-
росерии од линиите за склопу-
вање каросерии на подвижните 
ленти за лакирана и монтажа 
на возила, без челична транс-
п о р т ^ конструкција 10 

— Специјални кранови од 1 до 5 
тона носивост за промена на те-
шки стегливи алати на машини 
работилици и за монтирање то-
чила на брусилки, со можност 
за пригодување брзината на по-
дигањето и спуштањето товар, 
без челична транспортна конс-
трукција 10 

Други машини и апарати за дига-
ње, манипулација, натовар или ис-
товар и др. 
Ех. 
Подвижни монтажни линии за 
монтирање на потсклопови и скло-
пови на мотори и моторни возила, 
со припаѓачките справи, без челич-
на транспортна конструкција 10 

Други индустриски машини за 
шиење 
Ех. 
Специјални индустриски машини 
за шиење, со една или повеќе гла-
ви, за изработка на тапацирунг на 
моторни возила 10 

84.43/1 

84.43/5 

84.45/1а 

84.45/16-1 

84.45/16-2 

84.45/lB-l 

84.45/1В-2 

84.45/1в-4 

84.45/1В-5 

84.45/1в-6 

Машини за леење под притисок 
Ех. 
Машини за леење под притисок на 
делови за моторни возила од цин-
кови легури 10 
Машини за калапирање 
Ех. 
Машини за калапирање — за до-
бивање одливки за делови на мо-
тори, на менувачи и на диферен-
цијали 10 
Воздушни чекани, ковачки маши-
ни, машини за заковување и авто- ' 
мати за ковале 
Ех. 
— Противударни воздушни чекани 

за изработка на отковки за де-
лови на моторни возила 10 

— Машини за заковување на пот-
склопови и склопови на мотор-
ни возила, сила над 5 тона 10 

Преси со механички погон 
Ех. 
Преси со програмирана работа и 
со можност за приклучување на 
механизација, за изработка на еле-
менти на шасии, на каросерии, на 
мотори и на други делови за мо-
торни возила 10 
Преси со хидрауличен погон 
Ех. 
— Преси за фино пресекување на 

дебели лимови, со програмирана 
работа 10 

— Брзоодни преси за обликување 
на полуоблоги на заден мост за 
моторни возила, со програмира« 
на работа 10 

— Тушир преси за контрола на 
изработка на алат за пресу-
вање 10 

— Преси за изработка на елемен-
ти на шасии, на каросерии и 
на други делови за моторни 
возила 10 

Машини за свиткување, рамнење 
и отсекување на лим 
Ех. 
Машини за свиткување на профи-
ли од лим за делови на моторни 
возила 10 
Машини за изработка и обработ-
ка на цевки 
Ех. 
Машини за свиткување и за обра-
ботка на цевки за мотори, за из-
дувни лонци и за рамови на седи-
шта за моторни возила, со програ-
мирана работа 10 
Машини за ладно обликување 
Ех. 
Машини за изработка на пружини 
од жица за мотори и за моторни 
возила 10 
машини за завалување на запци, 
на навои и слично 
Ех. 
Машини за завалување на навои 
и жлебови на делови на мотори и 
на моторни возила 10 
Други машини за обработка со де-
формација 
Ех. 
— Машини за формирање на пр-

стени за лепење грла на резер-
воари 10 
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84.45/2а-2 

84.45/2а-3 

84.45/2а-4 

84.45/2а-5 

— Машини за фино исправање 
на алати за провлекување 10 

— Специјални машини за изработ-
ка на профилизирани цевки и 
ламели и за вовлекување цев-
ки во ламели за ладилници и 
за греаЈЧи на моторни возила 10 

— Специјални машини за сечење 
на кабли и за отстранување на 
изолација на краиштата на отсе-
чените делови кабел за елек-
троинсталации на мотори и мо-
торни возила 10 

- Пневматски ударни преси со 
обртен стол за формирање на 
потсклопови за мотори и за мо-
торни возила 10 

— Автоматски машини за изработ-
ка на колчи на седишта и за 
спојување на елементи на се-
дишта на моторни возила 10 

— Автоматски машини за изработ-
ка на цик-цак пружини за се-
дишта на моторни возила 10 

— Трансфер линии за изработка 
на украсни и други профили 
(одвивање на лента, профилизи-
рање, полирање и сечење по 
мера) за моторни возила 10 

- Паѓачки чекани до 10 mt (ме-
тар тона) за изработка на от-
ковки за делови на моторни во-
зила 10 

- Машини со валјаци за изработ-
ка на отковки со втиснување 10 

Вертикални стругови 
Ех. 
Стругови за обработка на замавни 
колца и дискови 10 

Револвер-стругови 
Ех. 
Полуавтоматски и автоматски ре-
волвер-стругови, со проврт на вре-
тена од 50 mm и повеќе 10 

Стругови автоматски, со едно вре-
тено, копирни и со програмско 
управување 
Ех, 
- Копирни стругови со вградени 

или невградени транспортери за 
одведување на метални струга-
ници, за обработка на делови 
на мотори и на моторни возила 10 

-— Автоматски етругови со едно 
вретено за обработка на делови 
на мотори и на моторни возила 10 

Други стругови 
Ех. 

- Полуавтоматски и автоматски 
стругови со повеќе вретена за 
обработка на делови на мотори 
и на моторни возила 10 

- Автоматски челни стругови, со 
две вретена за обработка на де-
лови на мотори и на моторни 
возила 10 

- - Полуавтоматски едновретени ст-
ругови за обработка на делови 
на мотори и на моторни возила 10 

84.45/26-1 Вертикални дупчалки 
Ех. 
Дупчалки со автоматско поместу-
вање на столот за обработка на 
делови за мотори и за моторни 
возила 10 

84.45/26-4 Координантни и сџецијални дуп-
чалки 
Ех. 
- Специјални хоризонтални, вер-

тикални и координантни дупчал-
ки, со една и повеќе глави за 
обработка на делови на мотори 

и на моторни возила 10 
- Хоризонтални дупчалки над 

160 mm пречник на вратило 10 

84.45/2в-1 Брусилки за кружна обработка, 
надворешна и внатрешна 
Ех. 
Брусилки за обработка на гилзи 
на менувачи, полуоски, на сноп 
на запчаници, на работилици и на 
брегава оска 10 

84.45/2в-2 Брусилки за рамно брусење 
Ех. 
- Вертикални брусилки за рамно 

брусење, со електромагнетски 
стол 10 

- Машини за фино брусење — 
полирање на рачки за обртни 
стакла на моторни возила 10 

84 45/2в-3 Брусилки без шилци 
Ех. 
Брусилки за брусење на цилиндри-
чни делови од мотори и од моторни 
возила 10 

84.45/2в-4 Специјални брусилки 
Ех. 
Специјални брусилки со повеќе то-
чила за надворешно цилиндрично 
брусење на делови од мотори и од 
моторни возила 10 

84.45/2в-5 Други брусилки 
Ех. 
- Координатни брусилки за об-

работка на делови од мотори и 
од моторни возила 10 

- Копирни брусилки за брусење 
на брегови на брегави оски 10 

- Брусилки за бочно брусење на 
одливки на блок од мотор 10 

84 45/2г Острилки 
Ех. 
- Електроерозиони острилки 10 
- Машини за острење на измен-

лив специјален резен алат за 
машините од тарифниот број 
84.45, наведени во ова решение 
(за обработка на делови, на 
потсклопови и на склопови на 
мотори и на моторни возила) 10 

84.45/2д-3 Глодалки копирни, специјални и 3 
други 
Ех. 

Копирни глодалки за одржува-
ње на калапарски алат 10 
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84.46/5 

— Специјални хоризонтални гло-
далки за изработка на канали 
за подмачкување на запчаници 
од менувачи, од блок на мотор 84 45/2к 
и др. 10 

— Копирни глодалки за обработка 
на делови од мотори и од мо-
торни возила 10 

— Специјални глодалки со една 
или повеќе глави, за обработка 
на делови од мотори и од мо- 84.45/2л 
торни возила 10 

84.45/2Ѓ-1 Краткоодни рендиња 
Ех. 
Краткоодни рендиња работна дол-
жина над 700 mm 10 

84.45/2Ѓ-2 Провирачки 
Ех. 
Машини за обработка на делови 
од мотори и од моторни возила со 
провирање 10 

84.45/2е-1 Листени и лентести пили 
Ех. 
Кружни лентести пили за сечење 
сотови на грејачи 10 

84.45/2е Циркуларни и специјални пили 
Ех. 
— Специјални програмирани цир-

куларни пили за прецизно се-
чење на профилизиран матери-
јал заради добивање паралелни 
површини 10 

— Циркуларни пили за сечење 
цевки за издувни лонци, со про-
грамирана работа 10 

84.45/2ж Специјални машини за обработка 84 48/1 
со симнување на струганици 
Ех. 
— Специјални машини со повеќе 

операции (стружење, дупење, 
глодање, врезување навои и 84 49/1 
сл.) за обработка на делови од 
мотори и од моторни возила 10 

— Специјални машини за завршна 
обработка на запчаници — бри-
чалки 10 

— Специјални машини за согору-
вање на рабови на запчаници, 
на синхрони прстени и др, со 
симнување на струганици 10 

— Специјални машини за фина 
обработка на отвори (распоре-
дување и хонингирање) 10 

84.45/2ѕ Линиски машини 
Ех. 
Трансфер линиски машини за об-
работка на делови од мотори и од 
моторни возила (барабани за ко-
чници на кочилни цилиндри, на 
блок од мотор, од глава, на ци-
линдар и др) 10 

84.45/2и Машини за изработка на обзабени 
елементи 
Ех. 
Машини за обзабување на делови 
од мотори и од моторни возила на 
цилиндрични запчаници со прави 
и коси заби, на конусни запчаници 
со прави и хеликцидални-спирал-
ни заби и др.) 10 

84.45/2ј Специјални автомати 
Ех« 
Специјално повеќевретени авто-
матски стругови за обработка на 

84 49/2 

делови од мотори и од моторни 
возила 10 

Машини за лепување и полирање 
Ех. 
Специјални машини за лепување 
и полирање на ракави од брегава 
оска и од работилица на мотор 10 

Други машини за обработка со сим-
нување струганици 
Ех. 
— Машини за врезување навои на 

потсклопови и склопови на мо-
тори и моторни возила 10 

— Машини за порамнување и 
дупчење на делови за обработ-
ка на копир-стругови 10 

— Специјални машини за врезува-
ње навои со едно или повеќе 
завојни вретена 10 

— Електроерозиони дупчалки 10 

Други машини-алатки за обработ-
ка на стакло на ладно 
Ех. 
— Машини за брусење на стакло 

заради отстранување недоста-
тоци 10 

— Машини за сечење на стакла и 
огледала за ретровизори, со 
програмиран работа 10 

Делови и прибор наменет за упо-
треба исклучиво или главно за 
машините од тар. бр. 84.45 и 84.46 
што се наведени во ова решение 10 

Алати за рачна употреба со пнев-
матски погон 
Ех. 
— Стеги за заварување на пот-

сб-лопови и на склопови на мо-
торни возила 10 

— Стеги за пробивање лимови од-
носно склопови и потсклопови 
на моторни возила, со стегање 
и пробивање на пневматски 
погон 10 

— Алати за дупчење и брусење 
на лимови, за полирање на обо-
ени школки, за завртување 
навртки и завртки на пот-
склопови и на склопови од мо-
тори и од моторни возила и 
други операции во процесот на 
монтирање на мотори и моторни 
возила 10 

— Уреди со пневматски погон за 
монтирање на механички пот-
склопови 10 

Алати за рачна употреба со хидра-
уличен погон 
Ех. 
Уреди со хидрауличен погон за 
стегање делови, потсклопови и 
склопови на алати, заради обра-
ботка 10 
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84.50/6 

84.59/2з 

84.59/2Л 

85.02/6 

Други апарати за гасно лепење, 85.05/1 
заварување и цементирање 
Ех. 
— Машини за цементирање на де-

лови од мотори, менувачи и 
диференцијали 10 

— Уреди за гасно лепење на де- 85.05/2 
лови од мотори и моторни во-
зила 10 

Трансфер-линии за боење 
Ех. 
Трансфер-линии за боење на де-
лови, потсклопови и склопови од 
мотори и од моторни возила 10 

Други машини и механички справи 
Ех. 
— Уреди за пресување на отпа-

доци од лим 10 

85.05/5 

— Стеги за заварување и контро-
ла на потсклопови и склопови на 
моторни возила 10 

— Уреди за одмастување (перење, 
сушење и отстранување на от-
падоци) на отпресоци, потскло-
пови, склопови и други делови 
од мотори и од моторни возила 10 

— Специјални преси за обложу-
вање на метални делови со пла-
стичен материјал (на волан, на 
сферичен шраф од управувач-
ки механизам и др.) 10 

— Специјални преси за обликува-
ње на делови од пластика за 
моторни возила 10 

— Уреди за електрохемиска обра-
ботка на сферичен шраф од ме-
ханизмот на управувачот 10 

— Уреди за метализација — на-
несување легури од обоени ме-
тали на виљушките на менува-
чот, со припаѓачкиот прибор 10 

— Уреди за дебакарисување на 
делови на моторна возила 10 

— Машини за монтирање гуми на 
бандажи 10 

— Машини за механичка подго-
товка на лим за длабоко извле-
кување 10 

— Уреди за галванизација (поли-
рање на одливки, бакарисува-
ње, никлување и хромирање) на 
делови за моторни возила, со 
програмирана работа 10 

— Уреди за пасивизација (нанесу-
вање заштитни материјали по 
галвански пат) на делови на 
мотори и на моторни возила 10 

— Уреди за фосфатизација на 
цик-цак пружини, на делови на 
менувачи, на блок на мотор 
и др. 10 

Други магнети и др. 
Ех. 
Уреди за демагнетизирање на об-
работени делови за мотори и за 
моторни возила 10 

Рачни алати за дупење, со вграден 
електричен мотор ' 
Ех. 
Алати за дупење лимови на пот-
ок л опови и склопови на моторни 
возила 10 

Рачен алат за рамнење, димензио-
нирање или површинска обработ-
ка, со вграден електричен мотор 
Ех. 
Алати за брусење лимови и за по-
лирање обоени школки 10 

Други рачни алати, со вграден 
електричен мотор 
Ех. 
— Алати за навртување навртки 

и завртки на потсклопови и 
склопови на мотори и на мо-
торна возила 

— Уреди за монтирање на меха-
нички потсклопови 

85.11/1а Печки греани со отпор (отпорни) 
Ех. 

r — Печки за отпуштање делови на 
мотори по индукционо калење 

— Печки за термичка обработка 
на делови на мотори и на мо-

торни возила 
— Тунелски електроотпорни печ-

ки за спојување облоги на коч-
ници со папучи од кочници 

— Длабински електроотпорни печ-
ки за предгревање на делови од 
мотори и од моторни возила 

— Печки за загревање на стакло 
и маса за лепење за изработка 
на подвижни стакла за врати 
на моторни возила — фиксира-
ње на стакла во рамка 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

85.11/16 Индукциони' печки 
Ех-
— Индукциони печки за загрева-

ње делови на мотори заради 
понатамошна обработка 10 

— Индукциони печки за калење 
делови на мотори и на моторни 
возила 10 

85.11/2 Индукциона и диелектрична греј-
на опрема 
Ех. 
Индукциони апарати за површин-
ско стврднување (зацврстување) и 
обликување делови на мотори и 
на моторни возила во топла сос-
тојба 10 

85.11/3 Електрични машини и апарати за 
заварување, лепење и спојување 
Ех. 
— Уреди за рабно заварување на 

лимови и на делови на моторни 
возила (на бензински резерво-
ари, на издувни лонци и др.) 10 

— Висечки и стабилни апарати за 
точкаво заварување, со припа-
ѓачкиот прибор 10 
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90.16/3 

90.16/6 

90.22/1 

Други инструменти 
Ех. 
— Уреди за испитување на резер-

воари за гориво, на ладилници 
и на облоги на мостови на про-
пустливост (хидропневматска 
контрола) 10 

— Уреди за испитување на глава 
и на блокови од мотори на при-
тисок ' 10 

— Специјални инструменти, маши-
ни и апарати за испитување и 
контрола на геометријата и ква-
литетот на површината на ме-
ханички обработени делови за 
мотори и моторни возила 10 

— Уреди за урамнотежување — 
балансирање на работилици, 
колца и други делови на мотори 
и на моторни возила 10 

— Пробни столови за испитување 
на мотор со внатрешно сого-
рување, на менувач, на пумпа 
за масло, на пумпа за вода и 
др., со припаѓачките уреди 10 

— Уреди за контрола на делови на 
мотори за моторни возила 10 

— Уреди за испитување исправ-
носта на работата на хидрау-
лични агрегати на машини алат-
ки 10 

Машини и апарати за испитување 
метали 
Ех. 
— Специјални машини и апарати 

за испитување тврдоста на ме-
тални авто-делови 10 

— Апарати за механичко испиту-
вање еластичноста на лим за 
длабоко извлекување — пресу-
вање и на клипни прстени 10 

90.23/1 

— Апарати за лепење на склопови 90.22/3 
и потсклопови на мотори и на 
моторни возила 10 

— Апарати за електрично зава-
рување на потсклопови и скло-
пови на мотори и на моторни 
возила 10 

— Уреди за тврдо лепење на де-
лови на мотори и на моторни 
возила . 10 

— Машини за спојување на метал 
и стакло со лепење под висока 
температура, за врати на мо-
торни возила 10 

— Машини за ултразЕучно и 
електроотпорно заварување на 
пластични маси 10 

— Машини за рабно заварување 
во неутрална атмосфера 10 

Инструменти и апарати за разни 
проектирања на профили и за ме-
рење на профили 
Ех. 
— Специјални апарати за проек-

тирање на профили на обрабо-
тени делови на мотори и на мо-
торни возила заради контрола 10 

90.24 

Други машини и апарати 
Ех. 
— Специјални машини за испиту-

вање на хидрокочни црева за 
моторни возила 10 

— Специјални машини и апарати 
за испитување на неметални ав-
тоделови 10 

Термометри 
Ех. 
Специјални контактни термометри 
за мерење на температурата наро-
ротирачки автоделови 10 

Инструменти и апарати за мерење, 
контрола и автоматска контрола на 
протокот, длабината, притисокот 
и др. 
Ех. 
Инструменти и апарати за мерење, 
контрола и автоматска контрола 
на протокот, длабината, притисокот 
и др., за регулирање на работата 
на уредите во производството на 
мотори и моторни возила 10 

Инструменти и апарати за физички 
и хемиски анализи 
Ех. 
Уреди за анализа и контрола на 
издувни гасови " 10 

Стробоскопи и слични бројачи 
Ех. 
Уреди за контрола на бројот на 
вртежи на мотори — стробоскопи 10 

Електрични и електронски инстру-
менти и апарати за мерење, про-
верување, анализа и автоматска 
контрола 
Ех 
— Апарати за електромагнетска 

контрола на пукнатини 10 
— Специјални инструменти и апа-

рати за мерење и контрола на 
механички обработени делови на 
мотори и на моторни возила 10 

— Стабилни столови за контрола 
на хидраулични компоненти и 
агрегати на машини алатки 10 

— Уреди за контрола на електро-
инсталации на машини алатки 10 

— Уреди за сигнализација на гре-
шки кај ладилници и грејачи 10 

— Уреди за проверување точнос-
та на изработката на забите на 
запчаници 10 

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

Бр, 3-8697/1 
28 јули 1971 година 

Белград 

Заменик-сојузен 
секретар за фи-

нансии, 
Анте Зелиќ, с. р. 

90.25 

90.27/1 

90.28 
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464. 

Врз основа на точка 1 од Одлуката за опре-
делување на стоките за кои стоковните контингенти 
и девизните контингенти за 1971 година ги утврдува 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 57/70), на предлог 
од Сојузниот секретаријат за стопанство, а по прет-
ходно прибавенето мислење од Сојузната стопан-
ска комора, СОЈУЗНИОТ секретар за надворешна тр-
говија издава 

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

Бр, 24—3697/1 
15 јули 1971 година 

Белград 
Директор на 

Југословенскиот завод за 
стандардизациј а, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ И ДЕ-
ВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ 

ВО 1971 ГОДИНА 

1. Во Наредбата за утврдување на стоковните 
контингенти и девизните контингенти за увоз на 
стоки во 1971 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 12/71, 15/71, 20/71, 27/71, 31/71, 32/71 и 34/71) во 
точка 2 под 1 — Репродукционен материјал, по ред-
ниот број 266 се додаваат три нови редни 6poja, 
кои гласат: 

26в 10.02/2 'Рж — друга 
26г 10.03/3 Јачмен за исхрана 

на добиток 
Вкупно 100.000 тона 

26д 10.05/2аб Пченка за исхрана 
на добиток 20.000 тона". 

2. Во точка 5 по бројот: ,Д," се додаваат збо-
ровите: „26в, 26г, 26д,". 

3. Увоз на стоките од точка 1 на оваа наредба 
може да се врши до 1 октомври 1971 година, 

4- Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
од' денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

П. бр. 10023 
30 јули 1971 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за надворешна трговија, 

Мухамед Хаџиќ, с- р. 

466. 

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр, 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛА-

СТА НА ИНДУСТРИЈАТА НА ГУМА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесува следниот југословен-
ски стандард: 

Производи од гума. Материјали за 
обувки - - - - - - - - JUS G.D1.044 

2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение се применува од 1 јануари 1972 година. 

Бр. 24-3696/1 
15 јули 1971 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот 
завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ ,с. р. 

465. 

Врз основа на член 4 став 1, член 25 став 4 и 
член 29 став 1 од Законот за југословенските стан-
дарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕ-
ТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБ-

ЛАСТА НА ИНДУСТРИЈАТА НА ГУМА 

1. Решението за југословенскиот стандард од 
областа на индустријата на гума („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 41/63), со кое е донесен југословенс-
киот стандард JUS G.D1.044, престанува да важи. 

467. 

Врз основа на член 29 став 1 од Законот за ју-
гословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот 
завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВОН СИЛА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИ-
ТЕ СТАНДАРДИ ЗА ВЕНТИЛИ ЗА ПНЕВМАТИЦИ 

1. Се ставаат вон сила следните југословенски 
стандарди' 

Вентили за пневматици. Прав 
вентил со гумено стапало и гумен 
врат - - - - - - - - JUS М.С5.931 

Вентили за пневматици. Кос вен-
тил со гумено стапало и гумен врат JUS М.С5.932 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за топчести лагери и прибор за моторни возила 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 32/64); 

Вентили за пневматици. Свиткани 
вентили 860 со метално стопало од 
внатрешни гуми на автомобил — — JUS М.С5.935 
донесен со Решението за југословенските стандарди 



Четврток, 12 август 1971 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈГ Број 35 - Страна 673 

За гуми и вентили за возила („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 52/64). 

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

Бр. 14—3678/1 
15 јули 1971 година 

Белград 
Директор на 

Југословенскиот завод за 
стандардизациј а, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

468. 
Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од 

Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

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

ТИЛИ ЗА ПНЕВМАТИЦИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Вентили за пневматици: 
Игла на вентил, проврт на телото 

на вентил, капичка на вентил, за 
внатрешни гуми на пневматици за 
моторни возила - — — — — — JUS М.С5.921 

Вентили со метално стапало, за 
внатрешни гуми за велосипеди — — JUS М.С5.925 

Вентили со гумено стапало, за 
внатрешни гуми за велосипеди — — JUS М.С5.926 

Вентил со метално стапало, за 
внатрешни гуми за мопеди — — — JUS М.С5.927 

Вентил со гумено стапало, за 
внатрешни гуми за мопеди — — — JUS М.С5.928 

Вентили со метално стапало, за 
внатрешни гуми за моторцикли — JUS М.С5.929 

Вентил со гумено стапало, за 
внатрешни гуми за моторцикли — JUS М.С5.930 

Прав вентил со гумено стапало и 
со гумен врат, за внатрешни гуми на 
моторни возила — — — — — — JUS М.С5.931 

Кос вентил со гумено стапало и 
со гумен врат, за внатрешни гуми на 
моторни возила — — — — — JUS М.С5.932 

Свиткан вентил 860 со метално 
стапало, за внатрешни гуми на то-
варни и други тешки возила — — JUS М.С5.935 

Свиткан вентил 860 со гумено 
стапало, за внатрешни гуми на то-
варни и други тешки возила — — JUS М С5.936 

Вентил со метално стапало, за 
внатрешни гуми на транспортни ко-
лички и скутери — — — — — JUS М.С5.939 

Вентил со гумено стапало, за 
внатрешни гуми на транспортни ко-
лички и скутери — — — — — — JUS М.С5.940 

Вентили за пневматици. Вентил 
со гумено стапало, за внатрешни гу-
ми за трактори — — — — — — JUS М.С5.942 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југос-
ловенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 
1 јануари 1972 година. 

Бр. 14-3677/1 
15 јули 1971 година 

Белград 

Директор на 
Југословенскиот завод за 

стан дардизаци ј а, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

469. 
Врз основа на член 4 став 1, член 25 став 4 и 

член 29 став 1 од Законот за југословенските стан-
дарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛА-

СТА НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува југословенскиот стандард: 

Јутени амбалажни ткаенини. 
Асортиман и технички услови — — JUS F.C3.041 

2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југос л о-
Еенскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
јануари 1972 година. 

4. Престанува да важи југословенскиот стан-
дард: 

Јутени амбалажни ткаенини. 
Асортиман и технички услови — — JUS F.C3.041 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на текстилната индустрија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 9/65). 

5. Југословенскиот стандард од точка 4 на ова 
решение престанува да важи на 1 јануари 1972 го-
дина. 

Бр. 10-3681/1 
15 јули 1971 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот 
завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

470. 
Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 

од Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-

СТА НА РУДНИЧКИОТ ТРАНСПОРТ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
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Руднички транспорт: 
— Високоотпорни синџири за 

транспортери и машини за откопу-
вање на јаглен - - - - - - JUS С.Н4.200 

— Спојници за високоотпорни 
синџири за транспортери — — — JUS С.Н4.201 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југос-
ловенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 
1 јануари 1972 година. 

Бр. 03—3690/1 
15 јули 1971 година 

Белград 

Директор на 
Југословенскиот завод за 

стандардизаци ј а, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

471. 

Врз основа на член 4 став 1, член 25 став 4 и 
член 29 став 1 од Законот за југословенските стан-
дарди („Службен лист на СФРЈ", бр. 16/60 и 30/62), 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА 

ОГНООТПОРЕН МАТЕРИЈАЛ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува југословенскиот стандард: 

Огноотпорен материјал, Силика-
-тули. Класификација и технички ус-
лови - j u s B.D6.230 

2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
јануари 1972 година. 

4. Престанува да важи југословенскиот стан-
дард: 

Силика-опеки за челичарници. 
Класификација и технички услови — JUS B.D6.230 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на огноотпорните материјали („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 3/64). 

5. Југословенскиот стандард од точка 4 на ова 
решение престанува да важи на 1 јануари 1972 го-
дина. 

Бр. 03-3689/1 
15 јули 1971 година 

Белград 

Директор на 
Југословенскиот завод за 

стандардизациј а, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

472. 

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација доне-
сува 

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

ТИВПОЖАРНА ОПРЕМА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Противпожарна опрема: 

Хидрантско продолжение, едно-
крако, тип В/В, DN 75 - — — — JUS Z.C1.021 

Хидрантско продолжение, едно-
крако, тип С/С, DN 52 - - - - JUS Z.C1.022 

Хидрантско продолжение, дво-
крако, тип В/2С, DN 75/52 - - - JUS Z.C1.023 

Хидрантско продолжение, дво-
крако тип 2С/С, DN 52/52 - - - JUS Z.C1.024 

Хидрантско продолжение, дво-
крако, тип В/2В, DN 75/75 - - - JUS Z.C1.025 

Шмукалка кошница, тип А, DN 
НО - - - - - - - - - JUS Z.C1.040 

Шмукалка кошница, тип В, DN 
75 - . - - - - - - - - JUS Z.C1.041 

Шмукалка кошница, тип С, DN 
52 - - - - - - - - - JUS Z.C1.042 

Млазница, тип D, DN 25 - - JUS Z.C1.060 
Млазница, тип С, DN 52 - - JUS Z.C1.061 
Млазница, тип В, DN 75 - - JUS Z.C1.062 
Млазница со славина, тип С, DN 

52 - - - - - - - - - JUS Z.C1.063 
Млазница со славина, тип В, DN 

75 - - - - - - - - - - JUS Z.C1.064 
Млазница со славина и со распрс-

кувач, тип С, DN 52 — — — — JUS Z.C1.065 
Собирница, тип 2С/В, DN 52/75 JUS Z.C1.080 
Собирница, тип 2В/А, DN 75/110 JUS Z.C1.081 
Разделница, трикрака, со слави-

н а тип В/2С—В, DN 75/52—75 - - JUS Z.C1.082 
Разделница, двокрака, со славиша, 

тип 2С/В, DN 52/75 - - - - - JUS Z.C1.083 
2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 

решение се објавени во посебно издание на Југос-
ловенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 
1 јануари 1972 година. 

Бр. lla-3695/l 
15 јули 1971 година 

Белград 

Директор на 
Југословенскиот завод за 

стандардизаци ј а, 
Славољуб БиторввиЈѕ, с. р. 
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473. 

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

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

МОВ? АНСКИ ИНСТАЛАЦИИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Громобрани: 
— Стегалка за качувалка — — JUS N.B4 911 
— Кутија за мерен спој — — JUS N.B4.912 
2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 

решение се објавени во посебно издание на Југос-
ловенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел на ова решение. 

3 Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила па 
1 јануари 1972 година. 

Бр. 16—3700/1 
15 јули 1971 година 

Белград 
Директор на 

Југословенскиот завод за 
стандардизациј а, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

5. Југословенскиот стандард од точка 4 на ова 
решение престанува да важи на 1 јануари 1972 го-
дина. 

Бр. 22-3692/1 
15 јули 1971 година 

Белград 

Директор на 
Југословенскиот завод за 

стандардизаци ј а, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

474. 

Врз основа на член 4 став 1, член 25 став 4 и 
член 29 став 1 од Законот за југословенските стан-
дарди („Службен лист ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува' 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-
СТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ХЕМИСКИ ЧИС-

ТИ СОЕДИНЕНИЈА (ХЕМИКАЛИИ) 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Чисти хемикалии: 
- Железо (II) - Сулфат - - JUS H.G2.033 
- Никелсулфат - - - - JUS H.G2.034 
- Никелхлорид - - - - JUS H.G2.061 
- Сулфурна киселина — — - JUS H.G2.065 
2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 

решение се објавени во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 
јануари 1972 година. 

4 Престанува да важи југословенскиот стан-
дард: 

Чисти хемикалии. Сулфурна ки-
селина pro analysi — — — — — JUS H.G2.065 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на хемиската индустрија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 47/65). 

475. 

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МАШИ-
НИ И УРЕДИ ЗА ПРИГОТВУВАЊЕ ВЛАКНА, 

ПРЕДЕЊЕ, ТКАЕЊЕ И ДОРАБОТКА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Машини и уреди за приготвување 
влакна, предење, ткаење и доработка: 

— Машини за крстосано навит-
кување на преѓа на конични или ци-
линдрични цевки. Основни називи 
и дефиниции - - - - - - - JUS М.М1.014 

— Вретено за прстенести предил-
ки и за прстенести кончарки за цев-
ки според JUS М.М1.149. Мери - - JUS М.М1.063 

— Цилиндрични лонци на тркал-
ца за ленти во предилници. Форма и 
мери - - - - - - - JUS М.М1.111 

— Прстени за прстенести предил-
ки и за прстенести кончарки со тркач 
во форма на идеал-елиптик. Форма и 
мери - - N - - - - - - JUS М.М1.133 

— Цилиндрични цевки за маши-
ни за истегање и за впредување. 
Форма и мери — — — - — — JUS М.М1.151 

— Цевки за претпредилки, со 
пречник на вретеното 25 mm и пове-
ќе. Форма и мери - - - - - JUS М.М1.152 

— Форми на навиткување на 
преѓа и на меѓупроизводи. Основни 
називи - - - - - - - - JUS М.М1.153 

— Типови на носачи-јатки за на-
виткување на преѓа и на меѓупроизво-
Ди - - - - - - j u s М.М1.154 

— Сновалки. Работна широчина JUS М.М1.213 
— Машини за скробење. Работна 

широчина - - - - - - - - - JUS М.М1.214 
— Машини за навиткување на 

јаток (мотачки и премотувачки). Ос-
новни називи и дефиниции — — JUS М.М1.215 

— Совалки. Терминологија - - JUS М.М1.374 
— Затворени ламели за електрич-

ни и механички чувари на основата за 
машини со автоматско воведување на 
основата. Форма и мери - - - - JUS М.М1.375 

— Секциони вратила на основата 
за плетачки машини, Форма и мери JUS М.М1.410 

— Машини за доработка. Класи-
фикација и номенклатура — — — JUS М.М 1.510 

— Определување на левата и де-
сната страна на машина за доработка JUS М.М1.511 

— Називни работни широчини на 
машини за доработка - — — — JUS М.М1.512 
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- Валјаци за бојосување на лен-
ти и на преѓа. Форма и мери — — JUS М.М1 540 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 
1 јануари 1972 година. 

Бр. 10-3682/1 
15 јули 1971 година 

Белград 

Директор на 
Југословенскиот завод за 

стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

476. 

Врз основа на член 4 став 1, член 25 став 4 и 
член 29 став 1 од Законот за југословенските стан-
дарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА 

НА ЗАШТИТАТА ПРИ РАБОТАТА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува југословенскиот стандард: 

Заштита при работата. Макси-
мално допуштени концентрации на' 
штетни гасови, на пари и на аеросол 
во атмосферата на работните просто-
рии и работилиштата — — — — JUS Z.B0.001 

2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
јануари 1972 година. 

4. Престанува да важи југословенскиот стан-
дард: 

Хигиенско-техничка заштита при 
работата. Максимално допуштени кон-
центрации на штетни материи во ат-
мосферата на работните простории и 
работилницата — — - — — — JUS Z ВО 001 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за лични заштитни средства („Службен лист на 
СФРЈ4, бр 28/64). 

5. Југословенскиот стандард од точка 4 на ова 
решение престанува да важи на 1 јануари 1972 го-
дина, 

Бр. 24-3698/1 
15 јули 1971 година 

Белград 

Директор на 
Југословенскиот завод за 

стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

477, 

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од 
Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

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

ПЕРБОЛОИДНИ ЗАПЧЕСТИ ДВОЈКИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Запчаници. Хиперболоидни зап-
чести двојки: 

— Дефиниции на полжавовидни 
двојки - - - - - - - - JUS М.С1014 

— Основен профил на полжаво-
видни двојки - - - - - - JUS М.С1.018 

— Модули и полжавни броеви на 
полжавовидни двојки — — — — JUS М.С1.019 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југос-
ловенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 
1 јануари 1972 година. 

Бр. 14-3679/1 
15 јули 1971 година 

Белград 

Директор на 
Југословенскиот завод за 

стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

478. 

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

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

ВОЕН МАТЕРИЈАЛ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Ткаени производи за санитарни 
цели: 

— Индивидуални први завои —- JUS F.Z 1.070 
- Еластични завои - - - - JUS F.ZL085 
2 Југословенските стандарди од точка 1 на ова 

решение се објавени во посебно издание на Југос-
ловенскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се применуваат од 1 јануари 1972 година. 

Бр. 19-3685/1 
15 јули 1971 година 

Белград 
Директор на 

Југословенскиот завод за 
стандардизациј а, 

Славољуб Виторовик, с. р, 
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479. 

Врз основа на член 4 став 1, член 25 став 4 и 
член 29 став 1 од Законот за југословенските стан-
дарди („Службен лист на ФНРЈ" бр. 16/60 и 30/62), 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува 

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

БРАКСКИ ИНСТАЛАЦИИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Громобрани: 
Водови, Материјал и упатства за 

употребата - - - - - - - JUS N.B4 901 
Фаќалки - - - - - - JUS N.B4.902 
Држач на фаќалка - - - - . JUS N.B4 903 
Држач на прстенест вод — — JUS N.B4.804 
Обемница за олук (сливник) — JUS N.B4 914 
Обемница за цевка — — — — JUS N.B4.915 
Приклучно стапало — — — — JUS N.B4.916 
Потпори за покривен вод — — JUS N.B4.921 
Потпори за водови — — — — JUS N.B4.925 
Приклучници и раз д војници — JUS N.B4 932 
Крстосно парче за проодна жица 

и лента - - - - - - - - JUS N.B4.935 
Крстосни парчиња за проодни 

ленти - - - - - - - - JUS N.B4.936 
Цилиндрични спојници — — — JUS N.B4.937 
Цевен уземјувач — — — — JUS N.B4.942 
2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 

решение се објавени во посебно издание на Југос-
ловенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јануари 1972 година. 

4. Престануваат да важат следните југословенс-
ки стандарди: 

Громобрани. Водови. Материјал. 
Упатства за употребата — — — — JUS N.B4.901 

Громобрани. Фаќалки — — — JUS N.B4.902 
Громобрани, Држач на фаќалка JUS N.B4.903 
Громобрани, Држач на прстенест 

вод — — — — — — — — — JUS N.B4.904 
Громобрани. Обемница за сливник JUS N.B4.914 
Громобрани. Обемница за цевки JUS N.B4.915 
Громобрани. Приклучна столица JUS N.B4.916 
Громобрани. Потпорка за вод на 

покривот за прицврстување пред по-
кривање - - - - - - - JUS N.B4.921 

Громобрани. Потпорки за водови JUS N.B4.925 
Громобрани. Приклучници. Раз-

двојници - - - - - - - JUS N.B4.932 
Громобрани. Т-парчиња за про-

одни ленти - - - - - - - - JUS N.B4 935 
Громобрани. Укрсни парчиња за 

проодни ленти — — — — — — JUS N.B4.936 
Громобрани. Спојки - - - - JUS N.B4.937 
Громобрани. Цевкасти уземјувачи JUS N.B4 942 

донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за громобрански материјал („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 30/58). 

5. Југословенските стандарди од точка 4 на ова 
решение престануваат да важат на 1 јануари 1972 
година. 

Бр. 16-3699/1 
15 јули 1971 година 

Белград 

Директор на 
Југословенскиот завод за 

стандар дизаци ј а, 
Славољуб Виторовка^, с. р. 

480. 

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди (,,Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

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

ТВЕНИ НАЗИВИ ЗА ПЕСТИЦИДИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Единствени називи за пестициди: 
— Четиринаесетта листа — — JUS Н.В5.110 
— Петнаесетта листа — — — JUS Н.В5.111 
-т- Пестициди за кои се смета де-

ка не се потребни единствени нази-
ви. Прва листа — — — — — — JUS Н.В5.136 

— Пестициди за кои се смета де-
ка не се потребни единствени називи. 
Втора листа — — — — — — JUS Н.В5.137 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југос-
ловенскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 
јануари 1972 година. 

Бр. 19—3686/1 
15 јули 1971 година 

Белград 

Директор на 
Југословенскиот завод за 

стандардизациј а, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

481. 

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директотзот 
на Југословенскиот завод за стандардизација доне-
сува 

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

ТРИСКИ ДИГАЛКИ 

1. Во издание на Ју ̂ словенскиот З Г Е С Д за стан-
дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 

Индустриски дигалки. Кочници со 
две кочни стапала. Приклучни мери JUS M.D 1.240 
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2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
јануари 1972 година. 

Бр. l la-3694/ l 
15 јули 1971 година 

Белград 

Директор на 
Југословенскиот завод за 

стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

482. 

Врз основа на член 4 став 1, член 25 став 4 и 
член 29 став 1 од Законот за југословенските стан-
дарди („Службен лист на ФНРЈ5', бр. 16/60 и 30/62), 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува 

- - - - JUS В.Е4.305 

JUS В.Е4 зоб 
JUS В.Е4.307 
JUS В.Е4.308 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ИСПИ-

ТУВАЊЕ НА МЕТАЛИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува југословенскиот стандард: 

Механички испитувања на мета-
лите. Статички испитувања. Затегање 
и притекување. Дефиниции — — JUS С.А4.001 

2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
јануари 1972 година. 

4. Престанува да важи југословенскот стандард: 
Терминологија, дефиниции и оз-

наки за статичките испитувања на 
металите - - - - - - - JUS С А4.001 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за испитување на металите и заварувањето („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 51/54). 

5. Југословенскиот стандард од точка 4 на ова 
решение престанува да важи на 1 јануари 1972 го-
дина. 

Бр. 04-3680/1 
15 јули 1971 година 

Белград 

Директор на 
Југословенскиот завод за 

стандардизациј а, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

Лабораториски садови и прибор од стакло: 
— Цилиндар за маткање — — JUS В.Е4.155 
— Шишиња според Вулф со две 

или три грла — — 
— Шишиња според Вулф со две 

или три грла и со тубус при дното — 
— Ексикатори — — — — — 
— Ексикатор-плочи — — — 
2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 

решение се објавени во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се применуваат од 1 јануари 1972 година. 

Бр. 19/3683/1 
15 јули 1971 година 

Белград 

Директор на 
Југословенскиот завод за 

стандардизаци ј а, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

483. 

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЛАБО-
РАТОРИСКИ САДОВИ И ПРИБОР ОД СТАКЛО 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

484. 

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација доне-
сува 

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

СКИ МАСЛА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Етерски масла: 
— Aether oleum anethi herbae — 

етерско масло на зелена мирудија 
(колар) - - - - - - . - - JUS Н.Н9 051 

— Aetheroleum coriandri — етерс-
к а масло од коријандер (паприца) - JUS Н.Н9.060 

— Aetheroleum foeniculi — етерс-
ко масло од разијан (морач, коморач) JUS НН9.064 

— Aetheroleum sinapis nigrae — 
етерско масло од црн синап (сенф) JUS Н Н9.074 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југос-
ловенскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се применуваат од 1 јануари 1972 година. 

Бр, 19-3684/1 
15 јули 1971 година 

Белград 

Директор на 
Југословенскиот завод за 

стандардизациј а, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 
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485. 

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Слугкбен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

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

МЕТИЧКИ ПРОИЗВОДИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Козметички производи: 
— Кармин (руж за усни) - — JUS Н.Н4.145 
— Тиогликолна киселина за 

'фризерски препарати — - - - JUS Н.Н4.168" 
2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 

решение се објавени во посебно издание на Југос-
ловенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се применуваат од 1 јануари 1972 година. 

Бр. 19—3637/1 
15 јули 1971 година 

Белград 
Директор на 

Југословенскиот завод за 
стандардизаци ј а, 

Славољуб Биторовиќ, с. р. 

По извршеното споредување" со изворниот 
текст утврдено е дека во текстот на Законот за по-
лагање депозит при инвестициони вложувања во 
нови нестопански и непроизводни инвестиции, обја-
вен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 33/71, се пот-
п а д н а долунаведената грешка, та, врз основа на 
член 283 став 3 од Деловникот на Сојузната скуп-
штина, се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ПОЛАГАЊЕ ДЕПОЗИТ ПРИ 
ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА ВО НОВИ НЕС-
ТОПАНСКИ И НЕПРОИЗВОДНИ ИНВЕСТИЦИИ 

Во член 5 став 2 по зборовите: „освен сообраќај-
ниците" треба да се додадат по погрешка изоставе-
ните зборови: „и другите објекти". 

Од Секретаријатот за законодавство на Сојуз-
ната скупштина, Белград, 3 август 1971 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за измени и 
дополненија на Законот за банките и кредитните 
работи, објавен во „Службен лист на СФРЈ, бр. 
33/71, се поткраднаа долунаведените грешки, та, врз 
основа на член 283 став 3 од Деловникот на Сојуз-
ната скупштина, се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА 

ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ И КРЕДИТНИТЕ 
РАБОТИ 

Во член 976 став 6 во вториот ред наместо 
зборот: „при" треба да стојат зборовите: „и на", а 
во четвртиот ред наместо зборот: „на" треба да стои 
зборот: „и". 

Од Секретаријатот за законодавство на Сојуз-
ната скупштина, Белград, 3 август 1971 година. 

ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

Врз основа на член 217 точка 4 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и членот 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликуваат по повод двестегодиш-
нината од постоењето и работата, а за особени зас-
луги на ширењето на културата меѓу нашите на-
роди и за особени успеси постигнати на издигањето 
на низа ученички генерации 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Основното 'училиште „Јосип Козарац", Липов-
љани; 

по повод сто и десетгодишнината од постоењето 
и работата, а за извонредни заслуги и постигнати 
успеси на издигањето и оспособувањето на низа 
генерации на земјоделски стручњаци 

Пољопривредно-школски и истражувачки цен-
тар, Крижевци; 

по повод седумдесетгодишнината од постое-
њето и работата, а qsa особени зслуги и постигнати 
успеси на културното издигање на нашите народи 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Хрватско пјевачко друштво „Калник", Кри-
жевци; 

за заслуги на заштитата и спасувањето на жи-
вотите, на општествениот и личниот имот со што е 
направен значаен придонес на социјалистичката за-
едница 

i 
Добровољно ватрогасно друштво, Дарувар; 

за особени заслуги на полето на јавната дејност 
со која се придонесува за општиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Цуљак Фрањо; 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Буден Томо, Фрковић Грга, Узур Иво, Васиље-
вић Јоцо; 

за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за социјалистичката изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Блажанин Мика, Мачек Иво; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Загора Јово; 
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СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Радошевић Јосип; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Боигји Франо, Божичаиин Каја, Дидовић Фи-
лип, Хаџински Адам, Калинић Видо, Којнок Јосип, 
Кричковић-Шаровић Милица, Ленерт Иво, Лукеж-
-Копун Даринка, Мацан Антун, Маркановић Мато, 
Мерле Антун, Петравић Иван, Петрић Зденко, Пи-
валица Иван, Вилчек Емануел, Зарић-Рајшић Да-
ница; 

за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Цицварић-Бургер Штефица, Калачић Михо, 
Мудринић Евица, Сударевић-Петровић Милка, Шо-
летић Паско« 

Бр. 114 
2 јули 1971 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 
454. Одлука за височината на надоместоци-

те на трошоците на претседателот и 
членовите на Монетарниот совет на Ју-
гославија — — — — — — — — 661 

455. Одлука за постапката и начиниот за пре-
клопување на кредитите, на средствата 
од кои се дадени кредитите и на обврски-
те на федерацијата за инвестиции во сто-
панството врз сметките на репуб инките 
и на автономните покраини — — — 661 

456- Решение за образување Комисија за усо-
гласување на работата на сојузните ор-
гани на управата и на сојузните органи-
зации во спроведувањето на реорганиза-
цијата на сојузната управа — — — — 632 

457. Наредба за начинот на остварувањето на 
компензациите на име разлика во цената 
за брашно, за масло за јадење и за шеќер 662 

458. Наредба за начинот и постапката за ост-
варување на премијата според Одлуката 
за определување премија за волна во пр-
вото, второто и третото тримесечје на 
1971 година - - - - - - - - 663 

459. Наредба за начинот и постапката за 
остварување на премијата според Одлу-
ката за определување премија за суров 
памук во првото, второто и третото три-
месечје на 1Ѕ71 година — - — — — 664 

460. Наредба за начинот и постапката за 
остварување на премијата според Одлу-
ката за определување премија за суров 
коноп во третото тримесечје на 1971 го-
дина — — — — — — — — — 665 

461. Наредба за продолжување на важењето 
на Наредбата за начиниот и постапката 
за остварување на премијата според Од-
луката за определување премија за крав-
јо и овчо млеко во првото полугодие на 
1971 година - - - - - - - - 666 

462. Наредба за продолжување на важењето 
на Наредбата за начинот и постапката за 
остварување на регресот според Одлу-
ката за давање регрес при продажбата 
на вештачки ѓубриња во првото полуго-
дие на 1971, година за потребите на зем-
јоделството и шумарството — — — — 666 

463. Решение за одредување на пониски 
царински стапки за специфичната опре-
ма што се увезува за потребите на про-
изводителите^ на мотори и моторни возила 666 

464. Наредба за дополнение на Наредбата за 
утврдување на стоковните контингенти и 
девизните контингенти за увоз на стоки 
во 1971 година - - - — - " 672 

465. Решение за престанок на важењето на 
Решението за југословенскиот стандард 
од областа на и н д у с т р и ј а на гума — 672 

466. Решение за југословенскиот стан,дард 
од областа на индустријата на гума — 672 

467. Решение за ставање вон сила на југосло-
венските стандарди за вентили за пнев-
матици — — — — — — — - — 672 

468. Решение за југословенските стандарди 
за вентили за пневматици — — — — 673 

469. Решение за југословенскиот стандард од 
областа на текстилната индустрија — — 673 

470. Решение за Југословенските стандарди 
од областа на рудничкиот транспорт — 673 

471. Решение за југословенскиот стандард за 
огноотпорен материјал — — — — — 674 

472. Решение за југословенските стандарди за 
противпожарна опрема — - — — — 674 

473. Решение за југословенските стандарди 
за громобрански инсталации — — — 675 

474. Решение за југословенските стандарди од 
областа на производството на хемиски 
чисти соединенија (хемикалии) — — — 675 

475. Решение за југословенските стандарди 
за машини и уреди за приготвување 
влакна, предење, ткаење и доработка 675 

476. Решение за југословенскиот стандард од 
областа на заштитата при работата — — 676 

477- Решение за југословенските стандарди за 
хиперболоидни запчести двојки — — — 676 

478 Решение за југословенските стандарди за 
завоен материјал — — — — - — 676 

479. Решение за југословенските стандарди за 
гром обран ски инсталации — — — — 677 

480. Решение за Југословенските стандарди за 
единствени називи за пестициди — — 677 

481. Решение за југословенскист стан,дард за 
индустриски дигалки — — — — — 677 

482. Решен,ие за југословенскиот стандард за 
испитување на метали — — — — — 678 

483. Решение за југословенските стандарди 
за лабораториски садови и прибор од 
стакло — — — — — — -— — — 678 

484. Решение за југословенските стандарди 
за етерски масла — — — — — —, 678 

485. Решение за југословенските стандарди 
за козметички производи — — — — 679 

Исправка на Законот за полагање депозит при 
инвестициони вложувања во нови несто« 
папски и непроизводни инвестиции — — 679^ 

Исправка на Законот за измени и дополненија 
на Законот за банките и кредитните ра-
боти - - - - - - - - - 679 

Одликувања — — — — — — — — — 679 
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