
Четврток, 14 септември 1972 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 47 ГОД. XXVIII 

439. 

Врз основа на точка 1 од Одлуката за одреду-
вање на стоките за кои стоковните контингенти и 
девизните контингенти ги утврдува Сојузниот се-
кретаријат за надворешна трговија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 14/72), на предлог од Сојузниот се-
кретаријат за стопанство, по претходно прибавеното 
мислење од Стопанската комора на Југославија, со-
јузниот секретар за надворешна трговија издава 

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 1972 ГОДИНА 

1. Тзе Наредбата за утврдување на стоковните 
контингенти девизните контингенти за увоз на 
стоки во 1972 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
20/72, 23/72, 27/72, 31/72, 33/72, 36/72, 38/72, 41/72, 
43/72 и 44/72) во точка 2 одредба под 2 Стоки за 
широка потрошувачка, по редјИ^от број 10 се додава 
нов реден број 11, кој гласи: 

„Реден Тарифен Количина 
број број на Наименување односно 

Царинската вредност 
тарифа 

11 02.01/3 Месо свинско 5.000 тони". 

2. Во точка 5 зборовите: „9 и 10" се заменуваат 
со зборовите: „9, 10 и 11". 

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

П. бр. 11007/3 
5 септември 1972 година 

Белград 
Заменик сојузен секретар 

за надворешна трговија, 
Димитар Бојковски, е. р. 

440. 
Врз основа на точка 3 од Решението за опре-

делување 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, 21/71, 24/71, 26/72, 28/72 
и 40/72), во спогодба со сојузниот секретар за над-
ворешна трговија, сојузниот секретар за финансии 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОНИСКИТЕ ЦАРИН-
СКИ СТОПИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА 

БРОДОГРАДИЛИШТАТА 

1. Во Решението за определување на пониските 
царински стопи за специфична опрема за бродогра-
дилиштата („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/71 и 

18/71) називот на Решението се менува и гласи: 
„Решение за определување на пониските царински 
стопи за специфичната опрема што се користи во 
бродоградилиштата и во производството на бродски 
дизел-мотори". 

2. Во точка 1 се вршат следните измени и до-
полненија: 

1) во тарифниот број 84.45/2а-2 во првата али-
неја наименувањето се менува и гласи: 

„Вертикални стругови за обработ-
ка на делови на бродски дизел-мо-
тори, пречник и височина на с л у -
жењето над 1000 nimx900 mm"; 

2) по тарифниот број 84.45/2а-2 се додава нов 
тарифен број, кој гласи: 
„84.45/2а-4 Автоматски стругови со едно вре-

тено, копирни и со програмирано 
управување 
Ех. 
Стругови со програмирано упра-
вување и со копирни уреди за 
обработка на делови на бродски 
дизел-мотори, пречник на работни-
те парчиња од 315 mm до 630 mm; 

3) во тарифниот број 84.45/2а-5 по првата али-
неја се додаваат две нови алинеи, кои гласат: 

„— Стругови за обработка на рабо-
тилиџи за бродски дизел-мо-
тори. 10 

— Стругови за обработка на грб-
иште површини на гл ода ло 10"; 

4) во тарифниот број 84.45/26-2 во првата али-
неја наименувањето се менува и гласи: 

„Хоризонтални дупчалки за обра-
ботка на делови на бродски дизел-
мотори, пречник на вретеното од 
90 mm и повеќе"; 

5) во тарифниот број 84.45/2-3 во првата али-
неја наименувањето се менува и гласи: 

„Радиј алии столбни дупчалки за 
обработка на делови на бродски 
дизел-мотори, пречник^ на дупче-
њето од 40 mm и повеќе"; 

6) во тарифниот број 84.45/26-4 во првата али-
неја во наименувањето зборовите: „јачина над 
7000 КЅ," се бришат; 

7) по тарифниот број 84.45/26-4 се додаваат два 
нови тарифни броја, кои гласат: 
„84.45/2в-1 Брусилки за кружна обработка, 

внатрешна и надворешна 
Ех. 
Брусилки за внатрешно брусење 10 

84.45/2в-4 Специјални брусилки 
Ех. 
Специјални брусилки за обработка 
на контролни и работни шаблони 10"5 
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8) во тарифниот број 84.45/2г по втората алинеја 
се додава нова алине]а, која гласи: 

„— Копирни острилки за ножеви 
за стругови 10"; 

9) по тарифниот број 84.45/2г се додава нов та-
рифен броз, КОЈ гласи: 

„84.45/2д-1 Глода л ки вертикални, хоризон-
тални и универзални 
Ex. 
Вертикални глодалки за обработка 
на делови на бродски дизел-мото-
ри, големина на- работната маса од 
400 mm х 1600 mm и повеќе 10"; 

10) во тарифниот број 84.45/2д-2 во првата али-
неја наименувањето се менува и гласи: 

„— Портални глодалки со премин 
широк над 1000 mm", 

а по првата алинеја се додава нова алинеја, која 
гласи: 

„— Глодалки со програмирано упра-
вување и со револвер-глава за 
автоматска измена на алатот, 

големина на масата од 250 mm 
х 1000 и повеќе 10"; 

11) во тарифниот број 84.45/2д-3 во првата али-
неја во наименувањето запирката по зборовите: 
„дизел-мотори" и зборовите, „јачина над 7000 КЅ" 
се бришат, а по првата алинеја се додава нова али-
неја, која гласи: 

„— Специјални глодалки за изра-
ботка на куќишта на пумпи за 
гориво за бродски дизел-мо-
тори 10"; 

12) по тарифниот број 84.45/2д-3 се додаваат два 
нови тарифни броја, кои гласат: 

„84.45/2и Машини за изработка на озабени 
елементи 10 

84.45/2л Други машини 
Ех. 
Специјални машини за порамнува-
ње на краиштата на оските и дуп-
чење на средишни гнезда на оски-
те на бродски дизел-мотори, ди-
мензија 160 mm х 16000 mm 10"; 

13) по тарифниот број 84.53/3 се додава нов та-
рифен број, кој гласи: 

„84.59/2к Други машини и механички справи 
Ех. 
Уреди за обработка (острење) на 
ножеви за стругови со електролич-
ка постапка 10*. 

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

Бр. 3-2400/2 
14 јули 1972 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, е. р. 

441. 

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, 21/71, 24/71, 26/72, 28/72 
и 40/72), во спогодба со сојузниот секретар за над-
ворешна трговија, сојузниот секретар за финансии 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАП-
КИ ЗА УВОЗ НА РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ 

ЗА 1972 ГОДИНА 

1. На увозот на производите од долунаЕедените 
тарифни броеви на Царинската тарифа наместо ца-
ринските стапки предвидени во Царинската тарифа 
која е составен дел на Законот за Царинската тари-
фа („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/65, 49/66, 5/67, 
54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70 
и 58/71) ќе се применуваат следните царински 
стапки: 

Тарифен Наименување Царинска 
број стапка 

1 2 3 

56.02 Повесма — кабли од бескрајни 
вештачки или синтетички фила-
менти, за изработка на вештачки 
или синтетички влакна (испреки-
нати) 6 

56.04/1а Синтетички влакна, чешлани 6 
2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 3-9533/1 
4 септември 1972 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, е. р. 

442. 

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 ПРОИЗВОДСТВОТО НА СМЕКНУВАЧИ 
(ОПШТИ СТАНДАРДИ И МЕТОДИ НА ИСПИТУ-

ВАЊЕ) 

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

Помошни средства за пластични 
маси. Скратени ознаки за смекнувачи JUS Н.М0.010 

Испитување на смекнувачи: 
— Одредување на релативната 

густина со аерометар — — — — JUS Н.М8.020 
— Одредување на релативната 

Јустина со пикнометар — — — — JUS Н.М8.021 
— Одредување на точката на7 

вацврснувањето — — — — — — JUS Н.М8.022 
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. 
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3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решевте влегуваат во сила на 1 јануари 1973 година. 

Бр. 22-2637/1 
24 јули 1972 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

443. 

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 АЛАТИ 

И ПРИБОР 

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

Алати за провлекување: 
— Провлекувани. Предна рачка, 

тркалезен пресек, облици А и В — 
— Провлекувани. Задна рачка, 

тркалезен пресек, облици С и D — 
— През леку вани. Рачки со пра-

воаголен пресек, предна, облик Е и 
задна, облик F — — — — 

— Провлекувани. Ир^дна^ рачка, 
со правоаголен пресек, облик О — 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е со 
ставен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 
1 јануари 1973 година. 

Бр. 09-2629/1 
24 јули 1972 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е р. 

JUS K.D5.017 

JUS K.D5.018 

— JUS K.D5.019 

JUS K.D5 020 

— Називни притисоци. Дефини-
ции. Стандардни големини — — — JUS М.Во.006 

Цевни прирабници: 
— Општи податоци. Преглед — JUS М.В6.007 
— Челични прирабници. Технич-

ки услови за изработка и испорака JUS М.В6.020 
2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 

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

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителџи и влегуваат во сила на 1 
Јануари 1973 година. 

Бр. 09-2628/1 
24 јули 1972 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

JUS K.D0.022 

— — JUS K.D0.151 

444. 
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 Ју-
гословенскиот завод за стандардизација донесува 

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

ВОДОВИ И ОТПРАВНИЦИ 

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

Цевни водови: 
— Назив ни пречници. Дефиниции. 

Стандардни големини — — — — JUS М.В6.005 

445. 

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 АЛАТИ 

И ПРИБОР 

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

Трнови за насадни гледала, раз-
вртувачи и впуштачи 

Вртливи плочички од тврд метал, 
за глодање и стружење 

Вртливи плочички од тврд метал 
за глодање 

Спирални бургии. Бургии од бр-
зорежен челик. Технички услови за 
изработка и испорака — — — — 

Задупчувачи за средишни гнезда 
од 60° без заштитно проширување — JUS K.D3.061 

Задупч}твачи за средишни гнезда 
од 60°, со заштитно проширување 

Развртувачи за дупки на закови-
ц а со Морзе-конична рачка 

Средства за придржување пред-
мети на машини алатки. Средишни 
гнезда од 60° — — — 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на оза 
решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот 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 1973 година. 

— — — — — — JUS K.D0.152 

JUS К D3.010 

JUS K.D3.062 

JUS К D3 201 

— — JUS М А5 210 
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4. Се ставаат вон сила следните југословенски 
стандарди: 

Спирални бургии. Технички ус-
лови за изработка и испорака — — JUS K.D3.010 

донесен со Решението за југословенските стандарди 
за спирални бургии за дупчење метали („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 29/63); 

Задупчувачи 60° и 90° — — — JUS K.D3.061 
Задупчувачи за заштитев! сре-

дишни гнезда 60° и 90° — — — — JUS K.D3.062 

донесени со Решението за донесување југословенски 
стандарди за спирални бургии („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 26/53); 

Развртувачи за дупки на закови-
ци со Морзе-конусна рачка — — — JUS K.D3.201 

донесен со Решението за донесување југословенски 
стандарди за развртувачи, еги, наковални и др. 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/53), и 

Средства за придржување пред-
мети на машини алатки. Средишни 
гнезда од 60° — — — — — — JUS М.А5.210 

донесен со Решението за југословенски стандарди 
за машини алатки („Службен лист на СФРЈ", бр. 
28/66). 

5. Југословенските стандарди од точка 4 на ова 
решение престануваат да важат на 31 декември 1972 
година. 

Бр. 12-2630/1 
24 јули 1972 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

446. 

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 Ју-
гословенскиот завод за стандардизација донесува 

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

СТА НА ОБРАБОТКАТА НА ИНФОРМАЦИИ 

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

Теорија на .информациите. Де-
финиции на поимите — — JUS A.F0.002 

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 влегува во сила на 1 јануари 1973 година. 

Бр. 27-2632/1 
24 јули 1972 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ« е. р< 

447. 

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 ФН£?Г', 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 ЕКСПЛОЗИВИ ЗА РУДАРСКИ И ДРУГИ 

ПОТРЕБИ 

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

Амониумнитратни прашочни екс-
плозиви со нитроглицерин — — — JUS H.D1.031 

Амониумнитрати пластични екс-
плозиви со нитроглицерин — —, — JUS H.D 1.032 

Амониумнитратни полупластични 
експлозиви со нитроглицерин — — JUS H.D1.033 

Амониумнитратни прашочни екс-
плозиви без нитроглицерин — — — JUS H.D1.035 

Метански амониумнитратни пра-
шочни експлозиви без нитроглицерин. 
Метанкамниктиг I — — _ — — JUS H.D 1.036 

Амониумнитратни експлозиви ткп 
AN—OL — — — — — — — — JUS H.D 1.040 

Експлозиви за рударски и други 
потреби. Методи на испитување. Одре-
дување на релативната работна спо-
собност на балистичке нишало — — J U S H.D8.009 

Испитување на метански експло-
зиви во пробен одник. —-— — — — JUS H.D8.020 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот 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 1973 година. 

4. Се ставаат вон сила следните југословенски 
стандарди: 

Амониумнитратни прашочни екс-
плозиви со нитроглицерин — — — JUS H.D1.031 

Амониумнитратии прашочни екс-
плозиви без нитроглицерин — — — JUS H.D1.035 

донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за експлозиви за рударски и други потреби 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/60), и 

Амониумнитратни пластични екс-
плозиви со нитроглицерин — — — JUS H.D1.032 

донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на хемиската индустрија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 15/63). 

5. Југословенските стандарди од точка 4 на ова 
решение престануваат да важат на 31 декември 1972 
година. 

Бр. 03-2634/1 
24 јули 1972 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 
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448. 449. 

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 ОД ОБ-
ЛАСТА ЛА ИСПИТУВАЊЕТО НА БОИ, ЛАКОВИ, 
ПИГМЕНТИ И НА НИВ СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ и 

СУРОВИНИ 

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

Бои и лакови: 
— Стандардни плочички за испи-

тување — — — — — — — JUS Н.С8.033 
— Земање мостри — — — — JUS Н.С8.032 
Општи методи за испитување на пигменти: 
— Споредување на бои^— — — JUS Н.С8.201 
— Одредување на материи испар-

ливи на 105°С — — — — — — JUS Н.С8.202 
— Одредување на материи рас-

творливи во вода. Метода на екстрак-
ција на топло — — — — — — JUS Н.С8.203 

—• Одредување на киселоста и 
алкалноста на воден екстракт —• — JUS Н С8.204 

— Одредување на впивањето на 
масло — — — — — — — — JUS Н.С8 205 

— Одредување на остатокот на 
сито. Метода со масло — — —> — JUS Н.С8.206 

— Одредување на остатокот на 
сито. Метода со вода — — — — JUS Н.С8.207 

— Одредување на материи ра-
створливи во вода. Метода на ек-
стракција на ладно — — — — — JUS Н.С8.208 

— Одредување на рН-вредноста 
на водена суспензија — — — — JUS Н.С8.209 

— Одредување на релативна гу-
стина — — — — — — — — JUS Н.С8.210 

Испитување на минерални растворувачи за боја: 
— Одредување на остатокот по 

напарување — — — — — — — JUS Н.С7.035 
— Споредување на бојосувањето JUS Н.С7.031 
2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 

решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот 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 
јули 1973. година. 

4. Се ставаат вон сила следните југословенски 
стандарди: 

Бои, лакови, на нив слични производи и нивни 
суровини: 

— Определување на сувиот оста-
ток — — — — — — — — JUS Н.С8 200 

— Определување на пепелот — JUS Н.С.8.202 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за бои, лакови, на нив слични производи и нивни 
суровини („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/68). 

5. Југословенските стандарди од точка 4 на ова 
решение престануваат да важат на 1 јули 1973 го-
дина. 

Бр. 25-2625/1 
24 јули 1972 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

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 ОД ОБ-
ЛАСТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ВЕШТАЧКИ 

ЃУБРИЊА 

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

Вештачки ѓубриња. Суперфосфат, 
гранулиран, несушен. Услови на ква-
литетот — — — — JUS Н.В4.022* 

Вештачки ѓубриња во течна сос-
тојба. Азотни раствори — — — — JUS Н.В4.046 

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

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение влегуваат во сила на 1 јануари 1973 година. 

Бр. 22-2636/1 
24 јули 1972 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

450. 

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 ОД ОБЛА-
СТА НА РУДАРСКИОТ АЛАТ ЗА ДУПЧЕЊЕ НА 

КАРПИ 

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

Дупчење на карпи: 
— Прачки за дупчење со конусен 

свршеток — — — — — — — JUS K.R1.310 
— Круни со едно сечило од тврд 

метал, со внатрешен конус — — JUS K.R1 ЗИ 
— Крстести круни со сечила од 

тврд метал, со внатрешен конус — JUS К.Ш.312 
— Конусен прстен за спојување 

на ирачката и круната — — — — JUS K.R1.313 
- — Спирални прачки за суво рота-
ционо дупчење — — — — — — JUS K.R1.320 

— Спирални прачки за водено 
ротационо дупчење — — — — — JUS K.R1.321 

— Круна со сечила од тврд ме-
тал, з а суво ротационо дупчење — — JUS K.R1.32& 

— Круна со сечила од тврд метал, 
за водено ротационо дупчење — — JUS K.R1.3E3 
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2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение, се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение, освен стандардот JUS K.R1. 313, се за-
должителни. 

4. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 
1973 година. 

Бр. 03-2626/1 
24 јули 1972 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

451. 

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 РЕШЕНИ-
ЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА БОИ 

И ЛАКОВИ 

1. Решението за југословенскиот стандард за бои 
и лакови („Службен лист на СФРЈ", бр. 42/66), со 
кое е донесен југословенскиот стандард JUS Н.С8.020, 
престанува да важи. 

2. Ова решение влегува во сила на Д јули 1973 
година. 

Бр. 25-2624/1 
24 јули 1972 година 

Белград 

452» 

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

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

ПЕНО -БЕТОН 

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

Армирани ПОКРИЕНИ и меѓукатии 
плочи од гас и од пено-бетон — — JUSU.M1.052 

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 1973 година. 

Бр. 17-2631/1 
24 јули 1972 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р, 

453. 

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 ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА 

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

Базни хемикалии: 
— Амонијачна вода, техничка (со 

25°/о NHs) — — — — — — — JUS Н.В3.048 
— Параформалдехид, технички — JUS Н.В6.060 
— Мравја киселина, техничка. 

Земање мостри и методи на испитува-
њето — — — — — — — — JUS Н.В8/230 

— п-Бутанол, технички. Земање 
мостри и методи на испитувањето — JUS Н.В8.250 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот 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 1973 година. 

Бр. 22-2638/1 
24 јули 1972 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

454. 

Врз основа на член 4 став 1, член 25 став 4 и 
член 25 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 ЗА МЕДИ-

ЦИНСКО СТАКЛО 

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

Медицинско стакло. Сечени ам-
пули — — JUS В.Е4.091 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 
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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 влегува во сила на 1 јануари 1973 година. 

4. Се става вон сила југословенскиот стандард: 
Медицинско стакло. Ампули — JUS В.Е4.091 

'донесен со Решението за југословенските стандарди 
за амбалажата за фармацез^тски и медицински цели 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 43/62). 

5. Југословенскиот стандард од точка 4 на ова 
решение престанува да важи на 1 јануари 1973 го-
дина. 

Бр. 19-2635/1 
24 јули 1972 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

455. 

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 Ју-
гословенскиот завод за стандардизација донесува 

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

РАТОРИСКИ САДОВИ И ПРИБОР 

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

Лабораториски садови и прибор: 
— Означување (називи, термино-

логија) на лабораторискиот прибор — 
Четврта листа — — — — — — JUS В.Е4.504 

— Означување (називи, термино-
логија) на лабораторискиот прибор — 
Петта листа — — — — — — JUS В.Е4.505 

— Означување (називи, термино-
логија) на лабораторискиот прибор — 
Шеста листа — — — — — — JUS В.Е4.506 

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

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение влегуваат во сила на 1 јануари 1973 година. 

Бр. 19-2627/1 
24 јули 1972 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

^ з а стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

456. 

Врз основа на член 16 во врска со член 62 точка 
14 од Законот за Народната банка на Југославија и 
за единственото монетарно работење на народните 
банки на републиките и на народните банки на ав-
тономните покраини („Службен лист на СФРЈ'', бр. 
23/72) и член 6 од Законот за измени и дополненија 
на Законот за организацијата на Југословенските 
пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 58/71), -Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕНЕСУ-
ВАЊЕ ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА НА ШТЕДНИТЕ 
ВЛОГОВИ ВРЗ ПОШТЕНСКАТА ШТЕДИЛНИЦА 

ВО 1972 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за пренесување дел од средства-
та на штедните влогови врз Поштенската штедил-
ница во 1972 година („Службен лист на СФРЈ'*, бр. 
17/72), по точка 3 се додава нова точка За, која гла-
си: 

„За. Покрај средствата предвидени во точ. 1 и 3 
на оваа одлука Народната банка на Југославија во 
1972 година ќе и пренесе на Поштенската штедил-
ница и износ од 108,000.000 динари кој Поштенската 
штедилница ќе го употреби за давање кредити во 
Социјалистичка Република Босна и Херцеговина во 
износ од 28,000.000 динари во Социјалистичка Репуб-
лика Хрватска во износ од 60,000.000 динари и во 
Социјалистичка Република Словенија во износ од 
20,000.000 динари, за намените и под условите што 
ќе ги утврдат надлежните органи на тие републики. 

Средствата од став 1 на оваа точка се пренесу-
ваат врз Поштенската штедилница за потребите на 
Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, 
Социјалистичка Република Хрватска и Социјалис-
тичка Република Словенија како аконтација на рас-
пределбата за 1973 година на делот на средствата на 
штедните влогови собрани на териториите на тие 
републики до 31 декември 1971 година." 

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

О бр. 63 
8 септември 1972 година 

Белград 

Народна банка на Југославија 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Бранислав Чолановић е. р. 

457. 

Врз основа на член 24, во врска со член 62 точка 
2 од Законот за Народната банка на Југославија и 
за единствено монетарно работење на народните 
банки на републиките и на народните банки на ав-
тономните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 
23/72), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ПОРАС-
ТОТ НА КРЕДИТИТЕ НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ ВО 
ПЕРИОДОТ СЕПТЕМВРИ-ДЕКЕМВРИ 1972 ГО-

ДИНА 

1. Деловните банки (во понатамошниот текст: 
банките) се должни во периодот септември-декем-
ври 1972 година да го ограничат порастот на креди-
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тите што им ги даваат на своите комитенти, така 
што вкупното зголемување на тие кредити во сеп-
тември да не преминува 1%, во ноември 2% и во де-
кември З̂ /о во однос на нивната состојба на 31 ав-
густ 1972 година. 

2. Банката може, по исклучок, да им ги зголеми 
кредитите на своите комитенти и над ћроцентите од 
точка 1 на оваа одлука ако со друга банка од тери-
торијата на иста република односно автономна пок-
раина, а со согласност на надлежната народна бан-
ка на републиката односно народна банка на авто-
номната покраина, склучи писмена спогодба со која 
таа друга банка се откажува од правата на зголему-
вање на кредитите до обемот предвиден со оваа од-
лука. 

3. Одредбата на точка 1 од оваа одлука не се од-
несува: 

1) на кредитите за работите на извозот на стоки 
и услуги врз основа на кои банката користи кредит 
на Народната банка на Југославија во смисла на 
точка 4 став 1 под 1, 5, 8 и 9 од Одлуката за регули-
рање на односите на деловните банки со Народната 
банка на Југославија по работите на краткорочното 
кредитирање („Службен лист на СФРЈ", бр. 11/71, 
21/71, 23/71, 17/72, 35/72 и 45/72), и тоа во височината 
на кредитите дадени на комитентите; 

2) на кредитите за производството и залихите на 
земјоделски производи, и тоа во височината на кре-
дитот што банката по основ на тие кредити дадени 
на комитентите го користи кај Народната банка на 
Југославија во смисла на точка 4 став 1 под 2, 3, 6 
и 7 на одлуката од одредбата под 1 на оваа точка; 

3) на кредитите дадени на работни организации 
и на граѓани за отстранување штети од поплави на 
поплавените подрачја во Социјалистичка Републи-
ка Босна и Херцеговина, во Социјалистичка Репуб-
лика Хрватска и во Социјалистичка Република Сло-
венија. 

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

О. бр. 64 
8 септември 1972 година 

Белград 

Народна банка на Југославија 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Бранислав Чолановић е. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Решението за допол-
ненија на Решението за ослободување од плаќање 
царина на специфичната опрема за здравството 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 50/71) се поткраднала 
долунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕ-
НИЕТО ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАКАЊЕ ЦА-
РИНА НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ЗДРАВ-

СТВОТО 

Во точка 9 во тар. број 90.17/1 алинеја прва 
зборовите:.,,— Ендоскопи — апарати и инструменти 

за преглед на внатрешните шуплини, со припаѓач-
ките делови Сл." се бришат. 

Во точка 10 во тар. број 90.17/2 како осма али-
неја треба да се додадат зборовите: „— Ендоскопи 
— апарати и инструменти за преглед на внатрешни-
те шуплини, со припаѓачките делови Сл.". 

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Бел-
град 25 август 1972 година. 

С О Д Р Ж И ИТА: 

Страна 
439. Наредба за дополнение на Наредбата за 

улврдување на стоковните контингенти и 
девизните контингенти за увоз на стоки 
во 1972 година — — — — — — — 885 

440. Решение за измени и дополненија на Ре-
шението за определување на пониските ца-
рински стопи за специфичната опрема за 
бродоградилиштата — — — — — — 885 

441. Решение за одредување пониски царински 
стапки за увоз на репродукциони матери-
јали за 1972 година — — — — — — 886 

442. Решение за југословенските стандарди од 
областа на производството на смекнувачи 
(општи стандарди и методи на испитување) 886 

443. Решение за југословенските стандарди за 
алати и прибор — — — — — — — 887 

444. Решение за југословенските стандарди за 
цевни водови и прирабници — — — — 887 

445. Решение за југословенските стандарди за 
алати и прибор — — — — — — — 887 

446. Решение за југословенскиот стандард од 
областа на обработката на информации — 888 

447. Решение за југословенските стандарди од 
областа на експлозиви за рударски и 
други потреби — — — — — — — 888 

448. Решение за југословенските стандарди од 
областа на испитувањето на бои, лакови, 
пигменти и на нив слични производи и 
суровини — — — — — — — — 889 

449. Решение за југословенските стандарди од 
областа на производството на вештачки 
ѓубриња — — — — — — — — — 889 

450. Решение за југословенските стандарди од 
областа на рударскиот алат за дупчење 
карпи — — — — — — — — — 889 

451. Решение за престанок на важењето на 
Решението за југословенскиот стандард за 
бои и лакови — — — — — — — 890 

452. Решение за југословенскиот стандард за 
гас и за пено-бетон — — — — — — 890 

453. Решение за југословенските стандарди од 
областа на хемиската индустрија — — 890 

454. Решение за југословенскиот стандард за 
медицинско стакло — — — — — — 890 

455. Решение за југословенските стандарди за 
лабораториски садови и прибор — — — 891 

456. Одлука за> дополнение на Одлуката за 
пренесување дел од средствата на штед-
ните влогови врз Поштенската штедилни-
ца во 1972 година — — — — — — 891 

457. Одлука за привремено ограничување на 
порастот на кредитите на деловните банки 
во периодот септември-декември 1972 го-
дина — — — — — — — — — — 891 

Исправка на Решението за дополненија на Ре-
шението за ослободување од плаќање ца-
рина на специфичната опрема за здрав-
ството — — — — — — — — — 892 

Меѓународни договори — — — — — — 481 
Ослободено од основниот данок на промет врз основа на мислењето на Републичкиот секретаријат за кул-

тура на СР Србија, бр. 413-55/72-03 од 15 август 1972 година 
Издавач: Новинска установа „Службен лист на СФРЈ", Белград, Јована Ристо&а 1. Пошт. фах 226. 
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