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519. 
Врз основа на член 16 став 2 од Законот за личните 

доходи на функционерите што ги избира или именува 
Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи 
на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 30/75,16/77, 62/79 и 13/83) Административна-
та комисија на Собранието на СФРЈ на седницата од 13 
септември 1984 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИ-
ТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО 

НА СФРЈ 

1. Основицата за утврдување на личните доходи на 
функционерите што ги избира или именува Собранието на 
СФРЈ се утврдува во износ од 15.647 динари. 

2. Личниот доход од точка 1 на оваа одлука ќе се ис-
платува од 1 јули 1984 година, а ќе се изврши на товар на 
наменските средства на органот во кој функционерот ос-
тварува личен доход. 

3. Основицата од точка 1 ќе се применува и за утврду-
вање на личниот доход на раководните работници во 
службите на Собранието на СФРЈ што ги поставува Коми-
сијата на Собранието на СФРЈ за избор и именувања. 

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

Бр. 120-102/84-013 
13 септември 1984 година 

Белград 

Административна комисија на Собранието 
на СФРЈ 

Претседател, 
Реџеп Хамити, е. р. * 

520. 
Врз основа на член 3 став 2 од Одлуката за надомес-

тите на личните доходи и другите примања на делегатите 
во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", бр. 
16/77 и 62/77) Административната комисија на Собрание-
то на СФРЈ на седницата од 13 септември 1984 година до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОТ НА ЛИЧНИ-
ОТ ДОХОД НА ДЕЛЕГАТИТЕ КОИ НАДОМЕСТОТ НА 
ЛИЧНИОТ ДОХОД ГО ОСТВАРУВААТ ВО СОБРАНИ-

ЕТО НА СФРЈ 

1. Надоместот на личниот доход на делегатите кои 
надоместот на личниот доход во постојан месечен износ 
го остваруаат во Собранието на СФРЈ се усогласува за 
20%. 

2. Усогласувањето на надоместот на личниот доход 
од точка 1 на оваа одлука ќе се изврши од 1 јули 1984 годи-
на, а надоместот на личниот доход ќе се исплати на товар 
на наменските средства на Собранието на СФРЈ. 

3. Право на усогласување од точка 1 на оваа одлука 
имаат и делегатите и функционерите кои остваруваат ли-
чен доход во Собранието на СФРЈ според Законот за рабо-
тата и правата на делегатите во Собранието на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и функцио-
нерите во федерацијата на кои им престанала функцијата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 17/67 и 34/77). 

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

Бр. 120-102/84-013 
13 септември 1984 година 

Белград 

Административна комисија на Собранието 
на СФРЈ 

Претседател, 
Реџеп Хамити, е. р. 

521. 

Врз основа на член 33 од Законот за основите на оп-
штествените совети и за сојузните општествени совети 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 34/79), Сојузниот општес-
твен совет за меѓународни односи, на седницата одржана 
на 12 јули 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ ОП-

ШТЕСТВЕН СОВЕТ ЗА МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ 

За претседател на Сојузниот општествен совет за ме-
ѓународни односи се избира, со двегодишен мандат, Мир-
ко Остоиќ, досегашен заменик на сојузниот секретар за 
надворешни работи. 

Бр. 17/5 
12 јули 1984 година 

Белград 

Сојузен општествен совет за меѓународни односи 

Претседател на Советот 
Нијаз Диздаревић е. р. 
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522. 
Врз основа на член 49 став 4 од Законот за основните 

права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите 
борци („Службен лист на СФРЈ", бр. 68/81 и 41/83), пре-
тседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците 
и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ ИЗНОСИ НА 
ЛИЧНАТА И СЕМЕЈНАТА ИНВАЛИДНИНА, НА ДО-
ДАТОКОТ ЗА НЕГА И ПОМОШ ОД СТРАНА НА ДРУ-
ГО ЛИЦЕ И НА ОРТОПЕДСКИОТ ДОДАТОК ОД 1 ЈУ-

ЛИ 1984 ГОДИНА 
1. Личната и семејната инвалиднина, додатокот за не-

га и помош од страна на друго лице и ортопедскиот дода-
ток од 1 јули 1984 година изнесуваат месечно, и тоа: 

1) лична инвалиднина: 
Група Динари 
I 27.220 
И 19.726 
II I 14.925 
I V 11.022 
у 7.848 
V I 4.864 
VI I 3.289 
VII I 1.588 
I X 1.184 
X 801 

2) семејна инвалиднина: 
- за еден член на семејството 1.772 
- зголемена семејна инвалиднина (член 39 

од Законот за основните права на воените 
инвалиди и на семејствата на паднатите 
борци) 4.725 

3) додаток за нега и помош 
од страна на друго лице: 
- за прв степен 23.335 
- за втор степен 17.951 
- за трет степен 12.568 

4) ортопедски додаток: 
- за прв степен 7.875 
- за втор степен 6.009 
- за трет степен 3.871 
- за четврти степен 1.873 

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

Бр. 713/1 
7 септември 1984 година 

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

инвалиди, 
Јовко Јовковски, е. р. 

523. 
Врз основа на член 24 став 4 од Законот за основните 

права на носителите на „Партизанска споменица 1941" 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81 и 
68/81) и член 25 став 4 од Законот за основните права на 
борците од Шпанската националноослободителна и рево-
луционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81 и 68/81), претседа-
телот на Сојузниот комитет за прашања на борците и вое-
ните инвалиди издава 

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

ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ОД 1 ЈУЛИ 1984 ГОДИНА 
1. Основот за определување на постојано месечно па-

рично примање според Законот за основните права на но-

сителите на „Партизанска споменица 1941" и Законот за 
основните права на борците од Шпанската националноос-
лободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 годи-
на од 1 јули 1984 година изнесува 19.045 динари. 

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

Бр. 714/1 
7 септември 1984 година 

Белград 

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

инвалиди, 
Јовко Јовковски, е. р. 

524. 
Врз основа на член 18 став 4 од Законот за основните 

права на лицата одликувани со Орден на народен херој 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81 и 
68/81), претседателот на Сојузниот комитет за прашања 
на борците и воените инвалиди издава 

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

1984 ГОДИНА 
1. Височината на постојаното месечно парично при-

мање според Законот за основните права на лицата одли-
кувани со Орден на народен херој од 1 јули 1984 година 
изнесува 19.045 динари. 

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

Бр. 715/1 
7 септември 1984 година 

Белград 

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

инвалиди, 
Јовко Јовковски, е. р. 

525. 
Врз основа на член За став 3 од Законот за боречкиот 

додаток („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 33/76, 32/81 
и. 68/81), претседателот на Сојузниот комитет за прашања 
на борците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВА-

ЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ОД 1 ЈУЛИ 1984 
ГОДИНА 

1. Основот за определување на боречкиот додаток од 
1 јули 1984 година изнесува 19.045 динари. 

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

Бр. 716/1 
7 септември 1984 година . 

Белград 

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

инвалиди, 
Јовко Јовковски, е. р. 
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526. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АМБАЛА-

ЖА ОД ДРВО 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за амбалажа од дрво, што ги имаат следните 
називи и ознаки: 

1) Амбалажа од дрво. Летварица, 
средна, отворена, плитка JUS D.F 1.021 

2) Амбалажа од дрво. Летварица, го-
лема, отворена, плитка JUS D.F1.022 ' 

3) Амбалажа од дрво. Летварица за-
творена, плитка JUSD.F1.023 

4) Амбалажа од дрво. Летварица, 
длабока JUSD.F1.026 

5) Амбалажа од дрво. Летварица, 
двојна, плитка JUSD.F1.044 

6) Амбалажа од дрво. Летварица за 
жаби и полжави JUSD.F1.049 

7) Амбалажа од дрво. Летварица, 
длабока, мала JUS D.F 1.413 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на ам-
балажа од дрво што ќе се произведе односно увезе од де-
нот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за југословенските стан-
дарди за амбалажа од дрво („Службен лист на СФРЈ", бр. 
37/82). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила на 1 јануари 1985 го-

дина. 
Бр. 50-8775/1 

30 мај 1984 година 
Б е л г Р а д Директор 

на Сојузниот завод за стан-
дардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

527. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СООБРА-

ЌАЈНИ ЗНАЦИ НА ПАТИШТАТА 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат југословенските 
стандарди за сообраќајни знаци на патиштата, што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

Број 49 - Страна 1157 

1) Сообраќајни знаци на патиштата. 
Светлински ознаки. Светлински столб. 
Технички услови JUS Z.S2.237 

2) Сообраќајни знаци на патиштата. 
Дополнителни табли. Графичко претста-
вување. JUSZ.S2.308 

3) Soobraoajni znaci па patistata. Sim-
boli za dopolnitelni tabli. Grafi£ko pretstavu-
vanje JUSZ.S2.309 

Член 2 

Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-
ник претставуваат составен дел на овој правилник, а се об-
јавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стан-
дардизација. 

Член 3 

Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-
ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
сообраќајните знаци на патиштата што ќе се произведат 
односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник. 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-
сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", 

Бр. 50-8777/1 
30 мај 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

528 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

ВЛАКНАТИЦИ 

Член 1 

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

1) Испитување на плочи влакнатици. 
Земање мостри и изработка на епрувета — JUS D.A8.080 

2) Испитување на плочи влакнатици. 
Мерење на грешки JUSD.A8.081 

3) Испитување на плочи влакнатици. 
Мерење на димензиите на епрувети JUS D.A8.082 

4) Испитување на плочи влакнатици. 
Определување на влажност JUS D.A8.083 

5) Испитување на плочи влакнатици. 
Определување на впивањето на вода и на 
дебел ниското бабрење JUS D.A8.084 

6) Испитување на плочи влакнатици. 
Определување на површинската и зафат-
нинската маса JUS D.A8.085 

7) Испитување на плочи влакнатици. 
Определување на цврстината на затегање 
паралелно на површината на плочата — JUS D.A8.086 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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8) Испитување на плочи влакнатици. 
Определување на цврстината на свиткува-
ње JUS D.A8.087 

9) Испитување на плочи влакнатици. 
определување на тврдоста JUS D.A8.088 

10) Испитување на плочи влакнати-
ци. Мерење на димензиите, правоста и 
правоаглоста на плочите JUS D.A8.089 

11) Испитување на плочи влакнати-
ци. Определување на отпорноста спрема 
пробивање со удар JUS D.A8.090 

12) Испитување на плочи влакнати-
ци. Определување на цврстината на зате-
гање вертикално на површината на пло-
чата (отпорност спрема раслојување) — JUS D.A8.091 

13) Испитување на плочи влакнати-
ци. Определување на цврстината на при-
тисок JUS D.A8.092 

14) Испитување на плочи влакнати-
ци. Определување на отстапувањето од 
рамнината JUS D.A8.094 

Член 2 

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

Член 3 

Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-
ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
плочи влакнатици што ќе се произведат односно увезат од 
денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 

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

1) Испитување на лесонит-плочи. 
Мерење на дебелините JUSD.A1.082 

2) Испитување на лесонит-плочи. 
Влажност JUS D.A1.083 

3) Испитување на лесонит-плочи. Ут-
врдување на впивањето на вода и на дебе-
лниското бабрење JUS D.A1.084 

4) Испитување на лесонит-плочи. По-
вршинска и специфична тежина JUS D.A1.085 

5) Испитување на лесонит-плочи. 
Цврстина на затегање — JUSD.A1.086 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
испитување на дрво, врзано дрво и лесонит-плочи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 47/57); 

6) Испитување на лесонит-плочи. 
Мерење на грешките JUS D.А1.081 

7) Испитување на лесонит-плочи. 
Цврстина на свиткување JUS D.А 1.087 
донесени со Решението за југословенските стандарди од 
областа на шумарството и дрвната индустрија („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 21/59); 

8) Испитување на лесонит-плочи спо-
ред Јанки JUS D.A1.088 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на испитувањето на дрво и плочи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 47/64); 

9) Испитување на плочи-влакнатици. 
мерење на димензиите на правоста на ра-
бови и на правоаголноста на плочи JUS D.A1.089 

10) Испитување на плочи-влакнати-
ци. Отпорност спрема пробивање со удар JUS D.A1.090 

И) Испитување на плочи-влакнати-
ци. Затезна цврстина нормално на по-
вршината на плоча (отпорност спрема 
раслојување) JUS D.А 1.091 

12) Испитување на плочи-влакнати-
ци. Притисочна цврстина JUS D.A1.092 

13) Испитување на плочи-влакнати-
ци. Постојаност на формата JUS D.A1.094 
донесени со Решението за југословенските стандарди од 
областа на испитувањето на плочи - влакнатици 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/70). 

Член 5 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Решението за југословенските стан-
дарди за плочи влакнатици („Службен лист на СФРЈ", бр. 
22/68). 

Член 6 

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

Бр. 50-8778/1 
30 мај 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. * 

529. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИСПИТУ-

ВАЊЕ НА ИНДУСТРИСКИ И ОТПАДНИ ВОДИ 

Член 1 

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

1) Испитување на индустриски и от-
падни води. Определување на содржината 
на среброто. Спектрофотометриска мето-
да со р-диметиламинобензолроданид — 

2) Испитување на индустриски и от-
падни води. Определување на содржината 
на алуминиумот. Спектофотометриска 
метода со о-оксихинолин 

3) Испитување на индустриски и от-
падни води. Определување на содржината 
на цијанидот. Волуметриска метода со 
сребро-нитрат 

4) Испитување на индустриски и от-
падни води. Определување на содржината 
на цијанидом Спектрофотометриска ме-
тода 

5) Испитување на индустриски и от-
падни води. Определување на содржината 
на хлоридом Волуметриска метода со 
сребро-нитрат 

JUS H.Z1.114 

JUS H.Z1.115 

JUS H.Z1.138 

JUS H.Z1.139 

JUS H.Z1.140 
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6) Испитување на индустриски и от-
падни води. Определување на содржината 
на хлоридот. Волуметриска метода со 
меркури-нитрат JUSH.Z1.141 

7) Испитување на индустриски и от-
падни води. Определување на содржината 
на флуоридот со јон-селективна електро-
да JUS H.Z1.142 

8) Испитување на индустриски и от-
падни води. Определување на содржината 
на фенолот. Спектрофотометриска мето-
да со 4-аминоантипирин JUSH.Z1.144 

9) Испитување на индустриски и от-
падни води. Определување на содржината 
на фенолот над 20 mg/1. Спектрофотомет-
риска метода JUS H.Z1.147 

10) Испитување на индустриски и от-
падни води. Определување на содржината 
на сулфатот. Гравиметриска метода со ба-
риум-хлорид JUSH.Z1.163 

11) Испитување на индустриски и от-
падни води. Определување на содржината 
на сулфидот. Колориметриска метода со 
р-амино -И:Г^-ди-мети данил ин JUSN.Z1.190 

Член 2 

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

Член 3 

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

Член 4 

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

Бр. 50-8779/1 
30 мај 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

2) Анодна оксидација на алуминиум 
и легури на алуминиум. Определување на 
дебелината на оксидниот слој со помош 
на микроскоп со светлински пресек. 

Член 2 

JUS С.Т2.227 

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

Член 3 

Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-
ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
алуминиум и легури на алуминиум што ќе се произведат 
односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

1) Дефиниции, класификација и озна-
чување JUS С.Т7.220 

2) Одредување дебелината на окол-
ниот слој со помош на микроскоп со свет-
лосен пресек JUS С.Т7.227 
донесени со Решението за југословенските стандарди од 
областа на анодната оксидација на алуминиум и на алу-
миниумон легури („Службен лист на СФРЈ", бр. 27/74). 

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

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

Бр. 50-8780/1 
30 мај 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

530. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АЛУМИНИ-

УМ И ЛЕГУРИ НА АЛУМИНИУМ 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат југословенските 
стандарди за алуминиум и легури на алуминиум, што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Анодна оксидација на алуминиум 
и легури на алуминиум. Општи технички 
услови за анодно оксидиран алуминиум. 
Дефиниции, класификација и обележува-
ње JUS С.Т7.220 

531. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

ВОСОК ЗА ИНДУСТРИСКА ПРЕРАБОТКА 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат југословенските 
стандарди за пчелен восок за индустриска преработка, 
што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Пчелен восок за индустриска пре-
работка. Својства на квалитетот JUS Е.Е 1.022 

2) Пчелен восок за индустриска пре-
работка. Земање мостри и метода на испи-
тување JUS Е.Е 1.030 
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Член 2 

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

Член 3 

Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-
ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
пчелен восок за индустриска преработка што ќе се произ-
веде односно увезе од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник. 

Член 4 

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

Бр. 50-8781/1 
30 мај 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

532. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

НИ АПАРАТИ ЗА ДОМАЌИНСТВО 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува југословенскиот 
стандард за електрични апарати за домаќинство, што го 
има следниот назив и ознака: 

Електрични апарати за домаќинство. 
Барања за безбедност. Поединечни испи-
тувања JUS N.M 1.003 

Член 2 

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

Член 3 

Применувањето на југословенскиот стандард од член 
1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 

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

Бр. 50-8782/1 
30 мај 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

533. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

ПЕСТИЦИДИ 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува југословенскиот 
стандард за пестициди, што го има следниот назив и озна-
ка: 

Пестициди. Инсектициди. Вообичае-
ни називи, хемиски називи и синоними — JUS Н.Р0.005 

Член 2 

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

Член 3 

Применувањето на југословенскиот стандард од член 
1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 

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

Бр. 50-8783/1 
30 мај 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

534. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

ТАБИСУЛФИТ, ТЕХНИЧКИ (ВИНОБРАН) 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува југословенскиот 
стандард за калиумметабисулфит, технички (винобран), 
што го има следниот назив и ознака: 

Калиумметабисулфит, технички (ви-
нобран). Технички услови и испитување — JUS Н.Р1.021 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на кали-
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умметабисулфит, технички (винобран) што ќе се произве-
де односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник. 

Член 4 

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

Калиумметабисулфит, технички JUS Н.В5.021 
донесен со Решението за донесување на југословенски 
стандарди за производи ha хемиската индустрија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 36/52). 

Член 5 

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

Бр. 50-8784/1 
30 мај 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

Член 2 

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

Член 3 

Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-
ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на са-
молепливи изолациони ленти за електротехнички цели 
што ќе се произведат односно увезат од денот на влегува-
њето во сила на овој правилник. 

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

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

Бр. 50-8785/1 
30 мај 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

535. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА САМОЛЕП-
ЛИВИ ИЗОЛАЦИОНИ ЛЕНТИ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧ-

КИ ЦЕЛИ 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат југословенските 
стандарди за самолепливи изолациони ленти за електро-
технички цели, што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Самолепливи изолациони ленти за 
електротехнички цели. Изолациони ленти 
со основа од пластифициран поливинил-
хлорид и со леплив слој што не е терморе-
активен JUS N.A8.292 

2) Самолепливи изолациони ленти за 
електротехнички цели. Изолациони ленти 
со основа од полиестер и со термореакти-
вен леплив слој JUS N.A8.293 

3) Самолепливи изолациони ленти за 
електротехнички цели. Изолациони ленти 
со основа од полиестер и со леплив слој 
што не е термореактивен JUS N.A8.294 

4) Самолепливи изолациони ленти за 
електротехнички цели. Изолациони ленти 
со основа од целулозна креп-хартија и со 
термореактивен леплив слој JUS N.A8.295 

5) Самолепливи изолациони ленти за 
електротехнички цели. Изолациони ленти 
со основа од целулозна хартија и со тер-
мореактивен леплив слој JUS N.A8.296 

536 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОГНООТ-

ПОРЕН МАТЕРИЈАЛ 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат југословенските 
стандарди за огноотпорен материјал, што ги имаат след-
ните називи и ознаки : 

1) Огноотпорен материјал. Огноот-
порни глини. Класификација и технички 
услови JUS B.F1.010 

2) Огноотпорен материјал. Хромит. 
Класификација и технички услови JUS B.G 1.050 

3) Огноотпорен материјал. Боксит. 
Класификација и технички услови JUS B.G5.010 

Член 2 

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

Член 3 

Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-
ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на ог-
ноотпорен материјал што ќе се произведе односно увезе 
од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 
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Член 4 

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

1) Огноотпорен материјал. Огноот-
порни глини и каолини. Класификација. 
Технички услови JUSB.F1.010 

2) Огноотпорен материјал. Боксит. 
Класификација. Технички услови JUS B.G5.010 

3) Огноотпорен материјал. Хромит. 
Класификација. Технички услови JUS B.G 1.050 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
огноотпорен материјал („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
45/58). 

Член 5 

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

Бр. 50-8786/1 
30 мај 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

537. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РАДИОКО-

МУНИКАЦИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за радиокомуникации, што ги имаат следните 
називи и ознаки: 

1) Радиокомуникации. Криви на про-
стирање на приземниот бран за фреквен-
ции меѓу 10 kHz и 30 MHz JUS N.N6.013 

2) Радиокомуникации. Криви на про-
стирање на фреквенциско подрачје од 30 
до 1000 MHz, кои се користат во радиоди-
фузните служби JUS N.N6.014 

3) Радиокомуникации. Радиодифузен 
пренос на звук со фреквенциска модулаци-
ја во VHF-опсег JUS N.N6.015 

4) Радиокомуникации. Предаватели. 
Методи на мерење. Промена на амплиту-
дата на носителот кај предавателите со 
амплитудска модулација JUS N.N6.348 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Освен југословенските стандарди JUS N.N6.013 и JUS 

N.N6.014, чие применување не е задолжително, југосло-
венските стандарди од член 1 на овој правилник се за-

должителни во целост, а ќе се применуваат на радиокому-
никациите од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник. 

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

сеца по денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 50-8787/1 
30 мај 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

538. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЧИСТИ ХЕ-

МИКАЛИИ 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат југословенските 
стандарди за чисти хемикалии, што ги имаат следните на-
зиви и ознаки: 

1) Чисти хемикалии. Лимонска кисе-
лина монохидрат. Технички услови JUSH.G3.122 

2) Чисти хемикалии. Лимонска кисе-
лина монохидрат. Определување на 
содржината на лимонска киселина моно-
хидрат. Волуметриска метода JUS H.G8.111 

3) Чисти хемикалии. Лимонска кисе-
лина монохидрат. Определување на 
содржината на материите нерастворливи 
во вода. Гравиметриска метода JUS H.G8.112 

4) Чисти хемикалии. Лимонска кисе-
лина монохидрат. Определување на оста-
токот по жарење. Гравиметриска метода JUS H.G8.113 

5) Чисти хемикалии. Лимонска кисе-
лина монохидрат. Определување на 
содржината на хлоридот. Турбидиметрис-
ка метода JUS H.G8.114 

6) Чисти хемикалии. Лимонска кисе-
лина монохидрат. Определување на 
содржината на сулфатот. Турбидиметрис-
ка метода JUS H.G8.115 

7) Чисти хемикалии. Лимонска кисе-
лина монохидрат. Определување на 
содржината на фосфатом Спектрофото-
метриска метода JUSH.G8.116 

8) Чисти хемикалии. Лимонска кисе-
лина монохидрат. Определување на 
содржината на оксалатот. Колориметрис-
ка метода JUS H.G8.117 

9) Чисти хемикалии. Лимонска кисе-
лина монохидрат. Определување на 
содржината на материите кои темнеат 
при третирање со сулфурна киселина. Ко-
лориметриска метода JUSH.G8.il8 
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JUS H.G8.119 

10) Чисти хемикалии. Лимонска кисе-
лина монохидрат. Определување на 
содржината на оловото, бакарот и железо-
то. Метода на атомска апсорпција 

11) Чисти хемикалии. Лимонска кисе-
лина монохидрат. Определување на 
содржината на калциумот. Метода на 
атомска апсорпција JUSH.G8.120 

12) Чисти хемикалии. Лимонска кисе-
лина монохидрат. Определување на 
содржината на арсенот. Фотометриска 
метода JUSH.G8.121 

13) Чисти хемикалии. Лимонска кисе-
лина монохидрат со квалитет purum. Оп-
ределување на содржината на железото, 
калциумот, тешките метали (како Pb) и на 
загубата на масата по сушење на 105°С — JUS H.G8.122 

Член 2 

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

Член 3 

Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-
ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
чисти хемикалии што ќе се произведат односно увезат од 
денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 

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

Чисти хемикалии. Лимонска кисели-
на JUS H.G3.122 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на хемиската индустрија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 28/66). 

Член 5 

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

Бр. 50-8788/1 
30 мај 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

1) Амбалажа. Комплетна, наполнета 
транспортна амбалажа. Означување на 
страни, рабови и ќошиња поради испиту-
вање JUS Z.M8.011 

2) Амбалажа. Комплетна, наполнета 
транспортна амбалажа. Кондиционирање 
поради испитување JUSZ.M8.012 

3) Амбалажа. Комплетна, наполнета 
транспортна амбалажа. Испитување со 
слагање и со слагање со помош на апарат 
за испитување со набивање JUS Z.M8.013 

4) Амбалажа. Комплетна, наполнета 
транспортна амбалажа. Испитување со 
вертикален удар, со слободно паѓање JUS Z.M8.014 

5) Амбалажа. Комплетна, наполнета 
транспорта амбалажа. Испитување со 
хоризонтален удар (испитување под на-
веднување; испитување во положба на 
нишало) JUS Z.M8.015 

6) Амбалажа. Комплетна, наполнета 
транспортна амбалажа. Испитување со 
вибрации JUS Z.M8.016 

7) Амбалажа. Комплетна, наполнета 
транспортна амбалажа. Испитување со 
набивање JUSZ.M8.017 

8) Амбалажа. Комплетна, наполнета 
транспортна амбалажа. Испитување под 
смален атмосферски притисок JUS Z.M8.018 

9) Амбалажа. Комплетна, наполнета 
транспортна амбалажа. Испитување на 
отпорноста на млаз на вода JUSZ.M8.019 

10) Амбалажа. Комплетна, наполне-
та транспортна амбалажа. Испитување со 
превртување JUS Z.M8.020 

11) Амбалажа. Комплетна, наполне-
та транспортна амбалажа. Општи барања 
за утврдување на програмата на испиту-
вањето на подобноста за употреба. Оп-
шти принципи JUSZ.M8.021 

12) Амбалажа. Комплетна, наполне-
та транспортна амбалажа. Општи барања 
за утврдување на програмата на испиту-
вањето на подобноста за употреба. Кван-
титативни податоци JUS Z.M8.022 

13) Амбалажа. Комплетна, наполне-
та транспортна амбалажа. Податоци за 
извештајот за испитувањето JUS Z.M8.023 

539. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТРАН-

СПОРТА АМБАЛАЖА 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат југословенските 
стандарди за транспортна амбалажа, што ги имаат след-
ните називи и ознаки: 

Член 2 

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

Член 3 

Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-
ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
транспортна амбалажа што ќе се произведе односно увезе 
од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Решението за југословенските стан-
дарди од областа на испитувањето на транспортна амба-
лажа („Службен лист на СФРЈ", бр. 57/75). 
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Член 5 

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

Бр. 50-8789/1 
30 мај 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. p. 

2) Методи за испитување на хемиски-
от состав на бакар и бакарни легури. Фо-
тометриско определување на железо во 
бакар и во бакарни легури (метода со сул-
фосалицилна киселина) JUS С.А1.183 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на методите за испитување на хемискиот состав на 
бакар и бакарни легури („Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/70), 

3) Методи за испитување на хемиски-
от состав на бакар и бакарни легури. Во-
луметриско определување на калај во ле-
гури на бакар (метода со калиумјодид) JUS С.А1.189 
донесен со Решението за југословенските стандарди за ба-
кар и бакарни легури („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/75). 

540. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

ЛЕГУРИ НА БАКАР 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат југословенските 
стандарди за бакар и легури на бакар, што ги имаат след-
ните називи и ознаки: 

1) Методи за испитување на хемиски-
от состав на бакар и легури на бакар. 
Спектрофотометриско определување на 
содржината на никел во бакар и во легури 
на бакар JUSC.A1.177 

2) Методи за испитување на хемиски-
от состав на бакар и легури на бакар. 
Спектрофотометриско определување на 
содржината на железо во легури на бакар. 
Метода со сулфосалицилна киселина JUS С.А 1.183 

3) Методи за испитување на хемиски-
от состав на бакар и легури на бакар. Во-
луметриско определување на содржината 
на калај во легури на бакар JUS С.А 1.189 

Член 2 

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

Член 3 

Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-
ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на ба-
кар и легури на бакар што ќе се произведат односно уве-
зат од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 

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

1) Методи за испитување на хемиски-
от состав на бакарот и бакарните легури. 
Фотометриско определување на никел во 
бакарни легури JUS С.А1.177 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на методите за испитување на хемискиот состав на 
бакарот и бакарните легури („Службен лист на СФРЈ", бр. 
29/68) 

Член 5 

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

Бр. 50-8790/1 
30 мај 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

541. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за алат, што го има следниот назив и ознака: 
Групи на примена на алат за обра-

ботка со симнување на струганици JUS К.А2.013 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на алат 
што ќе се произведе односно увезе од денот на влегување-
то во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

Области на примена на резниот алат. 
Типови алат N, Ти М JUS К.А2.013 
донесен со Решението за југословенските стандарди за ре-
зен алат („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/67). 
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Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лиси на 
СФРЈ". 

Бр. 50-8791/1 
30 мај 1984 година 

Белград Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

543. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПЛАСТИЧ-

НИ МАСИ 

542. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

ОД КОРОЗИЈА 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува југословенскиот 
стандард за заштита од корозија, што го има следниот на-
зив и ознака: 

Заштита од корозија. Метални пре-
влаки и превлаки што се формираат од 
основниот метал или од металот на пре-
влаката во соодветна постапка. Дефини-
ции и означување JUS С.Т7.100 

Член 2 

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

Член 3 

Применувањето на југословенскиот стандард од член 
1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 

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

Заштита од корозија. Метални пре-
влаки и превлаки што се оформуваат со 
учество на основниот метал. Класифика-
ција JUS С.Т7.100 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на заштитата од корозија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 56/75). 

Член 5 

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

Бр 50-8792/1 
30 мај 1984 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за стан-
дардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за пластични маси, што ги имаат следните на-
зиви и ознаки: 

1) Пластични маси. Цевки од несмек-
нат поливинилхлорид. Мрки и дозволени 
отстапувања JUS G.C6.5ol 

2) Пластични маси. Цевки и слојни 
елементи од несмекнат поливинилхлорид. 
Технички услови и испитувања JUS G.C6.502 

3) Пластични маси. Цевки од несмек-
нат поливинилхлорид. Определување на 
отпорноста спрема надворешен удар JUS G.S3.504 

4) Пластични маси. Цевки и слојни 
елементи од несмекнат поливинилхлорид. 
Определување на промената по дејство на 
метиленхлорид JUS G.S3.505 

Член 2 

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

Член 3 

Освен точка 6.2.1 од југословенскиот стандард JUS 
G.S3.504 чија примена не е задолжителна, југословенските 
стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни 
во целост, а ќе се применуваат на пластични маси што ќе 
се произведат односно увезат од денот на влегувањето во 
сила на овој правилник. 

Член 4 

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

1) Цевки од тврд поливинилхлорид. 
Мерки и толеранции JUS G.C6.501 

2) Цевки и фазонски парчиња од тврд 
поливинилхлорид. Услови на квалитетот 
и методи за испитување JUS G.C6.502 
донесени со Решението за Југословенските стандарди за 
цевки и фазонски парчиња од поливинилхлорид 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 5/74). 

Член 5 

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

Бр. 50-8949/1 
4 јуни 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 
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544. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

КОНЦЕНТРАТИ 

Член 1 

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

1) Руди и концентрати. Руди на ман-
ган. Определување на содржината на ме-
тално железо. Фотометриска метода JUS B.G8.225 

545 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КАМЕН АГ-

РЕГАТ 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат југословенските 
стандарди за камен агрегат, што ги имаат следните нази-
ви и ознаки: 

1) Испитување на отпорноста спрема 
абење со брусење JUS В.В8.015 

2) Камен агрегат. Определување на 
влажноста — JUS В.В8.035 

3) Камен агрегат. Хемиско испитува-
ње на агрегатот за бетон и за малтери JUS В.В8.042 

4) Камен агрегат. Определување на 
обликот на зрната по методата на клунес-
то мерило JUS В.В8.048 

2) Руди и концетрати. Руди на ман-
ган. Определување на содржината на хиг-
роскопна влага во лабораториски мостри. 
Гравиметриска метода JUS B.G8.232 

Член 2 

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

Член 3 

Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-
ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на ру-
ди и концентрати што ќе се произведат односно увезат од 
денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 

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

Методи на хемиски испитувања на 
манганови руди. Определување на метал-
но железо JUS B.G8.225 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на испитувањето на манганови руди („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/65). 

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

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

Бр. 50-8951/1 
4 јуни 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на ка-
мен агрегат што ќе се произведе односно увезе од денот на 
влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

1) Испитување на обликот на зрната 
на камени агрегати JUS В.В8.048 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на испитувањето на природен камен („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 52/60), 

2) Хемиско испитување на агрегатите 
за бетон JUS В.В8.042 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на градежништвото („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
34/61), 

3) Испитување на песок и чакал. Оп-
ределување на површинската влага во аг-
регатот JUS В.В8.035 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на градежништвото („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
53/62). 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Решението за југословенскиот стан-
дард од областа на градежништвото („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 2/63). 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

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

Бр. 50-19142/1 
27 декември 1983 година Заменик-директор 

Белград на Сојузниот завод за стан-
дардизација, 

Милан Спасиќ, е. р. 
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546. 
Врз основа на член 56 ст. 1 до 4 и член 58 став 3 од За-

конот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА 
ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО АТЕСТИРАЊЕ НА ПРОИЗВО-
ДИТЕ ШТО ПРЕДИЗВИКУВААТ РАДИОФРЕКВЕНЦИ-

СКИ ПРЕЧКИ 

1. Во Наредбата за задолжителното атестирање на 
производите што предизвикуваат радиофреквенциски пре-
чки („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/79, 63/81 и 10/82) во 
точка 3 одредбата под 3 се менува и гласи: 

„3) со југословенскиот стандард JUS N:N0.913-Ради-
офреквенциски пречки. Возила, пловила, алати и построј-
ки на моторен погон. Гранични вредности;". 

2. Во точка 4 одредбата под 3 се брише. 
Досегашните одредби под 4 и 5 стануваат одредби 

под 3 и 4. 
По досегашната одредба под 6, која станува одредба 

под 5, се додаваат нови одредби под 6 до 8, кои гласат: 
„6) со југословенскиот стандард JUS N.N0.914 - Ради-

офреквенциски пречки. Возила, пловила, алати и построј-
ки на моторен погон. Постапка на мерење; 

7) со југословенскиот стандард JUS N.N0.915 - Ради-
офреквенциски пречки. Возила, пловила, алати и построј-
ки на моторен погон. Инструменти и опрема за мерење на 
полето на радиофреквенциските пречки; 

8) со југословенскиот стандард JUS N.N0.916 - Ради-
офреквенциски пречки. Возила, пловила, алати и построј-
ки на моторен погон. Мери за намалување на радиофрек-
венциските пречки;". 

Досегашната одредба под 7 станува одредба под 9. 
3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 50-9286/1 
8 јуни 1984 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за стан-
дардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

547. 
Врз основа на член 54 став 4 од Законот за избор и от-

повик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 5/78 - Пречистен текст), Ко-
мисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот со-
бор на Собранието на СФРЈ објавува 

Л И С Т А 
НА КАНДИДАТИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗБОР НА 
ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРА-
НИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

АВТОНОМНА ПОКРАИНА КОСОВО 
Фазли Кабаши, роден 1935 година, Албенац, работ-

ник, член на делегацијата на Земјоделско-индустриската 
организација - Пиро, ОЗТ „Кооперација" во Ораховец. 

Кандидационата конференција на Социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ на Косово ја утврди Листата на 
кандидати во смисла на член 45 и на член 79 став 1 од За-
конот. 

Листата на кандидати ја потврди Покраинската из-
борна комисија на САП Косово. 

Бр. 123 
17 септември 1984 година 

Белград 

Комисија за избор и отповик на делегати во 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ 

Секретар, Го заменува претседателот, 
Мирко Михајловиќ, е. р. Милка Јанковић, е. р. 

У К А З И 

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

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО РЕПУБЛИКА УГАНДА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗ-
ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА УГАНДА 

I 

Се отповикува 
Ранко Балорда од должноста извонреден и ополно-

моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Република Уганда. 

II 

Се назначува 
Славољуб Алексиќ, началник на управа - ополно-

моштен министер во Сојузниот секретаријат за надвореш-
на работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 
Република Уганда. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У.бр. 16 
16. јули 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Ѓурановиќ, е. р. 
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Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО РЕПУБЛИКА ЕКВАДОР И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗ-
ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЕКВАДОР 

I 

Се отповикува 
Богдан Исоски од должноста извонреден и ополно-

моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Република Еквадор. 

II 

Се назначува 
Самуило Протиќ, заменик-претседател на Комитетот 

за односи со странство на Социјалистичка Автономна По-
краина Војводина, за извонреден и ополномоштен амбаса-
дор на Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја во Република Еквадор. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-
врши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У.бр. 17 
20 август 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Ѓурановиќ, е. р. 

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

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО РЕПУБЛИКА НИКАРАГВА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА НИКАРАГВА 

I 

Се отповикува 
Бранко Вукушиќ од должноста извонреден и ополно-

моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Република Никарагва. 

II 

Се назначува 
Иван Коиќ, советник на сојузниот секретар за надво-

решни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 
Република Никарагва. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-
врши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У.бр. 18 
22 август 1984 година 

Белград Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Турановиќ, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

519. Одлука за усогласување на основицата за ут-
врдување на личните доходи на функционери-
те што ги избира или именува Собранието на 
СФРЈ 1155 

520. Одлука за усогласување на надоместот на лич-
ниот доход на делегатите кои надоместот на 
личниот доход го остваруваат во Собранието 
на СФРЈ 1155 

521. Одлука за избор на претседател на Сојузниот 
општествен совет за меѓународни односи 1155 

522. Наредба за утврдување на месечните износи на 
личната и семејната инвалиднина, на додато-
кот за нега и помош од страна на друго лице и 
на ортопедскиот додаток, од 1 јули 1984 годи-
на 1156 

523. Наредба за утврдување на височината на осно-
вот за определување на постојано месечно па-
рично примање од 1 јули 1984 година 1156 

524. Наредба за утврдување на височината на по-
стојаното месечно парично примање од 1 јули 
1984 година 1156 

525. Наредба за утврдување на основот за опреде-
лување на боречкиот додаток од 1 јули 1984 го-
дина 1156 

526. Правилник за југословенските стандарди за 
амбалажа од дрво 1157 

527. Правилник за југословенските стандарди за 
сообраќајни знаци на патиштата 1157 

528. Правилник за југословенските стандарди за 
плочи влакнатици 1157 

529. Правилник за југословенските стандарди за ис-
питување на индустриски и отпадни води 1158 

530. Правилник за југословенските стандарди за 
алуминиум и легури на алуминиум 1159 

531. Правилник за југословенските стандарди за 
пчелен восок за индустриска преработка 1159 

532. Правилник за југословенските стандарди за 
електрични апарати за домаќинство 1160 

533. Правилник за југословенските стандард за пес-
тициди 1160 

534. Правилник за југословенскиот стандард за ка-
лиумметабисулфит, технички (винобран) 1160 

535. Правилник за југословенските стандарди за са-
молепливи изолациони ленти за електротех-
нички цели 1161 
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Страна 

536. Правилник за југословенските стандарди за ог-
ноотпорен материјал 1161 

537. Правилник за југословенските стандарди за ра-
диокумникации 1162 

538. Правилник за југословенските стандарди за 
чисти хемикалии 1162 

539. Правилник за југословенските стандарди за 
транспортна амалажа 1163 

540. Правилник за југословенските стандарди за ба-
кар и легури на бакар 1164 

541. Правилник за југословенските стандарди за 
алат 1164 

542. Правилник за југословенскиот стандард за за-
штита од корозија 1165 

Страна 

543. Правилник за југословенските стандарди за 
пластични маси 1165 

544. Правилник за југословенските стандарди за ру-
ди и концентрати 1166 

545. Правилник за југословенските стандарди за ка-
мен агрегат 1166 

546. Наредба за измени и дополненија на Наредба-
та за задолжителното атестирање на произво-
дите што предизвикуваат радиофреквенциски 
пречки 1167 

547. Листа на кандидати за дополнителен избор на 
еден делегат во Сојузниот собор на Собрание-
то на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија од Социјалистичка Автономна по-
краина Косово 1167 

Укази 1167 
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