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767. 
Врз основа на член 116а став 2 од Законот за проме-

тот на стоки и услуги со странство („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 66/85 и 38/86) и член 185 од Законот за'основи-
те на системот на државната управа и за Сојузниот из-
вршен совет и сојузните органи на управата („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85),“заради спроведу-
вање на одредбите на Законот за основите на системот на 
општествено планирање и за општествениот план на Југо-
славија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/85, и на Општес-
твениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 
година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 75/85), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОБЛИСКИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ 
СОДРЖАТ ЗАЕДНИЧКИТЕ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ 

НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ИЗВОЗОТ 

1. Заедничките програми за развој на производството 
и извозот (во натамошниот текст: заедничките програми) 
треба да ги содржат особено следните елементи: целта на 
програмата, учесниците во нејзината реализација; предме-
тот и содржината на програмата; ефектите што треба да 
се постигнат (девизни, доходовни и др.), начинот на реали-
зација на програмата и задачите на одделни учесници, фи-
нансиските средства потребни за нејзината реализација, 
изворите на средства и начинот на нивното обезбедување, 
увозот на опрема, суровини и репродукционен материјал, 
неопходни за реализација на заедничката програма и мер-
ките што би требало да се донесат заради нивната реали-
зација. 

2. Заедничките програми со кои се обезбедуваат: 
1) репродукционо поврзување на повеќе организации 

на здружен труд на единствениот југословенски пазар, со 
кое се обезбедува производство и извоз на стоки и услуги 
во согласност со производствената и развојната политика, 
предвидена со Општествениот план на Југославија за пе-
риодот од 1986 до 1990 година; 

2) зголемување на ефикасноста на инвестирањето за-
ради зголемување на акумулативноста; 

3) јакнење на извозната ориентираност, особено пре-
ку извоз на конвертибилното подрачје и поголем извоз на 
производи и услуги од повисок степен на обработка; 

4) континуиран извоз во периодот од најмалку пет го-
дини освен заедничките програми што во текот на една го-
дина обезбедуваат нето девизен ефект од најмалку 100 
мил. конвертибилни долари во годината во која се реали-
зираат во однос на претходната година; 

5) воведување на нови технологии, пред се засновани 
врз домашна научноистражувачка работа; зголемување 
продуктивноста на трудот и економичноста, посебно со 
намалување на производствените и транспортните трошо-
ци; заштеда на суровини и енергија по единица производ; 
продуктивно вработување, рационално користење на про-
сторот и заштита на животната и работната средина; 

6) учество на сопствени и здружени средства на орга-
низациите на здружен труд учеснички во програмата за 
финансирање на заедничката програма, над оствареното 
просечно учество на сопствените и здружените средства во 
финансирањето на инвестициите на ОЗТ од стопанската 
групација на која и припаѓаат тие организации на здружен 
труд, а за стопанските гранки во височина на просечното 
учество на ОЗТ во Југославија, во однос на тригодишен 

период што претходи на почетокот на реализацијата на 
програмата. 

3. Со мерките на развојната и кредитно-монетарната 
и со други мерки на економската политика, особено ќе се 
поттикнуваат заедничките програми со кои, врз основа на 
значително поголем извоз на стоки и услуги од увозот на 
стоки и услуги ќе се обезбедува зголемен нето девизен 
ефект во однос на остварениот просечен износ на нето де-
визниот ефект за тригодишен период кој му претходи на 
почетокот на реализацијата на програмата од најмалку 50 
мил. САД долари во конвертибилни девизи просечно го-
дишно, за време на кое се донесува програмата а според 
динамиката утврдена во програмата. 

, Под нето девизен ефект, во смисла на оваа одлука, се 
подразбира разликата меѓу платената вредност на увозот 
и наплатената вредност на извозот во конвертибилна ва-
лута. 

4. Покрај заедничките програми од точка 3 на оваа 
одлука, ќе се поттикнуваат и заедничките програми со кои 
се обезбедуваат: 

1) поголем обем на извозот на стоки и услуги на кон-
вертибилниот пазар од остварениот увоз на стоки и услу-
ги, за време на кое програмата се однесува, по просечна 
годишна стапка на растеж од најмалку 10% а нето девиз-
ниот ефект да се зголемува во однос на просекот за триго-
дишен период кој му претходи на почетокот на реализаци-
јата на програмата; 

2) помал извоз на стоки и услуги од увозот на стоки и 
услуги, со тоа што во периодот на кој се однесува програ-
мата, да го намалуваат негативниот нето девизен ефект по 
просечна годишна стапка од најмалку 10% во однос на 
просекот за тригодишниот период што му претходи на 
почетокот на реализацијата на програмата. 

,5. Заедничките програми што се однесуваат на инвес-
тиционите работи во странство ќе се поттикнуваат ако со 
нив се обезбедува до завршувањето на договорените рабо-
ти да се оствари најмалку 50 мил. конвертибилни долари 
нето девизен прилив по еден договор, во смисла на член 
51 од Законот за изведување на инвестиционите р а б о т во 
странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/85). Притоа, 
заедничката програма треба да се реализира до роко! 
предвиден со договорот за тие работи. 

6. За заедничките програми треба да постојат догово-
ри, преддоговори или прелиминарна, договори за однос-
ниот извоз склучени со странски лица освен за заеднички-
те програми од областа на туризмот и земјоделството за 
кои организациите на здружен труд даваат писмена изјава 
за нето девизниот ефект што треба да го остварат. 

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за поблиските елементи што 
треба да ги содржат заедничките програми за унапредува-
ње на производството на стоки и услуги наменети за извоз 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/86). 

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

Е. п. бр. 296 
6 јули 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с.р. 
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768. 
Врз основа на член 33 став 1 од Законот “за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84 и 
59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоце-
ни метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ДЕКАДИ НА 

ОТПОРНОСТА 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-
лови што мораат да ги исполнуваат декадите на отпор-
носта. 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката MUS.E.-9.-1. 

Член 2 
Под декада на отпорноста, во смисла на овој правил-

ник, се подразбира склопот од повеќе отпорници кои по-
единечно или во комбинација обезбедуваат определена 
вредност на отпорноста меѓу мерните приклучоци. 

Декадите на отпорноста можат да имаат повеќе де-
кадни единици врзани во серија кои допуштаат избор на 
вредноста на отпорноста во определени чекори, при.што 
секој чекор му одговара на зголемувањето на определена 
вредност на отпорноста (на пример: 0,1 ош или 1 ош или 
10 с т а и сл.). 

Член 3 
Долунаведените изрази, во смисла на овој правилник, 

ги имаат следните значења: 
1) номинална вредност на електричната отпорност е 

вредноста на електричната отпорност назначена со избра-
ната комбинација на декадата на отпорноста; 

2) стварна вредност на електричната отпорност е 
вредноста на електричната отпорност добиена по опреде-
лени услови на испитување и во определено време. За де-
кадите на отпорноста со склоп за избор на вредноста кој 
има кулева положба, стварната вредност/ за дадената по-
ложба е вредноста добиена за таа положба намалена за 
стварната почетна отпорност; ј 

3) заверена вредност на електричната отпорност е 
вредноста на електричната отпорност назначена во увере-
нието за исправноста на декадата на отпорноста; 

А) договорна вредност е вредноста на електричната 
отпорност на која се сведуваат грешките на декадата на 
отпорноста за да се определи нивната точност. Договор-
ната вредност и одговара на избраната вредност на дека-
дата на отпорноста; 

5) почетна отпорност е вредноста на отћорноста меѓу 
мерните приклучоци на декадата на отпорноста која има 
склоп за избор на вредноста на нулева положба; 

6) стварна почетна отпорност е вредноста на почет-
ната отпорност добиена под определени услови на испи-
тување и во определено време; 

7) температура на заверката (t,) е вредноста на темпе-
ратурата назначена во уверението за исправноста на дека-
дата на отпорноста што и одговара на референцата вред-
ност; 

8) референтни услови се услови под кои се испитува 
декадата на отпорноста и при кои таа мора да ги испотиш 
условите во поглед на основната грешка, пропишани со 
овој правилник; референтните услови можат да бидат 
фиксна вредност или опсег на вредноста; 

9) референтна вредност е вредноста на некоја влија-
телна големина за која декадата на отпорноста ги испол-
нува условите во поглед на основната грешка пропишани 
со член 10 на овој правилник; 

10) референтен опсег е опсегот на вредноста на некоја 
влијателна големина внатре во кој декадата на отпорнос-
та ги исполнува условите во поглед на основната грашка 
пропишани со член 10 на овој правилник; 

11) номинален опсег на употребата е опсегот на вред-
ности re што секоја влијателна големина може да ги земе 
без предизвикување варијации што ги преминуваат гра-
ничните вредности пропишани со овој правилник; 

12) релативна проценту алиа грешка е количникот по-
меѓу разликата на стварната вредност и договорната 

t 
вредност, од една страна, и договорната вредност, од дру-
га страна, помножен со 100; 

13) основна грешка е грешката определна под рефе-
рентни услови; 

14) варијација е разликата помеѓу ствар,ните вреднос-
ти, определена кога влијателната големина зема сукцесив-
но две определени вредности, а сите други влијателни го-
лемини остануваат внатре во нивните референтни услови. 
Варијантата се изразува во проценти од договорната 
вредност; 

15) точноста на декадите на отпорноста е определена 
со границите на основната грешка и со границите на вари-
јациите поради влијателните големини; 

16) класа на точноста е класата на сите декади на от-
порност, чија точност може да биде означена со ист број, 
ако тие ги исполнуваат условите пропишани со овој пра-
вилник; 

17) ознака на класата на точноста е бројот што ја оз-
начува класата на точноста. 

Член 4 
Декадата на отпорноста мора да биде конструирана 

така што да издржи температура на складирање од - 100С 
до 4- 500С и, по враќањето на референтните услови, да ги 
исполнува метролошките услови пропишани со овој пра-
вилник. 

Член 5 
Декадата на отпорноста мора да биде сместена во Ку-

ќиште, кое ја штити од механички и други влијанија на 
околината. 

Член 6 
Декадата на отпорноста мора да биде конструирана 

така што во текот на употребата да оневозможи надво-
решни дејствија со кои може ненамерно да се влијае врз 
метролошките особини на декадата на отпорноста. 

Со конструкцијата на декадата на отпорноста мора 
да биде предвидено место за ставање жигови односно на-
лепници. 

Член 7 
Декадите на отпорноста се распоредуваат во следни-

те, класи на точност: 0,0005; 0,001; 0,002; 0,005; 0,01; 0,02; 
0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2 и 5. 

Декадата на отпорноста може да има декадни едини-
ци со различни класи на точност, но тоа мора да биде на- Ј 

значено. 

Член 8 
Референтните услови во однос на секоја в л и ј а т е л ^ 

големина се прикажани во следната табела: 

Влијателна 
големина 

Референтна 
вредност 

Референтен Ш 
опсег ј | 

1 2 3 

Температура на 
околината (атмос-
ферата, маслената 
бања итн.)рСј 

t, 
t, ± 1/10 к о м и н а Ј 
лен опсег на у п о Д 
ребата но не по- -I 
малку од 0,10С 3 

Релативна 
влажност 

v 50% (60 ±15)% I 

Моќност на диси-
пацијата (W) 

Се определува за 
секој тип посебно 1 

Член 9 
Декадите на отпорноста мораат да бидат заверени нај 

една од следните температури на заверката: 200С, 230СЈ 
или 250С, ако декадата на отпорноста не е предвидена за 
употреба на некоја определена тепература, во термостати-
рано Куќиште и сл. 

Член 10 
Вредноста на основната грешка на декадата на от-

порноста мора да биде во границите на класата на точнос-
та во периодот меѓу две заверки. 
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Допуштената разлика меѓу реалната вредност и но-
миналната вредност на декадата на отпорноста при први-
от преглед, R ^ - Rn (%Ј и границите на основната грешка 
се дадени во следната табела: 

Ознака Допуштена разли- Граници на основ-
на класата ка во проценти, ната грешка во 

R s - Rn проценти 

1 2 3 

0,0005 ± 0,0005 
0,001 ± 0,001 
0,002 ± 0,01 ± 0,002 
0,005 

± 0,01 
± 0,005 

0,1 ± 0,01 

0,02 ± 0,02 ±0,02 
0,05 ± 0,05 ± 0,05 
0,1 ± 0,1 ± 0,1 
0,2 ± 0,2 ± 0,2 

0,5 ± 0,5 ± 0,5 
1 ± 1 ± 1 
2 ± 2 ± 2 
5 ± 5 ± 5 

Член И 
Реалната вредност на отпорноста на декадата на от-

порноста се определува за секој отпорник, поединечно или 
во комбинација; како вредност која е директно достапна 
на мерните приклучоци или на друг начин на спојување. 

Член 12 
За декадите на отпорноста со склоп за избор на вред-

носта кој има нулева положба, мора да се наведе номинал-
ната вредност на почетната отпорност со толеранција ако 
таа е поголема од 50% од вредноста што и одговара на оз-
наката на класата на најмалиот чекор на отпорноста. 

Член 13 
Варијациите се определуваат за секоја влијателна го-

лемина, така што во текот на секое испитување, сите дру-
ги влијателни големини се одржуваат под нивните рефе-
рентни услови. 

Степенот на варијацијата се проценува така што вли-
јателната големина варира помеѓу референтната вредност 
и која и да е вредност внатре во границите на работниот 
опсег на употребата. 

Варијациите изразени во проценти од договорната 
вредност мораат да бидат внатре во вредноста која и од-
говара на ознаката на класата. 

Границите на опсегот во кои можат да се наоѓаат од-
делни влијателни големини при употребата на декадата 
на отпорноста се дадени во следната табела: 

Влијателна 
големина 

Номинален опсег на употребата за 
класите на точност 

0,0005 0,001 0,002 0,005...0,02 0,05...5 

1 2 

Температура на 
околината 0С t j±0 ,5 t , ± l t , ± 2 t ± 5 t | ± 10 

Релативна 
влажност 

од 25% до 75% 

Моќност на 
дисипацијата (W) 

се определува за секој тип посебно 

Член 14 
Вредноста на отпорноста на изолацијата мерена со 

еднонасочна струја со напон од најмалку 500 V до најмно-
гу со испитен напон што го дефинирал производетлот, по-
меѓу кои и да било две точки што не се предвидени за ме-
ѓусебно спојување, мора да биде: 

1) поголема од 100 мегаоми за класите 0,01 ...5; 

2) милионпати поголема од најголемата достапна 
вредност на декадата на отпорноста, но не помала од 100 
мегаоми за сите други класи. 

Член 15 
Натписите и ознаките мораат да бидат испишани на 

еден од јазиците и писмата на народите односно на народ-
ностите на Југославија. 

Натписите и ознаките мораат да бидат јасни добро 
видливи во работни услови и испишани така што да не 
можат да се избришат или симнат. 

Член 16 
На капакот или куќиштето на декадата на отпорнос-

та мораат да бидат испишани следните натписи и ознаки: 
1) фирмата односно називот или знакот на произво-

дителот, 
2) серискиот број; 
3) ознаката на номиналните вредности на отпорноста 

на чекорите на декадните единици или ознаката на 
множителот на декадните единици; 

4) ознаката на класата на точноста или ознаките на 
класите на точноста на секоја единична декада ако единич-
ните декади имаат различни класи на точност; 

5) номиналната вредност на почетната отпорност; 
6) номиналната и максималната струја (или напон). 

Член 17 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 02-1657 
20 јули 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
м-р Милан Межек, с.р. 

769. 
\ 

Врз основа на член 23 став 2 од Законот за мерните 
единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр 9/84 и 
59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоце-
ни метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА Н А Ч И Н О Т НА УПОТРЕБА И КЛАСИФИКАЦИЈА 

НА ЕТАЛОНИ НА ЕДИНИЦА АКТИВНОСТ НА 
РАДИОАКТИВНИ ИЗВОРИ-БЕТА ЕМИТЕРИ 

Член 1 
% 

Со овој правилник се пропишуваат начинот на упот-
реба и класификација на еталони на единица активност на 
радиоактивни извори-бета емитери. 

Одредбите од овој правилник се однесуваат на радио-
активни извори на чисти бета и бета-гама емитери. 

Член 2 
Југословенскиот (примарен) еталон на единица ак-

тивност на радиоактивни извори - бета емитери се упот-
ребува за утврдување на метролошките својства на секун-
дарните еталони и тоа на: 

1) радиоактивни извори - бета емитери чија актив-
ност е определена со вкупна мерна несигурност која не е 
поголема од ± 10%, при веројатност од 99%; 

2) пропорционални бројачи во 2 л геометрија чија 
вкупна мерна несигурност не е поголема од ± 10%, при ве-
ројатност од 99%; 

3) течни и пластични сцинтилациони бројачи чија 
вкупна мерна несигурност не е поголема од ± 10% при ве-
ројатност од 99%; 

4) 4 71 гама јонизациони комори за бета-гама емитери 
чија вкупна мерна несигурност не е поголема од ± 10%. 
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Член 3 
Југословенскиот (примарен) еталон е даден на прво-

то ниво на шематскиот приказ на класификацијата на ета-
лоните на единица активност на радиоактивни извори -
бета емитери кој носи назив: 

„Југословенски (примарен) еталон на единица актив-
ност на радиоактивни извори - бета емитери." 

Член 4 
Секундарните еталони на единица активност на ради-

оактивни извори - бета емитери се употребуваат за ут-
врдување на метролошките својства на работните еталони 
и тоа на: 

1) пропорционални бројачи чија вкупна мерна неси-
гурност не е поголема од ± 15%, при веројатност од 99%; 

2) течни и пластични сцинтилациони бројачи чија 
вкупна мерна несигурност не е поголема од ± 15%, при ве-
ројатност од 99%; 

3) Гајгер-Милерови бројачи чија вкупна мерна неси-
гурност не е поголема од ± 15%, при веројатност од 99%, 
и 

4) радиоактивни извори - бета емитери чија актив-
ност е определена со вкупна мерна несигурност која не е 
поголема од ± 15%, при веројатност од 99%. 

Член 5 
Секундарниот еталон на единица активност на ради-

оактивни извори - бета - емитери е даден на второто ниво 
на шематскиот приказ на класификацијата на еталоните 
на единица активност на радиоактивни извори - бета еми-
тери, кој носи назив: „Секундарен еталон на единица ак-
тивност на радиоактивни извори - бета емитери." 

Член 6 

Работните еталони на единица активност на радиоак-
тивни извори - бета емитери се употребуваат за утврдува-
ње на метролошките својства на мерилата и тоа на: 

1) јонизациони комори; 
2) пропорционални бројачи; 
3) Гајгер-Милерови бројачи; 
4) течни и пластични сцинтилациони бројачи и 
5) радиоактивни извори - бета емитери чии граници 

на вкупните релативни грешки се помали од ± 35%. 

Член 7 
Работниот еталон на единица активност е даден на 

третото ниво на шематскиот приказ на класификацијата 
на еталоните на единица активност на радиоактивни изво-
ри-бета емитери кој носи назив: „Работен еталон на еди-
ница активност на радиоактивни извори - бета емитери." 

Член 8 
Класификацијата на еталоните на единица активност 

на радиоактивни извори - бета емитери се објавува, сог-
ласно со член 23 став 3 од Законот за мерните единици и 
мерилата во гласилото на Сојузниот завод за мери и ска-
поцени метали. 

Член 9 

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

Бр. 02-354 
4 мај 1987 година 
Белград 

Директор, 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
м-р Милан Межек, с.р. 

770. 
Врз основа на член 25 став 2 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84 и 
59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоце-
ни метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА РАБОТНИ ЕТАЛО-

Н И - К О Н Т Р О Л Н И М Е Р Н И ЛИНИЈАРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови што мораат да ги исполнуваат работните еталони -
контролни мерни линијари со номинална должина од 1000 
mm, со вредност на поделокот од I mm и со точност на 
поделбата од 0,1 ш ш / ш (во натамошниот текст: мерни ли-
нијари). 

Метролошките услови од одредбата на став 1 од овој 
член се означуваат скратено со ознаката MUS.RED-1/2. 

Член 2 
Под контролен линијар, во смисла на овој правил-

ник, се подразбира мерило за должина со црти, со право-
аголен или трапезен напречен пресек, изработено од нерѓ-
осувачки челик, со граница на дозволента грешка од ± 0,1 
mm/m. 

Член 3 
Контролниот линијар се користи како работен ета-

лон при преглед на мерила за должина со црти и со гра-
нични рамнини, чијашто најголема дозволена грешка по 
апсолутна вредност е поголема од 0,3 mm/rfi. 

,Член 4 
Долунаведените изрази, во смисла на овој правилник, 

ги имаат следните значења; 
1) мерило за должина со црти е мерило за должина со 

поделба во вид на црти, кај кое вредноста на должината 
на одделен интервал на поделбата или на мерилото во це-
лост е определена како најкратко меѓусебно растојание на 
оските на соодветните црти на поделбата; 

2) мерило за должина со гранични рамнини е мерило 
за должина кај кое вредноста на должината е определена 
како должина на нормалата меѓу тие две гранични рамни-
ни; 

3) номинална должина на контролниот линијар е 
вредноста на должината на поделбата која на него е назна-
чена или која му се припишува; 

4) вкупна должина на поделбата на контролниот ли-
нијар е збирот на вредностите на неговата номинална 
должина и должината на додатните делови на поделбата; 

5) вкупна должина на контролниот линијар е вред-
носта на неговата должина од почетниот до завршниот 
крај на мерилото; 

6) грешка на контролниот линијар е отстапувањето 
на фактичката вредност на должината на поделбата на 
контролниот линијар од соодветната права, односно спо-
редбена вредност. 

Член 5 
Границите на дозволената грешка на поделбата на 

контролниот линијар (R), изразени во микрометри, се да-
дени со образецот R - ± (50 -f 0,05 - L), каде што L, изра-
зено во милиметри, ја означува вредноста на должината 
на посматраниот интервал на поделбата на контролниот 
линијар. 

Член 6 
Вредностите на границите на дозволената грешка R, 

за одделни вредности на должината на интервалот L, се 
наведени во следната табела: 

Должина Грешка 
L, во mm ± R , в о / ц т 

100 55 

200 60 
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Должина Грешка 
L, во mm ± R, во Ц т 

зоб 65 

400 70 

500 75 

600 80 

700 85 

800 ' 90 

900 95 

1000 100 

Член 7 
Референтната температура,-за која се дадени грани-

ците на дозволената грешка, изнесува 200С. 

ч Член 8 
Номиналната должина на контролниот линијар мора 

да биде 1000 mm, а вкупната должина околу 1030 mm. 

Член 9 
Контролниот линијар мора да ги има следните сос-

тавни делови: 
1) основен дел на контролниот линијар; 
2) уред за прецизно отчитување. 

Член 10, 
Основниот дел на контролниот линијар мора да биде 

изработен во форма на стап, и тоа: 
1) со правоаголен напречен пресек, со најмали димен-

зии од 20 mm - 10 mm, со тоа што поделбата мора да биде 
дадена на горната, пошироката страна на стапот; 

2) со трапезен напречен пресек, широк околу 50 mm и 
висок околу 11 mm, со тоа што поделбата мора да биде да-
дена на закосената страна на стапот. 

Стапот мора да има водилки за задвижување на уре-
дот за прецизно отчитување по должината на линијарот. 

Основниот дел на контролниот линијар мора да биде 
изработен од: 

1) челик со 50% никел; 
2) австенитен нерѓосувачки челик; 
3) нерѓосувачки челик со 13% xpo\j . 

Член 11 
Уредот за прецизно отчитување на вредноста на ме-

рената должина се состои од: 
1) лизгач, за кој е прицврстена проѕирна плочка со 

помошна поделба; 
2) лупа за отчитување. 
Лизгачот мора да се задвижува рамномерно и право-

л и ниски по должината на целиот контролен линијар. Лу-
пата за отчитување може да биде прицврстена за лизгачот 
или одвоена од лизгачот. 

Плочката со помошна поделба мора да има соодвет-
ни и непроменливи димензии. 

Член 12 

Контролниот линијар може да има и други составни 
делови, и тоа: 

1) уред за регулирање; 
2) уред со граничници; 
3) термометар. 

Член 13 
Уредот за регулирање овозможува вертикално, на-

пречно и надолжно поместување на испитуваното мерило. 
Уредот со граничници служи за преглед на мерила со 

гранични рамнини и се состои од два граничника со рефе-
рентни црти, од кои едниот е фиксен, а другиот помес-
тлив. Во составот на еден од граничниците може да се нао-
ѓа регулатор на мерната сила. 

Термометарот служи за мерење на вредноста на тем-
пературата на контролниот линијар при мерењето. 

Член 14 
Контролниот линијар мора да има поделба изразенач 

во милиметри. Додатните делови на поделбата од по 10 
mm пред ознаката нула и зад ознаката 1000 mm можат да 
имат милиметарска поделба. 

Член 15 
Сите црти на поделбата мораат да имаат иста широ-

чина, по целата своја должина и по целата должина на 
поделбата. Широчината на цртите на поделбата мора да 
биде во граници од 0,03 mm до 0,08 mm. 

Член 16 
Должината на цртата на поделбата мора да и одгова-

ра на вредноста на соодветен поделок. 
Најмалата должина на цртите мора да изнесува: 
1) за цртите што претставуваат милиметри - 3 mm; 
2) за цртите што претставуваат половина сантиметар 

- 5 mm; 
3) за цртите што претставуваат сантиметри - 8 mm. 

Член 17 
Со броеви се означуваат само цртите што означуваат 

сантиметри и тоа во растечка редица. 
Височината на броевите и на буквените ознаки не 

смее да биде помала од 3 mm. 

Член 18 

Помошната поделба на плочката од член 11 на овој 
правилник може да има: 

1) должина 9 mm, изделена на 10 делови, така што да 
претставува нониус кој овозможува отчитување, со точ-
ност од околу 0,1 mm; 

2) должина 1 mm, изделена на 10 делови, така што да 
овозможува непосредно отчитување, со точност од околу 
0,1 mm. 

Член 19 

Цртите на помошната поделба можат да бидат со по-
мала широчина од цртите на основната поделба и мораат 
да бидат запишани на страната на плочката од која таа 
поделба се посматра. 

Член 20 
Лупата за отчитување не смее да има зголемување 

помало од: v 

1) трипати, ако помошната поделба е во вид на нони-
ус; 

2) петпати, ако помошната поделба е со вредност на 
поделокот од 0,1 nim. 

Член 21 
Контролниот линијар мора да биде сместен во соод-

ветна транспортна кутија со рачка за носење, 
Кутијата мора да биде изработена и однатре об-

ложена така што контролниот линијар сигурно да го шти-
ти од удари и од атмосферски влијанија. 

Член 22 
Натписите и ознаките на контролниот линијар мора-

ат да бидат напишани на еден од јазиците и писмата на 
народите односно народностите на Југославија. 

Член 23 
Натписите и ознаките на контролниот линијар мора-

ат да бидат јасни, добро видливи во работни услови и на-
пишани така што да не можат да се избришат или да се 
симнат. 

Член 24 
t 

На контролниот линијар мораат да бидат напишани: 
1) фирмата односно називот или знакот на произво-

дителот; 
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2) серискиот број и годината на производство; 
3) ознаката на референтната температура 200С; 
4) податокот за намената (на пр. „Работен еталон за 

должина“); 
5) службената ознака на типот на контролниот лини-

јар, ако е извршено испитување на тиџот. 

Член 25 
На контролниот линијар мораат да бидат напишани 

и ознаки на земјата на производителот, употребениот ма-
теријал и сл., како и каталошки и други броеви. 

Член 26 
Контролните линијари кои се во употреба, а кои во 

поглед на натписите и ознаките не ги исполнуваат услови-
те пропишани со овој правилник, ќе се примаат на пре-
глед до 31 декември 1989 година. 

Член 27 
Овој правилник влегува во с,ила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 02-2071/12 
25 август 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
м-р Милан Межек, с.р. 

ноќ за празнење. Главни надворешни ме-
ри, приклучни мери JUSM.C5.271 ј 

5) Водоводна арматура. Аголни про-
п у с т и вентили. Главни надворешни ме-
ри, приклучни мери JUS М.Сб. 281 

6) Водоводна арматура. Аголни вен-
типи за регулирање на протекот. Главни 
надворешни мери, приклучни мери JUS М.С5. 282 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
водоводни и санитарни арматури („Службен лист на 
СФРЈ“, број 31/66) 

7) Водоводна арматура. Рамен про-
пупен вентил за всидување, со капа. Глав-
ни надворешни мери, приклучни мери - JUS М.С5. 262 
донесен со Решението за југословенските стандарди за са-
нитарна и водоводна арматура („Службен лист на СФРЈ“, , 
број 27/67). 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат одредбите на југословенскиот стан-
дард JUS М.С5. 011 што се однесуваат на водовадната ар-
матура, донесен со Решението за југословенските стандар-
ди за водоводни и санитарни арматури („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 9/67). 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила по истекот на дванае-

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

771. 
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 АРМАТУРИ 

ЗА ВОДА ЗА П И Е Њ Е 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за арматура! за вода за пиење што го има следни-
от назив и ознака: 

Арматури за вода за пиење. Протеч-
ни арматури. Технички услови и испи-ѓу-
вања JUS М.С5. 702 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член. 1 на овој превид-, 

ник претставува составен дел од овој правилник, а се обја-
вува во посебно издание на Сојузниот завод за стандарди-
зација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целина, а ќе се применува на арма-
тури за вода за пиење ШЈО ќе се произведат односно уве-
зат од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на обој правилник 

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

1) Водоводна арматура. Рамни про-
п у с т и вентили. Главни надворешни ме-
ри, приклучни мери JUS М.С5. 260 

2) Водоводна арматура. Рамни про-
п у с т и вентили со огранок за празнење. 
Главни надворешни мери, приклучни ме-
ри JUS М.С5. 261 

3) Водоводна арматура. Рамни про-
п у с т и вентили со косо вретено. Главни 
надворешни мери, приклучни мери JUS М.С5. 270 

4) Водоводна арматура. Рамни про-
пусти и вентил и со косо вретено, со огра-

Бр. 07-93/14 
16 јануари 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

772. 
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 Ч И С Т И 

ХЕМИКАЛИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за чисти хемикали кои ги имаат следните нази-
ви и ознаки: 

1) Чисти хемикали. Бакар (1 ̂ ци ја -
нид. Технички услови JUS H.G2.073 

2) Чисти хемикалии. Бакар (^ -ци ја -
нид. Определување на содржината на ба-
карот. Волуметриски метод JUS H.G8.307 

3) Чисти хемикалии. Бакар (1 ̂ ци ј а -
нид. Определување содржината на хлори-
дот. Турбидиметриски метод JUS H.G8.308 

4) Чисти хемикалии. Бакар (^ -ци ја -
нид. Определување на содржината на оло-
вото и железото. Метод на атомска апсор-
пција JUS H.G8.309 

5) Чисти хемикалии. Бакар (1 ̂ ци ја -
нид. Определување содржината на мате-
ријали нерастворливи во раствор на кали-
ум-цијанид. Гравиметриски метод JUSH.G8.310 

Член 2 

Југословенските стандарди од член 1 на овбј правил-
ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојуниот завод за стандардизација. 
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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 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

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

Бр. 07:93/161 
22 јуни 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

773. 
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 кој ги има следниот назив и озна-
ка: 

Пестициди. Цинеб, технички. 
Технички услови JUS Н.Р1.048 

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 пести-
циди што ќе се произведат односно увезат од денот на вле-
гувањето 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. 07-93/162 
22 јуни 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

774. 
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 ОЗНАЧУВА-

ЊЕ СО БРОЕВИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за означување со броеви што го има следниот 
назив и ознака: 

Означување со броеви. Термини и де-
финиции JUS A.D0.001 

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. 

Члец 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Решението за југословенскиот стан-
дард од областа на техниката на нумерација („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 26/72). 

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

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

Бр. 07-93/163 
22 јуни 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

775. 
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 АЗБЕСТНО-

-ЦЕМЕНТНИ ЦЕВОВОДИ 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува југословенскиот 
стандард за азбестно-цементни цевоводи кој го има след-
ниот назив и ознака: 

Пресметување брзината на текот и 
протекот во азбестно-цементни цевоводи JUS U.C5.100 

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. 07-93/164 
22 јуни 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 
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776. 
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 Ј У Г О С Л О В Е Н С К И Т Е СТАНДАРДИ ЗД Л А Б О Р А Т О -

Р И С К И САДОВИ И П Р И Б О Р О Д С?ТАКЛО 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за лабораториски садови и прибор од стакло 
ш т о ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Лабораториски садови и прибор 
од стакло. Општи технички услови за об-
ликување и изработка на волуметриски 
стаклени садови JUS В.Е4.350 

2) Лабораториски садови и прибор 
од стакло. Лабораториски термометри 
полнети со течност. Општи технички ус-
лови за конструкција, изработка и употре-
ба JUS В.Е4.351 

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 

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

1) Лабораториски садови и прибор 
од стакло. Принципи за конструкција и 
баждарење на волуметриски стаклени са-
дови JUS В.Е4.350 

2) Лабораториски садови и прибор 
од стакло. Принципи за конструкција и 
баждарење на стаклени лабораториски 
термометри со течност JUS В.Е4.351 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
лабораториски садови и прибор од стакло („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 50/75). 

Член 5 

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

Бр. 07-93/165 
22 јуни 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

Огноотпорен материјал . Методи за 
испитување на хемискиот состав. Испиту-
вање на магнезитхромитни, хроммагне-
зитни и хром итн и производи JUS B.D8.230 

777. 
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 Ј У Г О С Л О В Е Н С К И Т Е С Т А Н Д А Р Д И ЗА 

О Г Н О О Т П О Р Е Н М А Т Е Р И Ј А Л 

Член 1 
Со овој правилник се прошишува југословенскиот 

стандард за огноотпорен материјал кој го има следниот 
назив и ознака: 

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 огно-
отпорен материјал 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 југословенскиот стандард кој го има 
следниот назив и ознака: 

Методи за испитување на огноотпо-
рен материјал. Хемиски испитувања на 
хроммагнезитни и хромитни производи и 
хромити JUS B.D8.230 
донесен со Решението за југословенските стандарди за ог-
ноотпорен материјал („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
30/59). 

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

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

Бр. 07-93/166 
22 јуни 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

778. 
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 Ј У Г О С Л О В Е Н С К И О Т СТАНДАРД ЗА В А Р О В Н И К 

ЗА У П О Т Р Е Б А ВО И Н Д У С Т Р И Ј А Т А НА Ш Е Ќ Е Р 

1 Член 1 

Со овој правилник се пропишува југословенскиот 
стандард за варовник за употреба во индустријата на шеќ-
ер кој го има следниот назив и ознака: 

Варовник за употреба во индустрија-
та на шеќер Класификација и технички ус-
лови JUS В.В6.013 

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 варов-
ник за употреба во индустријата на шеќер од денот на вле“-
гувањето во сила на овој правилник. 
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Член 4 

Овој правилник влегува во сила по истекот на шест 
месеци од денот на објавувањето во, „Службен лист на 
СФРЈ. 

Бр. 07-93/167 
22 јуни 1987 година 
Белград Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

JUS N.J5.030 

779. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

АКУМУЛАТОРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за акумулатори што го има следниот назив и оз-
нака: 

Никел-кадмиум акумулатори. Хер-
метички цилиндрични акумулатори. Тех-
ничко барање, методи за испитување и ме-
ри 

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 акуму-
латори 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: 

Никел-кадмиум акумулатори. Хер-
метички цилиндрични акумулатори. Оп-
шти барања, методи за испитувања и ме-
ри JUS N.J5.030 
донесен со Правилникот за југословенските стандарди за 
акумулатори („Службен лист на СФРЈ“, бр. 68/78). 

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

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

Бр. 07-93/168 
22 јуни 1987 година 
Белград 

780. 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

Член 1 
) 

1) Хидраулика и пневматика. Номи-
нални притисоци. Ред на вредноста 1 

2) Хидраулика. Номинални пречни-
ци. Ред на вредноста . 

3) Хидраулика и пневматика. Номи-
нални пречници. Ред на вредноста 

4) Хидраулика и пневматика. Номи-
нални зафатнини. Ред на вредноста 

5) Хидраулика и пневматика. Номи-
нални броеви на обрти. Ред на вредноста 

6) Хидрфулика и пневматика. Номи-
нални обртни моменти. Ред на вредноста 

7) Хидраулика и пневматика. Номи-
нални проточни отвори. Ред на вредноста 

8) Хидраулика. Геометриски работни 
зафатнини. Ред на вредноста 

9) Хидраулика и пневматика. Надво-
решни пречници. Цевки и внатрешни пре-
чници на цревата. Ред на вредноста 

10) Пневматика. Номинални прото-
ци на воздухот. Ред на вредноста 

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“. 

JUS L.N1.021 

JUS L.N 1.022 

JUS L.N 1.023 

JUS L.N 1.024 

JUS L.N 1.025 

JUS L.N 1.026 

JUS L.N 1.028 

JUS L.N 1.029 

JUS L.N 1.030 

JUS L.N 1.031 

Бр. 07-93/169 
22 јуни 1987 година 
Белград Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

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 ХИДРАУ-

ЛИКА И ГЈНЕВМАТИКА 

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

781. 
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 О Б О Е Н И 

МЕТАЛИ 

Член 1 

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

1) Методи за испитување на хемиски-
от состав на антимон и на легурите од ан-
тимон. Определување содржината на ба-
кар во антимонот и во легурите на анти-
монот. Метод на атомска апсорпција на 
спектрофотометријата JUSC.A1.207 

2) Методи за испитување на хемиски-
от состав на цинкот и на легурите од 
цинк. Определување содржината на бакар 
во легурите од цинк. Електролитички ме-
тод JUS С.А1.355 

3) Методи за испитување на хемиски-
от состав на цинкот и на легурите од 
цинк. Определување содржината на алу-
миниум во легурите од цинк. Волуметрис-
ки метод JUS С.А1.356 

4) Методи за испитување на хемиски-
от состав на цинкот и на легурите од 
цинк. Определување содржината на желе-
зото. Спектрофотометриски метод JUSC.A1.358 
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JUS С.А1.384 

:0 Методи за испитување на хемиски-
от состав на цинкот и на легурите од 
цинк. Определување содржината на кала-
јот. Спектрофотометриски метод JUSC.A1.365 

6) Методи за испитување на хемиски-
от cociaB на цинкот во прав. Комплексо-
метриско определување на содржината на 
вкупниот цинк JUSC.A1.381 

7) Методи за испитување на хемиски-
от состав на цинкот и на легурите од 
цинк. Определување содржината на желе-Ф 
зо во цинкот. Фотометриски метод -

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 
обоените метали 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 легурите од цинк и на цинк. 
Електролитско определување на бакарот 
во легурите од цинк JUS С.А1.355 

2) Методи за испитување на хемиски-
от состав на цинкот и на легурите од 
цинк. Волуметриско определување на алу-
миниумот во легурите од цинк JUSC.A1.356 

- 3) Методи за испитување на хемиски-
от состав на цинкот и на легурите од 
цинк. Фотометриско определување на 
железото JUS С.А1.358 
донесени со Решението за југословенските стандарди од 
областа на методот за испитување на хемискиот состав на 
цинк и на легурите од цинк („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
5/69). 

4) Комплексометриско определување 
на вкупниот цинк JUSC.A1.381 

5) Фотометриско определување на 
железото JUSC.A1.384 
донесени со Решението за југословенските стандарди од 
областа на методот за испитување на хемискиот состав на 
цинк-прав („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/73). 

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

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

Бр. 07-93/170 
22 јуни 1987 година 
Белград Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

782. 
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 

ГЕОМЕХАНИКА 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува југословенскиот 
стандард за геомеханика кој го има следниот назив и озна-
ка: 

Геомеханика. Речник JUS U.BQ.010 

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. 07-93/171 
22 јуни 1987 година 
Белград ; 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

783. 
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 СКЛАДИ-

РАЊЕ И ТРАНСПОРТ НА НАФТА И НАФТЕНИ 
ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за складирање и транспорт на нафта и нафтени 
производи што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Садови за складирање и транспорт 
на нафта и нафтени производи како мери-
ла. Основи на класификацијата и опрема-
та JUS L.C5.040 

2) Мерна лента со додатоци за мере-
ње на нивото и садовите за складирање и 
транспорт на нафта и нафтени производи JUS L.C5.050 

3) Мерни летви за мерење нивото во 
садовите за складирање и транспорт на 
нафта и нафтени производи JUS L.C5.051 

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 
складирање и транспорт на нафта и нафтени производи 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. 07-93/172 
2 јуни 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашмн Драгоевиќ, с. р. 
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784. 

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 ХАРТИЈА, 

КАРТОН И ЦЕЛУЛОЗА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за хартија, картон и целулоза, што ги имаат 
следните називи и ознаки: 

1) Испитување на хартија и картон. 
Определување на пепел JUS Н. N8.125 

2) Испитување на хартија и картон. 
Определување коефициентот на про осе-
тливоста на водената пареа JUSH.N8.127 

3) Целулоза. Определување на пепел JUS H.N8.136 
4) Испитување на хартија и картон. 

Определување на својството при затега-
ње. Метод со константна брзина со при-
менето оптоварување JUSH.N8.214 

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 

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

1) Целулоза. Определување 
содржината на пепел 4 JUS H.N8.136 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на хемиската преработка на дрво („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 28/66). 

2) Определување на отпорноста спре-
ма кинење и издолжување при кинење - JUS H.N8.214 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на индустријата на хартија и метод на испитување 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/67). 

3) Испитување на хартија и хартиени 
производи. Определување на пепелот во 
хартија : JUSH.N8.125 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на испитувањето на хартија и картон („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 5/70). 

4) Испитување на хартија и картон. 
Гравиметриско определување на пропус-
ливоста на водена пареа 5 JUS H.N8.127 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на испитувањето на хартија и картон („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 35/70). 

Член 5 

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

Бр. 07-93/173 
22 јуни 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

785. 
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 ПЕКАРСКИ 

КВАСЕЦ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за пекарски квасец што ги имаат следните нази-
ви и ознаки: 

1) Методи за испитување на произво-
дите на индустријата на ферментација. Зе-
мање на мостри од пекарски квасец JUS Е.М8.020 

2) Методи за испитување на произво-
дите на индустријата на ферментација. 
Органолептички испитувања на пекарски-
от квасец JUS Е.М8.021 

3) Методи за испитување на произво-
дите на индустријата на ферментација. 
Определување на содржината на водата 
во пекарскиот квасец : JUS Е.М8.022 

4) Методи за испитување на произво-
дите на индустријата на ферментација. 
Определување на активностите на пекар-
скиот квасец. JUS Е.М8.024 

5) Методи за испитување на произво-
дите на индустријата на ферментација. 
Определување трајноста на пекарскиот 
квасец JUS Е.М8.025 

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 пе-
карски квасец што ќе се произведе односно увезе од денот 
на влегувањето во сила на овој правилник. 

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

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

Бр. 07-93/174 
22\јуни 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашии Драгоевиќ, с. р. 

786. 
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 ЕЛЕКТРИЧ-

НИ ИНСТАЛАЦИИ СО НИЗОК НАПОН 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за електрични инсталации со низок напон што 
ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Електрични инсталации со низок 
напон. Место за броило JUS N.B2.920 

2) Електрични инсталации со низок 
напон. Апарати за вградување. Габаритни 
мери и Mcph за вградување JUS N.B2.921 
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3) Електрични инсталации со низок 
напон. Мали расклопни блокови до 63 А JUS N.B2.922 

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

Бр. 07-93/175 
22 јуни 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

787. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

ХЕМИКАЛИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

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

1) Чисти хемикалии. Оксална кисели-
на дихидрат. Технички услови JUS H.G3.120 

2) Чисти хемикалии. Оксална кисели-
на дихидрат. Определување содржината 
на оксална киселина на дихидрати. Волу-
метриски метод JUS H.G8.293 

3) Чисти хемикалии. Оксална! кисели-
на дихидрат. Определување содржината 
на материи нерастворливи во вода. Гра-
виметриски метод JUS H.G8.294 

4) Чисти хемикалии. Оксална кисели-
на дихидрат. Определување на остатокот 
по жарење. Гравиметриски метод JUS H.G8.295 

5) Чисти хемикалии. Оксална кисели-
на дихидрат. Определување на содржина-
та на хлоридот. Турбидиметриски метод JUS H.G8.296 

6) Чисти хемикалии. Оксална кисели-
на дихидрат. Определување содржината 
на сулфатот. Турбидиметриски метод — 

7) Чисти хемикалии. Оксална кисели-
на дихидрат. Определување содржината 
на вкупниот азот. Колориметриски метод JUS H.G8.298 

8) Чисти хемикалии. Оксална кисели-
на дихидрат. Определување содржината 
на железото. Колориметриски метод JUS H.G8.299 

9) Чисти хемикалии. Оксална кисели-
на дихидрат. Определување содржината 
на олово, калциум и' магнезиум. Метод на 
атомска апсорпција 

JUS H.G8.297 

JUS H.G8.300 

Член 2 

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 кој го има 
следниот назив и ознака: 

Чисти хемикалии. Оксална киселина — JUS H.G3.120 
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 два ме-

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

Бр. 07-93/179 
25 јуни 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

I / 

788. 
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 МИКРОПРО-

ЦЕСОРИ 

Член 1 

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

Микропроцесори. Бинарна аритме-
тика со подвижен зарез за микропроце-
сорски системи JUS N.R5.211 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник претставува составен дел од овој правилник, а се обја-
вува во посебно издание на Сојузниот завод за стандарди-
зација. 1 

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 два ме-

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

Бр. 07-93/180 
25 јуни 1987 година 
Белград . 

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

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с.р. 
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789. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-
зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЧИСТИ 
ХЕМИКАЛИИ 

Член 1 

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

1) Чисти хемикалии. Сребро-ција-
нид. Технички услови JUS H.G2.069 

2) Чисти хемикалии. Калиум-диција-
ноаргентат. Технички услови JUS H.G2.096 

3) Чисти хемикалии. Сребро-цијанид 
и калиум-дицијаноаргентат. Определува-
ње содржината за сребро. Волуметриски 
м е т 0 д JUS H.G8.301 

4) Чисти хемикалии. Сребро-цијанид 
и калиум-дицијаноаргентат. Определува-
ње содржината на хлорид. Турбидиметри-
ски метод JUS H.G8.302 

5) Чисти хемикалии. Сребро-цијанид 
и калиум-дицијаноаргентат. Определува-
ње содржината на тешки метали (како 
Pb). Колориметриски метод JUS H.G8.304 

6) Чисти хемикалии. Сребро-ција-
нид. Определување содржината на мате-
риите нерастворливи во раствор на кали-
ум-цијанид. Гравиметриски метод JUS H.G8.305 

7) Чисти хемикалии. Калиум-диција-
ноаргентат. Определување содржината на 
материи нерастворливи во вода. Грави-
метриски метод JUS H.G8.306 

8) Чисти хемикалии. Сребро-цијанид 
и калиум-дицијаноаргентат. Определува-
ње содржината на олово, бакар, железо и 
цинк. Метод на атомска апсорпција JUS H.G8.312 

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 

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

Бр. 07-93/181 
25 јуни 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

790. 

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 БУТАН-1-01, 

у ТЕХНИЧКИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за бутан-1-01, технички што ѓи имаат следните 
називи и ознаки: 

1) Бутан-1-01, технички. Технички ус-
лови 

2) Анхидрид на оцетна киселина и 
бутан-1-01, технички. Определување на 
бромниот број. Волуметриска метода -

3) Бутан-1-01, технички. Определува-
ње содржината на алдехиди и кетони (ка-
ко n-бутанол). Волуметриска метода 

4) Бутан-1-01, технички. Определува-
ње бојата во единици според Хазен. Коло-
риметриска метода 

5) Бутан-1-01, технички. Определува-
ње содржината на киселини (како оцетна 
киселина). Волуметриска метода 

6) Бутан-1-01, технички. Определува-
ње бојата по третирање на мостра со сул-
фурна киселина во единици според Хазен. 
Колориметриска метода 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на ОВОЈ правил-

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

Член 3 
Освен југословенските стандарди JUS Н.В8.033 и JUS 

Н.В8.246, чие применување не е задолжително, југсловен-
ските стандарди од член 1 на овој правилник се за-
должителни во целост, а ќе се применуваат на бутан-1-01, 
технички 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 југословенскиот стандард, што има 
следен назив и ознака: 

Базни хемикалии. n-Бутанол, технич-
ки. Земање мостри и методи на испитува-
ње JUS Н.В8.250 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на хемиската индустрија („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 47/72). 

Член 5 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Решението за југословенскиот стан-
дард од областа на испитувањето на хемиските соединени-
ја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/67). 

Член 6 . 
Овој правилник влегува во сила по истекот на четири 

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

Бр. 07-93/182 
25 јуни 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с.р. 

JUS Н.В2.043 

JUS Н.В8.033 

JUS Н.В8.246 

JUS H.B8.247 

JUS H.B8.248 

JUS H.B8.249 
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791. 
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 ТЕРМО-

ЕНЕРГЕТСКИ УРЕДИ И САДОВИ П О Д П Р И Т И С О К 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за термоенергетски уреди и садови под притисок 
што го има следниот назив и ознака: 

Термоенергетски уреди и садови под 
притисок. Дозволени отстапувања на не-
толерираните мерки за садовите за општа 
употреба JUSM.E0.010 

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 термо-
енергегските уреди и садови под притисок што ќе се про-
изведат 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. 07-93/183 
25 јуни 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

792. 
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 ПРОВЕРУВА-
Њ Е НА МЕХАНИЧКАТА О Т П О Р Н О С Т СПРЕМА 

УЛАРЦИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за проверување на механичката отпорност спре-
ма ударци што го има следниот назив и ознака: 

Проверување на механичката отпор-
ност спрема уларци. Ударно нишало JUS N.A5.041 

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 прове-
рувањето на механичката отпорност спрема уларци од де-
нот 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: 

Проверување на механичката отпор-
ност спрема ударни JUS N.A5.041 
донесен со Решението за југословенските стандарди за на-
прави и постапки на проверување на електротехнички ма-
теријал („Службен лист на ФНРЈ", бр. 38/56). 

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

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

Бр. 07-93/184 
25 јуни 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

793. 
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 Ч И С Т И 

ХЕМИКАЛИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

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

1) Чисти хемикалии. Амониум-аце-
тат. Технички услови , JUS H.G2.014 

2) Чисти хемикалии. Амониум-аце-
тат. Определување содржината на амони-
ум-ацетат. Волуметриски метод JUS H.G8.328 

3) Чисти хемикалии. Амониум-аце-
тат. Определување содржината на мате-
рии нерастворливи во вода. Гравиметрис-
ки метод JUS H.G8.329 

4) Чисти хемикалии. Амониум-аце-
тат. Мерење на рН-вредноста. Потенцио-
метриски метод JUS H.G8.330 

5) Чисти хемикалии. Амониум-аие-
тат. Определување содржината на хлори-
дот. Турбидиметриски метод JUS H.G8.331 

6) Чисти хемикалии. Амониум-аце-
тат. Определување содржината на сулфа-
тот. Турбидиметриски метод JUS H.G8.332 

7) Чисти хемикалии. Амониум-аце-
тат. Определување содржината на нитра-
тот. Колориметриски метод JUS H.G8.333 

8) Чисти хемикалии. Амониум-аце-
тат. Определување содржината на тешки 
метали (како Pb). Колориметриски метод JUS H.G8.334 

9) Чисти хемикалии. Амониум-аце-
тат. Определување содржината на железо-
то. Колориметриски метод ; JUS H.G8.335 

10) Чисти хемикалии. Амониум-аце-
тат. Определување содржината на калциу-
мот. Метод на атомска апсорпција JUS H.G8.336 

П) Чисти хемикалии. Амониум-аце- . 
тат. Определување содржината на мате-
рии што редукуваат калиум-перманганат 
(како НСООН). Волуметриски метод JUS H.G8.337 

12) Чисти хемикалии. Амониум-аце-
тат. Определување остатокот по жарење. 
Гравиметриски метод JUS H.G8.338 
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13) Чисти хемикалии. Амониум-аце-
тат. Определување содржината на водата. 
Метод по Карл ,Фишер JUS H.G8.357 

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 т се произведат односно увезат од 
денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 

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

Бр. 07-93/185 
25 јуни 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

794. 
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 ПРОПАН-

-2-01, ТЕХНИЧКИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за пропан-2-01, технички што ги имаат следни-
те називи и ознаки: 

1) Пропан-2-01, технички. Технички 
услови JUS Н.В2.044 

2) Пропан-2-01, технички. Определу-
вање на бојата во единици по Хазен. Ко-
лориметриски метод JUS Н.В8.244 

3) Пропан-2-01, технички. Определу-
вање содржината на киселини (како оцет-
на киселина). Волуметриски метод JUS Н.В8.245 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
пропан-2-01, технички што ќе се произведат односно уве-
зат од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на четири 

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

Бр. 07-93/186 
25 јуни 1987 година . 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

795. 
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 Ј У Г О С Л О В Е Н С К И О Т СТАНДАРД ЗА АЛКОХОЛ, 

ТЕХНИЧКИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за алкохол, технички што го има следниот назив 
и ознака: 

Алкохол, технички. Определување 
содржината на водата по медотот на Кар-
ло Фишер JUS Н.В8.229 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од член 

1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Решението за југословенскиот стан-
дард за изопропил-алкохол, технички („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 19/74). 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила по истекот на четири 
месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/187 
25 јуни 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

796. 
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 ТОПЛОТНА 

ТЕХНИКА ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за топлотна техника во градежништвото кои ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Топлотна техника во градежниш-
твото. Термини и дефиниции. Измени - JUS U.J5.00I/1 

2) Топлотна техника во градежниш-
твото. Мерење на средната специфична 
топлина JUS U.J5.050 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Освен југословенскиот стандард JUS U.J5.001/1, чие 

применување не е задолжително, југословенскиот стан-



Страна 1400 - Број 56 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 28 август 1987 

дард од член 1 на овој правилник е задолжителен во це-
лост, а ќе се применува на топлотната техника во гра-
дежништвото од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник. 

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

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

Бр. 07-93/188 
25 јуни 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

797. 
Врз основа на член 311 од Законот за основите на сис-

темот на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 23/78, 21/82' и 18/85), работните заедници на сојузните 
органи на управата и на сојузните организации, Сојузниот 
извршен совет, Сојузниот одбор на Синдикатот на работ- ' 
ниците на управата, правосудството и финансиските орга-
низации и работните заедници на органите од член 415 на 
тој закон, склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОПШТЕСТВЕНИ-
ОТ ДОГОВОР ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ И МЕРИ-
ЛА ЗА СТЕКНУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДО-
ХОДОТ, ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧ-
НИ ДОХОДИ И ЗА ФОРМИРАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА 
СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА НА 
РАБОТНИЦИТЕ ВО РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА СО-
ЈУЗНИТЕ ОРГАНИ И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗА-

ЦИИ 

Член 1 
Во Општествениот договор за заедничките основи и 

мерила за стекнување и распоредување на доход, за рас-
пределба на средствата за лични доходи и за формирање и 
користење на средствата за заедничка потрошувачка на 
работниците во работните заедници на сојузните органи и 
на сојузните организации („Службе,н лист на СФРЈ“, бр. 
25/80 и 37/84) - (во натамошниот текст: Општествен до-
говор) во член 2 став 1 точка 1 по зборот; „за“ се додава 
зборот:„бруто“. 

Член 2 
Во член 3 во уводната реченица по зборот: „за“ се до-' 

дава зборот: „бруто“. 
Во точка 1 зборовите: „по основ на текуштиот и ми-

натиот труд“ се бришат. 
Точка 3 се менува и гласи: 
,,З) средствата што се стекнуваат по основ на посеб-

ните услови и за работа и природата на вршењето на зада-
чите и работите;". 

Се додава став 2, кој гласи: 
„Под средства за бруто-лични доходи од став 1 на 

овој член се подразбираат: средствата што се стекнуваат 
по основ на текуштиот труд со примена на основите и ме-
рилата утврдени со овој општествен договор за утврдува-
,ње на сложеноста на работата, одговорноста во работата, 
условите за работа, работното искуство и резултатите од 
трудот; средствата по основ на управувањето и стопани-
сувањето со општествени средства (минат труд) и надо-
местите по тие основи и средствата за непосредна заед-
ничка потрошувачка." 

Член 3 
Во член 4 точка 1 се менува и гласи: 
„1) средствата што работната заедница на сојузен ор-

ган ќе ги издвои од бруто личните доходи за непосредна 
заедничка потрошувачка;". 

Член 4 
Во член 5 tio зборовите: „зависно од“ зборовите: „ви-

дот и“ се бришат, а по зборот: „сложеноста“, се додаваат 
зборовите: „одговорноста во работата,". 

Член 5 
Член 6 се менува и гласи: 
„Заеднички основи за стекнување на доходот се: 
1) сложеноста на задачите и работите; 
2) одговорноста во работата; 
3) обемот и квалитетот на извршените задачи и рабо-

ти; 
4) условите за извршување на задачите и работите. 
Сложеноста на задачите и работите се утврдува со 

примената на следните критериуми: 
1) видот и значањето на работата (по видот на рабо-

тата - од наједноставни манипулативни до најсложени 
творечки работи, а по значење - влијанието на работата 
врз другите делови на работниот процес во работната за-
едница односно дејноста односно функцијата); 

2) сложеноста на предметот на работа (од наједнос-
тавните предмети на работа како што се општи усмени 
упатства, до најсложените, како што се изработка на ана-
лизи на состојбата и проблемите и програми на мерки, ра-
ботата врз законодавството и сл.); 

3) сложеноста на средствата на трудот (вредноста на 
доверените средства на трудот и доверената материјална 
вредност); 

4) сложеноста на задачите и работите и технологија-
та на работата (број на основни функции, структура на за-
дачите и работите, степен на програмираноста на работа-
та и сл.); 

5) потребното знаење и работно искуство (стручна 
подготовка и работно искуство за вршење на определена 
работа); 

6) други критериуми според конкретни услови. 
Одговорноста во работата се утврдува со примената 

на следните критериуми: 
1) одговорноста за законито, навремено и квалитетно 

вршење на задачите и работите; 
2) одговорноста за вредноста на средствата на тру-

дот односно доверената материјална вредност; 
3) одговорноста за преземање соодветни мерки за це-

лосно и точно следење на состојбата и предлагање потреб-
ни мерки; 

4) одговорноста за извршување на утврдената поли-
тика на дејноста односно функцијата на органот. 

Според условите за извршување, се утврдуваат след-
ните задачи и работи: 

1) манипулативните задачи и работи и работите што 
бараат помал физички напор; 

2) задачите и работите што се вршат во неповолни 
климатски или макроклиматски услови; 

3) задачите и работите што бараат поголем физички 
напор, што се вршат на терен и што бараат постојана при-
правност или повремено натпросечно темпо на работа." 

Член 6 
Во член 7 став 1 точка 1 се менува и гласи: 
„за бруто лични доходи - според коефициентите ут-

врдени за групите задачи и работи според нивниот вид, 
сложеност и услови за извршување во однос на просечни-
от личен доход на работниците во стопанството на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија исплатен 
за редовното работно време на претпоследното тримесеч-
је, или во однос на просечниот личен доход на работници-
те исплатен за редовното работно време во претпоследно-
то тримесечје во стопанството на републиката односно на 
автономната покраина во која е седиштето на подрачниот 
орган односно на подрачната организациона единица на 
сојузниот орган односно на сојузната организација, ако е 
тоа за работниците од тој подрачен орган односно од таа 
подрачна организациона единица поповолно." 

Во точка 2 по зборот: „година“ запирката се заменува 
со точка, а зборовите: „или според просечно остварените 
средства за заедничка потрошувачка по работник во сто-
панството на републиката, односно на автономната по-
краина, од претходната година, во која е седиштето на 
подрачниот орган, односно на подрачната организациона 
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единица на сојузен орган, односно на сојузна организаци-
ја, ако е тоа за работниците од тој подрачен орган, однос-
но од таа подрачна организациона единица поповолно“ се 
бришат. 

Член 7 
Во член 8 во уводната реченица по зборовите: „завис-

но од“ зборот: „видот“, се брише, а по зборот: „сложенос-
та“ се додаваат запирка и зборовите: „одговорноста во ра-
ботата“. 

Во точка 1 алинеја втора по зборовите: „соодветни 
мерки;" се додаваат зборовите: „вршење непосреден ин-
спекциски надзор над применувањето на сојузните пропи-
си;" 

Во точка 2 алинеја втора зборовите: „вршење на не-
посреден инспекциски надзор над применувањето на со-
јузните прописи;" се бришат. 

Во точка 5 алинеја втора по зборовите: „царински 
надзор“; зборот „посложени“ се брише, а по зборовите: 
„карактер“ се додаваат точка и запирка и зборовите: „по-
сложени дактилографски задачи и работи“. 

Во точка 6 алинеја втора по зборовите: „единици кај 
сметачи;" зборовите: „контролно-инспекциски задачи и 
работи врз преглед на мерила и предмети од скапоцени 
метали;" се бришат, а по зборовите: „стенодактилограф-
ски задачи и работи;" зборовите: „посложени дактилог-
рафски задачи и работи (работи на композер);" се бришат. 

Член 8 
Во член 10 уводната реченица се менува и гласи: 
„Вредноста на задачите и работите распоредени во 

групите од член 8 на Општествениот договор, се утврдува 
со множење на просечниот личен доход на работниците 
исплатен во стопанството на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија за редовното работно време во 
претпоследното тримесечје односно со множење на про-
сечниот личен доход на работниците исплатен за редовно-
то работно време во претпоследното тримесечје во сто-
панството на републиката односно на автономната покра-
ина во која е седиштето на подрачниот орган односно на 
подрачната организациона единица на сојузниот орган, 
ако тоа за работниците од тој подрачен орган односно од 
таа подрачна организациона единица е поповолно, со по-
долу наведените коефициенти, и тоа:". 

Член 9 
Член И се менува и гласи: 
„По исклучок од одредбата на член 10 од Општестве-

ниот договор, Сојузниот извршен совет ги утврдува за оп-
ределени задачи и работи на пилот-летач и на летачки 
персонал и за задачите и работите на сојузните воздухоп-
ловни инспектори-летачи средствата за лични доходи и 
средствата за надомести за работа во воздухопловство го 
(летачки додаток) според просечно остварените лични до-
ходи и надоместите за работата во воздухопловството (ле-
тачки додаток) на извршителите на такви задачи и работи 
во организациите на здружен труд на територијата на 
СФРЈ, врз основа на податоците за просечно остварените 
лични доходи на тие извршители во претпоследното три-
месечје." 

Член 10 

Член 13 се брише. 

Член П 
Член 14 се менува и гласи: 
„Износот на месечната аконтација на средствата за 

лични доходи на работниците на работната заедница на 
сојузен орган по основ на текуштиот труд се добива кога 
коефициентите утврдени во чл. 10 и 12 од Општествениот 
договор за одделни групи задачи и работи односно за при-
правници, ќе се помножат со основицата за пресметка на 
личните доходи на работниците во сојузните органи и со 
пополнетиот број извршители односно со бројот на при-
правниците и така добиените износи ќе се соберат. 

Основица за пресметка на личните доходи на работ-
ниците од став 1 на овој член претставува просечниот ли-
чен доход по работник исплатен за редовното работно 
време во стопанството на Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија во претпоследното тримесечје од-
носно просечниот личен доход по работник исплатен за 
редовното работно време во претпоследното тримесечје 
во стопанството на републиката односно на автономната 
покраина во која е седиштето на подрачниот орган однос-
но на подрачната организациона единица на сојузниот ор-
ган односно на сојузната организација, ако е тоа за работ-
ниците на тој подрачен орган односно на таа подрачна 
организациона единица поповолно. 

Основицата за пресметка на личните доходи на ра-
ботниците од став 2 на овој член се утврдува по истекот на 
тримесечје^ , врз основа на официјалните податоци на 
Службата на општествено книговодство на Југославија за 
секое тримесечје посебно. 

Износот на средствата од став 2 на овој член се зголе-
мува за износот на средствата што се стекнуваат по основ 
на резултатите од управувањето и стопанисувањето со оп-
штествените средства (минат труд), со тоа што учеството 
на средствата по основ на минат труд се утврдува врз ос-
нова на просечното учество на средствата за бруто лични 
доходи по основ на минат труд во вкупните средства за 
бруто лични доходи на работниците во стопанството на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија од-
носно во стопанството на републиката односно на авто-
номната покраина во која е седиштето на подрачниот ор-
ган односно на подрачната организациона единица на со-
јузниот орган односно на сојузната организација, ако е 
ioa за работниците на тој подрачен орган односно на iaa 
подрачна организациона единица поповолно." 

Член 12 
Член 15 се брише. 

Член 13 
Член 18 се менува и гласи: 
„Работниците и раководните работници во работна-

та заедница на сојузен орган стекнуваат средства за заед-
ничка потрошувачка по еден извршител, и тоа: дел за за-
доволување на потребите за заедничка потрошувачка во 
работната заедница што се користи за непосредна потро-
шувачка на работниците, дел за заедничка потрошувачка 
на работниците за потребите за станбена изградба и дел за 
другите намени, во височина на просечно остварените 
средства за заедничка потрошувачка што за тие намени се 
издвоени од чистиот доход на организациите на здружен 
труд по работник во претходната-година во стопанството 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија. 

Во износот на средствата за станбена изградба од 
став 1 на овој член не влегуваат средствата што работната 
заедница на сојузниот орган ги издвојува во фондот за за-
едничка потрошувачка за тие намени, а што ги стекнува 
од буџетот на федерацијата по основ на личните доходи за 
тие намени. 

Под средства за непосредна заедничка потрошувачка 
од став 1 на овој член се подразбираат средствата за заед-
ничка потрошувачка на работниците што работниците не-
посредно ги трошат за потребите на својот животен стан-
дард, како што се регрес за годишен одмор, солидарна 
помош, испратнина, јубилејни награди и др., а не се под-
разбираат средствата за заедничка потрошувачка за стан-
бена изградба и издатоците за инвестициони вложувања 
во објекти и опрема на општествениот стандард." 

Член 14 
По член 18 се додаваат оддел Па и чл. 18а и 186, кои 

гласат: 
„Па. ЗАЕДНИЧКИ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА СТЕК-

НУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ ШТО 
СЕ СТЕКНУВА ПОРАДИ ПРИРОДАТА НА ВРШЕЊЕ-
ТО НА ЗАДАЧИТЕ И РАБОТИТЕ И ПОРАДИ ПОСЕБ-
НИТЕ УСЛОВИ ЗА РАБОТА 

Член 18а 
Во месечна аконтација на личниот доход на работни-

ците во работните заедници на сојузните органи на упра-
вата, сојузните организации и стручните служби на сојуз-
ните органи влегува и делот на средствата што се стекну-
ваат поради посебните услови за работа и природата на 
вршењето на задачите и работите, а што се исплатуваат 
како посебен додаток (во натамошниот текст: посебен до-
даток). 
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По основ на посебните урдови за работа, посебниот 
додаток се стекнува: за задачи'и работи што се вршат под 
посебно отежнати услови за работа и под услов да е изра-
зито висок степенот на опасноста по животот и здравјето 
на работниците, да е висок степенот на радијација при ра-
ботата и да е изразито дејството на хемиски и биолошки 
средства штетни по здравјето и животот на работниците, 
додека тоа штетно дејство или опасност не се отстрани, 
како и за задачи и работи што работникот е должен да ги 
врши подолго од полното работно време, а најмногу една 
третина од вкупното редовно работно време. 

Средства за посебен додаток по основ на став 2 од 
овој член се стекнуваат само ако работникот е изложен на 
влијанието на оштетувачки фактори, чие штетно дејство 
или опасност не може да се исклучи со соодветни совреме-
ни технички средства за заштита. 

По основ на природата на вршењето на задачите и 
работите средства за посебен додаток се стекнуваат за ра-
боти на непосредна безбедност на воздушната пловидба и 
услови за летање и за шифротелепринтерски работи и ра-
боти на криптозаштита. 

Член 186 
Основица за пресметка на средствата за посебен до-

даток е делот од средствата за лични доходи што, според 
член 10 од Општествениот договор, се стекнуваат по из-
вршител кој, во согласност со одредбите на член 18, на 
Општествениот договор има право на посебен додаток, 
без средствата по основ на работното искуство и средства-
та за минат труд. 

Вкупниот износ на средствата за лични доходи во 
смисла на став 1 од овој член не може да биде поголем од 
износот на средствата за лични доходи по извршител на 
тие задачи и работи во организациите на здружен труд од 
член 9 на овој општествен договор. 

Вкупниот износ на средствата за посебен додаток се 
добива така што основицата од став 1 на овој член се зго-
лемува до 20%. 

Сојузниот извршен совет, во согласност со одредбите 
на овој општествен договор за посебниот додаток, ги ут-
врдува критериумите за стекнување на средствата за лич-
ни доходи по основ на посебните услови за работа и при-
родата на вршењето на задачите и работите, а на предлог 
од функционерот кој раководи со сојузниот орган и сојуз-
ната организација односно со службата. Советот ги ут-
врдува и задачите и работите, бројот на извршителите и 
процентот на зголемување на средствата за лични доходи 
по тој основ. 

Средствата за посебен додаток се распределуваат ка-
ко дел од месечната аконтација на личниот доход на од-
делни извршители што вршат задачи и работи за кои, по 
основ на овој член, се стекнуваат тие средства, според ос-
новите и мерилата утврдени со самоуправниот општ акт 
на работната заедница, со тоа што највисокиот износ што 
по тој основ може да се распореди на одделни работници 
не може да биде поголем од 25% од- аконтацијата на него-
виот личен доход без средствата по основ на работното 
искуство и минатиот труд. 

Основицата за пресметка на средствата за посебен 
додаток се утврдува на начинот на кој се утврдува и осно-
вицата за пресметка на средствата за лични доходи на ра-
ботниците." 

Член 15 
По член 21 се додава член 21 а, кој гласи: 

„Член 21а 
Работните заедници на сојузните органи се согласни 

делот од личниот доход по основ на управувањето и сто-
панисувањето со општествени средства (минат труд) да го 
распоредуваат во согласност со заедничките основи и ме-
рилата утврдени со овој општествен договор за распре-
делба на средствата за лични доходи по основ на текушти-
от труд." 

Член 16 
Во член 22 став 5 по зборовите: „за лични доходи“ се 

додаваат зборовите: „по основ на текуштиот труд“. 

Член 17 
Член 26 се менува и гласи: 

„Делот од личниот доход по основ на текушшог 
труд, што се утврдува врз основа на вкупното работно ис-
куство, може да изнесува најмногу до 20% во однос на де-
лот од личниот доход по основ на текуштиот труд. Тој 
дел од личниот доход се утврдува така што делот од лич-
ниот доход по основ на текуштиот труд се зголемувала се-
која започната година работен стаж до со закон утврдени-
от најдолг стаж на осигурување за остварување право на 
старосна пензија за 0,50%, со тоа што на работниците-
-жени, по наполнети 25 години работен стаж, тој процент 
им се згоемува за 0,25% а се пресметува и се исплатува на 
секој исплатен личен доход по основ на текуштиот труд. 

Под работен стаж, во смисла на став 1 од овој член, 
се подразбира стажот на осигурување со ефективно трае-
ње и стажот на осигурување што се семта со зголемено 
траење, освен времето поминато по престанувањето на за-
должителното осигурување за кое е платен придонес (про-
должено осигурување)." 

Член 18 
Член 27 се менува и гласи: 
„Работните заедници на сојузните органи се согласни 

со свои самоуправни општи акти да ги утврдат условите и 
височината на испратнината што му припаѓа на работни-
кот при заминувањето во пензија, така што височината на 
испратнината не може да биде поголема од трикратниот 
износ на просечниот месечен чист личен доход исплатен 
според претходната периодична пресметка односно за-
вршна сметка по работник во стопанството на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија односно во сто-
панството на републиката односно во стопанството на ав-
тономната покраина во која е седиштето на подрачниог 
орган односно на подрачната организациона единица на 
сојузниот орган односно на сојузната организација, ако е 
тоа за работникот'поповолно.". 

Член 19 
Во член 28 по став 4 се додаваат став 5 и 6 кои гласат: 
„Работните заедници на сојузните органи се согласни 

на работниците во сојузните органи за време на привреме-
на спреченост за работа до 30 дена да им припаѓа надо-
мест на личниот доход во износ од 90% од просечниот 
чист личен доход остварен во претходното тримесечје, а 
за време на привремена спреченост предизвикана со несре-
ќа при работа и во други случаи утврдени со закон - 100% 
од просечниот чист личен доход остварен во претходното 
тримесечје. 

За време на привремена спреченост за работа во 
смисла на став 5 од овој член, на работниците во подрач-
ните органи и подрачните организациони единици на со-
јузните органи односно на сојузните организации им при-
паѓа надомест на личниот доход според основот утврден 
со законот на републиката односно со законот на авто-
номната покраина во која е седиштето на подрачниот ор-
ган односно на подрачната организациона единица, ако е 
тоа за работниците поповолно.". 

Член 20 
Во член 29 став 2 се брише, во досегашниот став 3, кој 

станува став 2, бројот: „7,0" се заменува со бројот: „60", а 
по зборот: „Југославија“ се додаваат зборовите: „во прет-
ходното полугодие“. 

Член 21 
По член 29 се додава член 29а, кој гласи: 

„Член 29а 
Работните заедници на сојузните органи се согласни, 

во случаите предвидени со закон, на работниците во сојуз-
ните органи да не може да им се исплати личен доход во 
износ понизок од 90% од износот на просечниот личен до-
ход на работниците остварен во претходното тримесечје, 
во стопанството на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија односно во стопанството на републиката 
односно на автономната покраина во која е седиштето на 
подрачниот орган односно на подрачната организациона 
единица, ако е тоа за работниците поповлно.". 

^ Член 22 
Член 30 се менува и гласи: 
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„Тргнувајќи од заедничките интереси на работниците 
' во здружениот труд и од принципот на солидарност и за-

емност, работниците во работната заедница на сојузниот 
орган средставата за непосредна заедничка потрошувачка 
ги распределуваат и корстаг во согласност со основите и 
мерилата, со условите и начинот на користење утврдени 
со самоуправниот општ акт, и тоа: 

1) за делумно покритие на трошоците за користење 
годишен одмор, со тоа што вкупниот износ на средствата 
за таа намена по работник да не изнесува во просек повеќе 
од 60% од просечниот месечн чист личен доход исплатен 
по работник во стопанството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во претходната година; 

2) за солидарна помош; 
3) за јубилејни награди, со тоа што височината на таа 

награда да не биде поголема од просечниот месечен чист 
личен доход по работник во стопанството на СФРЈ испла-
тен според претходната периодична пресметка односно 
завршна сметка." 

Член 23 
Во член 31 став 1 се менува и гласи: 
„Работните заедници на сојузните органи се согласни 

со самоуправна спогодба да ги утврдат основите, мерила-
та, условите и износите за користење на средствата за не-
посредна заедничка потрошувачка на работниците од 
член 22 на овој општествен договор, средствата за станбе-
на изградба и средствата за заедничка потрошувачка за 
други намени, водејќи сметка за тоа тие да бидат во грани-
ците на општествено прифатените мерила." 

Член 24 

По член 36 се додава член 36а, кој гласи: 

„Член 36а 
Работните заедници на сојузните органи ќе ги усогла-

сат самоуправните општи4 акти за основите и мерилата за 
стекнување и распределба на доходот и за распределба на 
средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка 
во рок од еден месец од денот на влегувањето во сила на 
овој општествен договор и ќе и ги достават на Комисијата 
заради оценување на усогласеноста на тие акти ср одред-
бите од овој општествен договор. 

^ Член 25 
По член 41 се додава член 41 а, кој гласи: 

„Член 41 а 
Работните заедници на сојузните органи се согласни, 

во смисла на член 23 од овој општествен договор, во рок 
од 90 дена од денот на неговото влегување во сила, да 
склучат самоуправна спогодба и да и ја достават на Коми-
сијата заради оценување на нејзината усогласеност со од-
редбите од овој општествен договор." 

Член 26 
Член 43 се менува и гласи: 
„Работниците кои, во смисла на чл. 393 и 394 од Зако-

нот за основите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на, управата, ги 
остваруваат своите права од работниот однос во сојузни-
от орган на управата во кој дотогаш работеле односно кај 
орган или служба што ќе ги определи Сојузниот извршен 
совет, 'како и работниците ставени на располагање во 
смисла на член 395 од тој закон, имаат право на надомест 
на личниот доход во височина на нивниот просечен личен 
доход остварен во календарската година во која ^станаа 
нераспоредени и на зголемување на личниот доход сраз-
мерно на зголемувањето што важи за работниците распо-
редени на задачи и работи и на iipyrn лични примања ут-
врдени за работниците во сојузните органи на управата 
односно во сојузните организации." 

Член 27 

Во член 44 став 2 зборовите: „став 2" сfe бришат. 

Член 28 
Средствата за лични доходи и средствата за надо-

мест за работа во воздухопловството, за задачи и работи 

напилоти летани и на летачки персонал и за задачи и ра-
боти на сојузни воздухопловни инспектори - летани од 
член 9 на овој општествен договор, ќе се усогласат со про-
сечно остварените лични доходи и со надоместот за рабо-
та во воздухопловството на извршителите на тие задачи и 
работи во соодветни организации на здружен труд на ie-
риторијата на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија на начинот и во време што ќе ги утврди Сојуз-
ниот извршен совет. 

v Основицата од член 11 на овој општествен договор ќе 
се усогласи со просечниот личен доход на работниците во 
стопанството на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија односно во стопанството на републиката од-
носно на автономната покраина во која е седиштето на 
подрачниот орган односно на подрачната организациона 
единица на сојузниот орган на управата односно на сојуз-
ната организација, на начинот и во време што ќе ги ут-
врди Сојузниот извршен совет. 

Член 29 
Овој општествен договор влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“ 
а ќе се применува од 1 јули 1987 година. 

27 август 1987 година 
Белград 

За Сојузниот извршен совет, 
д - р Петар Бајевиќ, с. р. 

За Сојузниот одбор на синдикатот на 
работниците на управата, правосудството и 

финансиските организации, 
Рам Буќај с. р. 

ЗА РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ 
НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ, 

За Сојузниот секретаријат за надворешни 
работи, 

Предраг Јовановиќ, с. р. 

За Сојузниот секретаријат за внатрешни 
работи, 

Момир Рауковиќ, с. р. 

За Сојузниот секретаријат за финансии, 
Борислав Прокопи^, с. р. 

За Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија, 

Мирјана Драгоевиќ, с. р. 

За Сојузниот секретаријат за пазар и општи 
стопански работи, 

Драгош Ристиќ, с. р. 

За Сојузниот секретаријат за правосудство и 
организација на сојузната управа, 

Даница Милисавлевиќ, с. р. 

За Сојузниот секретаријат за информации, 
Жељко Бисерко, с. р. 

За Сојузниот комитет за енергетика и 
индустрија, 

Славомир Милованови^ с. р. 

За Сојузниот комитет за земјоделство, 
Јагода Џефердановиќ, с. р. 

За Сојузниот крмитет за сообраќај и врски, 
Милосав Томиќ, с. р. 

За Сојузниот комитет за труд, здравство и 
социјална заштита, 
Ѓорѓе Лазиќ, с. р. 

За Сојузнирт комитет за прашања на борците и 
воените инвалиди, 

Драгиша Ѓорѓевиќ, с. р. 
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За Сојузниот комитет за наука и технологија, 
Бранко Јосиповиќ, с. р. 

За Сојузниот комитет за туризам, 
Соња Миловиќ, с. р. 

За Работната заедница на сојузната управа за 
царини, 

Стеван Чучковиќ, с. р. 

За Сојузната управа за контрола на летањето, 
Данило Каваја, с. р. 

За Сојузната управа за радиоврски, 
Владо Биел и ќ, с. р. 

За Сојузниот пазарен инспекторат, 
Мирослав Јовановиќ, с. р. 

За Девизниот инспекторат, 
Лидија Смиљаниќ, с. р. 

За Сојузниот воздухопловен инспекторат, 
Василие Меденица, с. р. 

За Сојузниот завод за општествено планирање, 
Предраг Јариќ, с. р. 

За Сојузниот завод за цени, 
Јасмина Ѓорѓевиќ, с. р. 

За Сојузниот завод за статистика, 
Светлана Манојловиќ, с. р. 

За Сојузниот завод за меѓународна научна, 
просветно-културна и техничка соработка, 

Михајло Туниќ, с. р. 

За Сојузниот хидрометеоролошки завод, 
Стеван Панин, с. р. 

За Сојузниот завод за стандардизација, 
Васо Лабовиќ, с. р. 

За Сојузниот завод за патенти, 
Љубиша Салопек, с. р. 

За Сојузниот завод за мери и скапоцени 
метали, 

Веселин Новиќевиќ, с. р. 

За Сојузниот геолошки заво, 
Стеван Бошковиќ, с. р. 

За Сојузната дирекција за стоковни резерви, 
Живко Сладоевиќ, с. р. 

За Сојузната дирекција за промет и резерви на 
производи со посебна намена, 

Душанка Јовиќ, с. р. 

За Сојузното'биро за работи на вработувањето, 
Милутин Тутунови^, с. р. 

За Архивот на Југославија, 
Миладин Милошевиќ, с. р. 

За Институтот на безбедност, 
Славко Мишќевиќ, с. р. 

За Службите на Претседателството на СФРЈ, 
Сахит Хисени, с. р. 

За Службите на Советот на федерацијата, 
Смиљана Радојчиќ, с. р. 

За Службата за одбранбени подготовки на 
Сојузниот извршен совет, 

Матија Ши мик, с. р. 

За Службата за персонални работи на 
Сојузниот извршен совет, 
Радмила Лазаревиќ, с. р. 

За Службата на уставниот суд на Југославија, 
Љубица Марковиќ, с. р. 

За Сојузното јавно правобранителство, 
Живоин Сагиќ, с. р. 

За Сојузниот општествен правобранител на 
самоуправувањето, 

Воислава Пантелие, с. р. 

За Сојузниот совет за прекршоци, 
Огњен Смилевиќ, с. р. 

За Управата на деловните згради на сојузните 
органи, , 

Даница Милосавлев^, с. р. 

За Автосервисот на сојузните органи, 
Никола Билиќ, с. р. 

За Сервисот за финансиско-материјални работи 
на.сојузните органи на управата и сојузните 

организации, 
Душанка Шишовиќ, с. р. 

За Сервисот за биротехнички работи на 
сојузните органи на управата и сојузните 

организации, 
Ѓорѓие Радуловиќ, с. р. 

За Сервисот за давање услуги за потребите на 
репрезентацијата на сојузните органи, 

Милена Милошевиќ, с. р. 

За Сервисот за давање услуги на општествена 
исхрана за потребите на работниците на 

сојузните органи, 
Зоран Марковиќ, с. р. 

За Преведувачката служба на сојузните органи, 
Душанка Грозданова, с. р. 

За Автосервисот на сојузните органи, 
Јелена Томиќ, с. р. 

За Службата за репрезентативни објекти на 
Претседателството на СФРЈ, 

Јованка Павиќ, с. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 

на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА НАУЧ-
I НА, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНА И ТЕХНИЧКА 

СОРАБОТКА 
Даринка Зимиќ, началник на Одделението за меѓуна-

родна научна, културно-просветна соработка во Сојузни-
от завод за меѓународна научна, просветно-културна и 
техничка соработка, се назначува за помошник на дирек-
торот на тој завод. 

С.п.п. бр. 210 
18 јуни 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ 

СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Велимир Родиќ, самостоен советник - шеф на Каби-

нетот на генералниот секретар на Сојузниот извршен со-
вет се назначува за советник на генералниот секретар на 
Сојузниот извршен совет. 

С.л.п. бр. 496 
23 јули 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за вршењето-
на надворешни работи од надлежност на сојузните органи 
на -управата и сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 56/81), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛ ВО 

ГЕТЕБОРГ 
Ѓорѓие Шќепановнќ, досегашен помошник на претсе-

дателот на Републичкиот комитет за односи со странство 
на СР Црна Гора и секретар на Републичкиот општествен 
совет за меѓународни односи, се назначува за генерален 
конзул во Гетеборг. 

С.п.п. бр. 742 
31 јули 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. Милош Милосавлев!^ с. р. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА СООБРАЌАЈ И 

ВРСКИ 

Магистар Воислав Миќуновиќ, шеф на Кабинетот на 
член на СИС, самостоен советник во Генералниот секрета-
ријат на Сојузниот извршен совет, се назначува за совет-
ник на претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и 
врски. 

С.п.п. бр. 578 
23 јуни 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-

Л О Т НА С О Ј У З Н И О Т К О М И Т Е Т ЗА НАУКА И 
ТЕХНОЛОГИЈА 

Доктор Имре Молнар, редовен професор на Земјо-
делскиот факултет во Нови Сад, се назначува за советник 
на претседателот на Сојузниот комитет за наука и техно-
логија. 

С.п.п. бр. 753 
23 јули 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

Врз основа на член 244 став I во врска со член 239 
став 4 од Законот за основите на системот на државната 
управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи 
на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 
18/85), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО С О Ј У З Н И О Т 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

Игнац Голоб, досегашен амбасадор - шеф на Југосло-
венската делегација на Виенскиот состанок на КЕБС, се 
назначува за амбасадор во Сојузниот секретаријат за над-
ворешни работи. 

С.п.п. бр. 741 
31 јули 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ П О М О Ш Н И К НА С О Ј У З Н И О Т 

СЕКРЕТАР ЗА ПАЗАР И ОПШТИ СТОПАНСКИ 
РАБОТИ 

Вера Аврамовиќ, помошник на сојузниот секретар за 
пазар и општи стопански работи, се назначува за помош-
ник на сојузниот секретар за пазар и општи стопански ра-
боти. 

С.п.п. бр. 754 
23 јули 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

Потпретседател, 
Јанез Земљарнч, с. р. 
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О Д Л И К У В А Њ А 

У К А З 

П РЕТСЕ Д АТЕ Л СТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 
врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а т е . 
- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 

братството и единството меѓу нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

потполковникот Сухих Ивана Василије; 

- за особени заслуги во изградбата и јакнењето на во-
оружените сили и за особени успеси во раководењето со 
единицитена вооружените сили на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, во нивното зацврстување 
и о.способување на одбрана на независноста на Социјалис-
тичка Федеративна Републиак Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

потполковникот Лаковић Јована Радован; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

заставникот I класа Вујовић Гаврила Вуко; 
воениот службеник VII, класа Дукић Милана Недељ-

ко; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значањето за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

полковниците: Бауцал Петра Димитрије, Брајовић 
Јакова Момчило; 

потполковниците: Алфиревић Гојка Ратко, Ћерковић 
Ђорђа Богдан, Ђукановић Ђуре Светозар, Јанковиќ Вуко-
те Петар, Здравков Блажа Миливоје; 

мајорот Игњатовић Стојана Љубинко; 
воениот службеник II класа Самарџија Радивоја Са-

во; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

к;апетаните I класа: Ковачевић Миливоја Славко, Ма-
р и н о в а Николе Чедомир, Миневски Љубе Орце, Минић 
Милорада Светомир, Милосављевић Десимира Миломир, 
Савовић Грујице Мијајле; 

капетаните: Јовановић Воје Богдан, Младеновић Јо-
вана Ацо; 

заставниците I класа: Дакић Уроша Миладин, Голу-
бовић Миливоја Велимир, Јанковић Витомира Живан, 
Маџар Петра Милан, Марковић Драгољуба Бранимир, 
Милачић Радована Љубомир, Миљевић Војина Славко, 
Николић Будимира Марко, Николић Саве Михајло, Пе-
шић Богдана Радосав, Смоловић Радомана Јагош, Стани-
мировић Раде Милан, Томашевић Милана Јосип, Трипко-
вић Милоша Боривоје, Урошевић Љубомира Томислав, 
Вуксановић Милинка Миладин; 

заставниците: Гранић Милоша Војислав, Јовановић 
Драгобрана Живота, Јовановић Олге Јовица, Канкараш 
Петра Машан, Лукић Станише Спасоје, Мирановић Ду-
шана Милутин, Нововић Миће Славко; 

потарите водници I класа: Бојичић Војина Драган, 
Чалић Боже Милан, Ивановић Милоша Ненад, Костади-
н о в ^ Живојина Ненад; 

воениот, службеник VIII класа Клепић Ивана Марко; 
граѓанските лица на служба во ЈНА: Бјелановић Миломи-
ра Ђорђе, Дедић Радомира Милан; 

- за примерни заслуги и умешност во работата за 
развивањето на постојан полет заради остварување на по-
ставените задачи во единиците со кои раководат, како и за 
создавање на услови за постигања на исклучително добри 
успеси во своите единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

потполковниците: Дамјановић Радосава Момчило, 
Јанковић Љубе Батрић, Јовановић Јагоша Чедомир, Пет-
ричевић Николе Бранко, Прелевић Спасоја Бранко, Тор-
бица Буја Марко, Вукотић Шћепана Војин; 

мајорите: Ђозгић Ћамила Ибро, Шановић Видака 
Душан; 

капетаните I класа: Јованов Алексе Миле, Рацковић 
Душана Бранко, Жуловић Спасоја Новица; 

заставникот I класа Ракочевић Ђуре Војин; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

потполковникот: ,Вујовић Марка Вукашин;-
капетаните I класа: Гребовић Љубисава Аврам, Јању-

шевић Бучете Мојсије, Кецојевић Душана Славко; 
капетанот Хубић Вахида Захид; 
поручникот по договор Марковић Мирка Јован; 
заставникот I класа Чабаркапа Вукосава Остоја; 
заставникот Марковић Ивана Славомир; 
постарите водници I класа: Рајковић Ивана Драган, 

Селенић Марјана Драгослав; 
постариот водник Ајановић Рамиза Мурат; 
постариот водник по договор Маџаревић Радомира 

Цветко; 
воениот службеник VIII. класа Стојановски Томе Пе-

рица; 
граѓанското лице на служба во ЈНА Терзић Вукомана 

Бранко; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
граѓанските лица на служба во ЈНА:.Амиџић Милој-

ка Вера, Бошковић Максима Драган, Ћетковић Ђуре Ми-
лован, Дукић Луке Рајка, Јауковић Акима Даница, Јере-
мић Велимира Радомир, Лајовић Вукалице Васиљка, Ма-
тић Васе Милош, Мијовић Бранко Драган, Мулић Салиха 
Мухарем, Милошевић Милића Славка, Милошевић Пет-
ра Љиљана, Новичевић Драгутина Благоје, Перовић Пет-
ра Радомир, Пиперовић Томе Славко, Поповић Живка 
Милорад, Реџеповић Зилнија Мемнуна, Симоновић Анта 
Олга, Татар Благоте Милорад, Вујичић Томе Манојло, 
Живковић Павла Татјана; 

- за примерна работа врз развивањето на полетот за 
остварување на поставените задачи, како и за покажување 
на старешински и војнички особини што служат за пример 
на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
капетаните I класе: Атанасов Евлога Петар, Мрдан 

Николе Драгољуб, Обрадовић Стевана Василије; 
капетаните: Миловић Панте Мирослав, Раденовић 

Милојка Милан, Радовановић Милоша Горан, Радовић 
Драгоја Радоман, Тошић Будимира Драгиша, Турковић 
Вујадина Љубиша, Журић Милоша Веселин; 

поручниците: Ференчина Вјкослава Вјекослав, Рајић 
Мике Аца, Сломо Мате Маринко; 

поручниците по договор: Божовић Ми^ка Мирослав, 
Лалић Влајка Драган; 

постариот водник I класа Вукичевић Мирка Јагош 
постарите водници: Божић Цвијана Зоран, Боснић 

Хусеина Зијад, Цветанови?! Константина Драгиша, Хам-
сзић Бате Асим, Пешић Стојана Ђуро; 

постариот водник по договор Горановић Илије Лука; 
водниците I класа: Бејтулаји Абдулгана Јусуфи Чла-

њак Мухамеда Хусеин, Дарадић Јожефа Јожеф, Денковић 
Томислава Маријан; Дивовић Ћамила Фадил, Гаврановић 
Здравка Небојша, Хајдари Санта Хашмедин, Илибашић 
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Милана Драган, Сакић Милојка Драган, Спасев Душана 
Стојан, Травњак Синана Мустафа, Виторовић Момчила 
Љубиша; 

водниците: Милојевић Милана Милутин, Ракић 
Божидара Ранђел; 

воениот службеник VIII класа Илиевски Крсте Бран-
ко; 

- за особени заслуги во развивањето на меѓународ-
ните односи меѓу Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и другите земји и за истакнати заслуги во раз-
вивањето и зацврстувањето на мерољубива соработка и 
пријателски односи меѓу Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и другите држави 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА НА 
ГЕРДАН 

полковникот Керкез Васе Свето; 

- за заслуги во развивањето и зацврстувањето на ми-
рољубива соработка и пријателски односи меѓу Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и другите 
држави, како и за особени заслуги во работата за развива-
њето на свеста на граѓаните во борбата на независност на 
земјата 
СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН 

ВЕНЕЦ 
полковникот Аќимовић Владимира Боривоје; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВАНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

потполковникот Милошевић Мил орала Јован; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значање за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

полковниците: Грубиша Ђуре Чедомир, Павловић 
Илије Љубодраг, Павловић Бранка Радоје; 

потполковникот Масловарић Милутина Милан; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

потполковниците: Мандић Александра Пантелија, 
Томашевић Младена Миливоје; 

капетанот I класа Крчмар Ђорђа Петар; 
заставниците I класа: Белотић Ђорђа Живорад, Цвет-

ковић Слободана Драгољуб; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството меѓу нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

полковниците: Бањанин Ђуре Владимир, Бибић Вида 
Душан, Цокић Маринка Јеврем, Гверо Ђорђа Милан, Фе-
тановић Д е т е Изет, Милојевић Гаврила Вељко, Павловић 
Ивана Момчило, Полић Сретена Раде, Ристовић Милана 
Слободан; 

потполќовниците: Јанковић Синише Богомир, Ми-
тић Божидара Велибор; 

воениот службеник III класа Рашета Вук^ Миле; 

- за особени заслуги во изградбата и јакнењето на во-
оружените сили и за особени успеси во раководењето со 
единиците на вооружените сили на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, во нивното зацврстување 
и оспособување за одбрана на независноста на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија 

) 
СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 

ЅВЕЗДА 
полковниците: Букоња Будимира Миливоје, Ћелар 

Петра Велимир, Јованови!! Светозара Александар, Марја-

новић Дмитра Петар, Миленковић Александра Милан, 
Љувичић Момира Миливоје, Павковић Миће Ђуро, Пав-
ловић Велимира Предраг, Петровић Добривоја Мијалко, 
Стојановић Апостола др Миодраг, Толмачев Боривоја 
Милета, Војновић Илије Стево; 

капетанот на боен брод Колец Стјепана Делимир; 
потполковниците: Боричић Паве Андрија, Крнета 

Душана Саво, Крзман Лазе Радомир, Кундачина Јефте Ти-
хомир, Љујић Милована Михајило, Васиљевић Јефте Ми-
одраг; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

потполковниците: Бајевић Раде Жарко, Ђорђевић 
Драгана Десимир, Почуча Које Милан; -

мајорите: Бабић Чеде Блажо, Бабић Луке Недељко, 
Цветковић Бранислава Радисав, Цветко Вјекослава Мари-
јан, Цвијић Трифуна Божо, Филиповић Милинка Бранко, 
Јовановић Луке Ратко, Костић Благоја Петар, Кртолица 
Радослава Његослав, Лешник Јанеза Франц, Савић Драго-
љуба Војкан, Симоновски Ефтима Александар, Стојано-
вић Бранка Вучко, Стојковић Душана Војислав, Вељковић 
Душана Живорад, Жикић Јована Мирољуб; 

капетаните I класа: Дабић Милана Ранко, Ивановић 
Драгомира Бујадин, Микулчић Фрање Иван, Обрадовић 
Милосава Љубомир, Рађановић Ненада Ратко, Рибић Ни-
коле Милан, Средојевић Драгољуба Драган; 

капетаните: Јерен Стјепана Славко, Милутиновић 
Миће Милован, Остојић Војина Јован; 

заставниците I класа: Аврамовски Нове Драги, Бог-
дановић Миланка Малиша, Божић Милана Видоје, Драги-
шић Дамјана Драго, Караџић Милана Никола, Мајер 
Руже Павао, Милојевић Саве Раденко, Ненадић Милета 
Милан, Павлица Зорке Ненад, Павловић Милоша Радо-
мир, Петковић Шиме Иво, Радуловић Милутина Радосав, 
Рашић Милована Владо, Станић Милосава Драгомир, Зо-
ричић Рада Милан; 

заставниците: Миленковић Миљурка Саво, Милоше-
вић Живка Милан, Видовић Косте Петар; 

постарите водници I класа: Ђукић Алексе Божо, Ми-
лосављевић Ратомира Милан; 

граѓанските лица на служба во ЈНА: Богдановић Ми-
лорада Талија, Ћулибрк Дмитра Милан; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

\ 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
потполковниците: Калинов Ивана Миленко, Марија-

новић Cniye Бошко, Рејић Данила Радован, Семан Петра 
Борислав; 

мајорите: Гламочлија Стевана Никола, Сливар Вуја-
на Јован; 

капетанот I класа Крањец Орање Златко; 
воениот службеник III класа Лудањи Јаноша Михаљ; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
капетанот I класа Филиповић Сретена Рајко; 
заставниците I класа: Балинт Јаноша Иштван, Ива-

новић Добросава Радоје, Лукић Петра Живојин, Пешут 
Марка Јосип, Радић Антона Антон; 

заставникот Бабић Миће Милан; 
постарите БОЛНИЦИ I класа: Абрамовић Петра Радоје, 

Гарић Јове Милан, Станић Петра Новак; 
граѓанските лица на служба во ЈНА: Багарић Фрање 

мр Иван, Бешлић Џемала Ибрахим, Галијаш Михајла Ми-
лорад, Касагић Саве др Љубомир, Лазаревић Мирка Ми-
лијан, Стојисављевић Јосипа Златица, Вујичић Станка Ни-
кола, Вукобрат Јове Дане; 

- за примерни заслуги и умешност во работата за 
развивањето на постојаниот промет заради остварување 
на поставените задачи во единиците со кои раководат, ка-
ко и за создавањето на услови за постигање на исклучи-
телно добри успеси во своите единици и установи 
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СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

полковникот Абрамић Павла Павао; 
потполковниците: Бенан Стјепана Бартол, Даутовић 

Илије Милан, Драшковић Станимира Зоран, Гајшин Ди-
м и т р о в Раденко, Јолдић Светислава Милорад, Кнежевић 
Милике Мијат, Ковачевић Јордана Милан, Кртинић Пет-
ра Саво, Лебеда Николе Никола, Лемир Вукашина Ратко, 
Милановић Антонија Стеван, Ненадић Миленка Чедомир, 
Павишић Петра Стјерко, Перовић Стевана Слободан, 
Петковић Милисава Новица, Пишчевић Миљка Радомир, 
Прелевић Марка Петар, Стакић Јове Симо, Симић Живо-
јина Петар, Стефановић Илије Милојко, Степанови!! Вла-
д и н а в а Жарко, Стојковић Благоја Радомир, Турковић 
Анте Иван, Ускоковић Рада Љубомир, Шумар Бранка То-
мислав, Влаховић Мијајла Илија, Вујовић Крсте Мило-
ван, Вукајловић Мила Борислав; 

мајорите: Алексић Живојина Владета, Цветковић 
Миладика Миодраг, Чолић Јозе Петар, Чавић Милоша 
Радомир, Граховац Раде Ратко, Хрг Томе Лука, Јанићије-
вић Милутина Будимир, Кекец Франца Славко, Крстић 
Владимира Лазар, Макрагић Вукоја Вукадин, Миловано-
вић Вукоја Часлав, Младеновић Владе Александар, Нова-
ковић Пере Милан, Обрадовиђ Стеве Раде, Протић Миод-
р а г Марко, Ракић Стипана Рајко, Спасојевић Крсте Жи-
ворад, Шолаја Кузмана Новица, Видовић Дана Б у р о ; 

капетанот I класа Нинковић Михајла Богољуб; 
заставниците I класа: Филиповић Пеја Радојица, 

Мудринић Тзуре Милај, Пајић Петра Лазар, Ракић Радоја 
Цветко, Ребић Лепосава Божидар, Војиновић Петра Мом-
чило; 

воениот службеник П класа Малишић Арсе Марин-
ко; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

мајорите: Михајловић Ђуре Симо, Тешевић Спасоја 
Милан; 

капетаните I класа: Делић Николе Божидар, Ђорђе-
вић Бранислава Момир, Ђуровић Божидара Мирослав, 
Германац Славка Никола, Илијев Кирила Страшимир, Јо-
кић Петра Љубо, Клеро Алије Екрем, Кобиљар Седмана 
Исмет, Косовац Исмета Рифет, Љубанић Душана Милан, 
Милетић Богдана Радован, Омербашић Смаила Азем, Ша-
шовић Петра Ђорђе, Узелац Вује Мирко; 

капетаните: Маркоски Серафима Винко, Митровић 
Николе Милан, Шаманц Јосипа Петар; 

поручникот Стевановић Бранислава Томислав; 
заставниците I класа: Будимир Душана Милан, Ду-

моњић Едхема Рамиз, Горишек Ивана Никола, Михаило-
вић Момчила Василије, Тркуља Душана Мирко; 

постарите водници I класа: Чанчар Анте Јозо, Ибра-
химрашић Џафера Мухамед, Плазинић Милоја Светозар, 
Самарџић Рада Недељко; 

постарите водници: Ј а ^ и ћ Војислава Мирољуб, Бун-
чић Јосипа Фрањо; 

граѓанските лица на служба во ЈНА: Јеленковић Ми-
ливоја Зоран, Лазаревић Јаћима Миле, Токоди Јаноша 
Стјепан, Вилчек Павла Ђурица, Вујанов Зорана Јоца; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
граѓанските лица на служба во ЈНА: Булић Тодора 

Мирка, Ћендић Кире Сандра, Деспотовић Драге Гаврило, 
Дугина Вукадина Ружа, Гаљак Младена Милева, Илијази 
Илијаза Дахиљ, Јовановић Мије Љубица, Кастрат Авде 
Смајил, Копанић Петра Јулка, Личина Марка Љубица, 
Љубичић Радоја Валерије, Марић Томе Милева, Матић 
Милисава Костадин, Матић Јове Мирослава, Мијатовић 
Блаже Јагода, Ормановић-Живковић Сретена Милијана, 
Павловић Милије Павле, Перишић Благоја Јованка, Плес-
коњић Мила Миливоје, Пуштина Мате Мира, Биловић 
Луке Матео, Росић Мирка Момчило, Сабадош Михајла 
Димитрије, Савић Васе Милица, Спасојевић Милисава 
Драгомир, Станић Милана Љубица, Стоичков Ранђела 
Десимир, Шкарић Михајла Гојко, Терзић Криже Блажен-
ка, Тешић Јована Милован, Тешкћ Павла Митра, Торало-
вић Рајифа Зиад, Вујичић Јосифа Каја ; 

- за примерна работа врз развивањето на полетот за 
остварување на поставените задачи, како и за покажување 
на старешински и војнички особини што служат за пример 
на други 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
капетаните I класа: Петковић Богдана Бојан, Спасић 

Миливоја Миодраг, Зиндовић Максима Зоран; 
капетаните: Бушати Салија Шабан, Цветковски Нау-

ма Боро, Ђорђевић Бранислава Станислав, Ђукић Марија-
на Стојан, Гњатић Илије Саво, Госпавић Илије Милорад, 
Грмуша Милоша Павао, Џалто Стипе Стипо, Хасковиќ 
Бајрама Сабро, Илиевски Стојка Стевица, Јерковић Мила 
Бране, Јеросимић Душана Мирослав, Јовановић Ранка 
Драган, Јовић Драгослава Љубодраг, Јурас Димитрија 
Миливој, Коларски Илије Драган, Косановић Саве Жељ-
ко, Латифи Смаје Иљаз, Мандић Мила Вељко, Марковић 
Борислава Владо, Младеновски Александра Лазо, Новако-
виќ Драгана Раде, Пејановић Милорада Зоран, Пејовски 
Бориса Трајче, Пелко Мује Есад, Савић Драгослава Сло-
бодан, Станић Раденка Милић, Стојковић Јакова Дамир, 
Васковић Србољуба Александар, Вишћа Мустафе Хамза, 
Влајовић Александра Страхиња; 

поручниците: Бараковић Џана Мустафа, Гашљевић 
Илије Стјепан, Хајдаревић Мухамеда Хусејин, Келештура 
Мухамеда Менсуд, Ковачевиќ Лазара Драган, Миловано-
вић Славимира Милојко, Него Ђорђа Велимир, Пратља-
чић Јозе Перо, Савчић Момира Миломир, Вученов Богда-
на Радомир; 

постариот водник I класа Бабац Марка Дмитар; 
постарите водници: Ђулибрк Мила Драган, Илић Ди-

митрија Миомир, Јошић Милована Драгољуб, Машино-
вић Јахије Аде, Здравковић Властимира Драган; 

водниците I класа: Божић Лазе Милан, Кљајић Хаси-
ба Сенад, Месарос Јожефа Карол,, Мишановић Јована Ми-
ленко, Младеновић Станимира Горан, Мумановић Осма-
на Шемсудин, Сивац Радослава Горан, Соколов Николе 
Зоран; 

граѓанските лица на служба во ЈНА: Денде Илије На-
ста, Ђукић Обрена Трипко, Гроздановић Мате Вишња, Ке-
леција Ђамила Салда, Симовић Радована Обрен, Весић 
Божидара Милош, Зечевић Петра Живан; ^ 

- за заслуги во развивањето и зацврстувањето на ми-
рољубивата соработка и пријателските односи меѓу Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и другите 
држави, како и за особени заслуги во работата за развива-
њето свеста на граѓаните во борбата за независност на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

потполковникот Ненезић Драга Стево; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

полковникот Хаџиомеровић Османа Мехмед; 
потполковникот Радић Стјерана Гојко; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

потполковниците: Додић Петра Станиша, Јаковље-
вић Петра Андрија, Маринковић Матије Миленко, Мо-
рожин Јуре Младен, Његомир Петра Милан, Остојић Ни-
коле Саво, Панић Милорада Христивоје, Стојић Раденка 
Јован, Таталовић Васе Милутин; 

мајорите: Дробнић Богомира Крешимир, Граховац 
Ђорђа Благоје; 

капетаните I класа: Бивиц Ивана Боривој, Хрњић Ху-
се Адем, Николић Витомира Драгослав; 

капетанот Матић Миливоја Драго; 
заставниците I класа: Белевски Кире Љубиша, 

Бркљач Милана Вид, Чавић Петра Милан, Чулић Илије 
Петар, Јовановић Борислава Владимир, Јовановић Михај-
ла Милоје, Маркешић Фрање Стево, Младеновић Драго-
мира Љубомир; 
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- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството меѓу нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

потполковниците: Божић Мане Милорад, Ончевски 
Ђоше Ангел, Пен Маќеа Максимилијан, Пољак Мате То-
мислав; 

потпоковниците: Цветковић Стојана Добривоје, Лов-
рић Ловре Јаков, Марсовић Николе Иван, Туркал Мише 
Антон, Жугић Томе Видак; 

- за особени заслуги во изградбата и јакнењето на во-
оружените сили и за особени заслуги во раководењето со 
единиците на вооружените сили на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во нивното зацврстување 
и оспособување за одбрана на независноста на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија 

СО О Р ^ Е Н НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

полковниците: Драгојловић Милорада Прврслав, 
Мађић Радомира Момир, Марковић Милојка Добривоје, 
Ружичић Вукашина Златомир, Величковић Младена Анто-
није, Вретенар Фрање Стјепан; 

потполковниците: Грбић Луке Лазар, Јовановић Ми-
хај л а Светолик, Ковачевић Николе Перо, Миловановић 
Добривоја Петар, Стајић Милоша Александар, Стефано-
виќ Тихомира Љубиша, Вујасин Милбша Дамјан; 

СО О.РДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

потполковникот Ковачевић Властимира Обрад; 
мајорите: Божовић Љубивоје Томислав, Марин Ради-

воја Милош, Матановац Петра Никола, Месарек Ивана 
Бранислав, Михајловић Милисава Часлав, Милекић Ра-
денка Миладин, Митић Емила Душан, Педић Николе Не-
делко, Перовић Владимира Војислав, Петровић Гојка Го-
луб, Радаковић Које Душан, Радоњић М и л е т а Владан, Ра-
мић Хајдара Звонимир, Симановић Селимира Радомир, 
Вишекруна Крстана Чедомир, Вукобрат Уроша Душан; 

калетаните I класа: Бореновић Мила Младен, Ћетко-
вић Симе Никола, Финц Антона Борис, Ивошевић Тадије 
Мирослав, Јолић Живка Душан, Љубисављевић Живана 
Зоран, Милетић Филипа миломир, Менђан Бранка Ми-
ша, Никодиновић Петка Драган, Новаковић Миливоја 
Миомир, Радовић Милорада Божидар, Веселинов^ Дра-
гана Милош, Вујковић Милана Радомир; 

капетанот Ворински Павла Петар; 
заставниците I класа: Ацковић Николе Слободан, 

Аранђеловић Ђорђе Велимир, Бал, Видоја Милан, Бастл 
Рудолфа Душан, Бошњак Стеве Раденко, Ченгић Лутвије 
Хасан, Гочманац Милосава Миливоје, Холод Андрије 
Илија, Иванковић Јеремија Томо, Јаћимовић Димитрија 
Живорад, Кривокапић Илије Душан, Кривокапић Петра 
Слободан, Крпић Драгава Радослав, Леловић Милосава 
Ђорђе, Машовић Ахмета Смајо, Матић Жарка Радован, 
Пинтарец Антена Томо, Рајић Стевана Србислав, Савић 
Живадина Милоје, Стаматов Атанаса Андреја, Удовчић 
Саве Миодраг, Зец Миће Рајко: 

' з а е д н и ц и т е : Цвијановић Светозара Милован, Кре-
шевљак Мује Рамиз, Лаушевић Милосава Савић, Марјано-
вић Љубомира Љубиша, Опачић Пане Душан, Платиша 
Мане Милан, Поповић Гвоздена Живко, Радешић Зорка 
Марчело, Радовановић фелимира Радован, Сић Иштвана 
Карољ, Стефановић Милана Боривоје, Стевановић Мила-
на Саво; 

постарите водници I класа: Чанак Ранка Илија, Чоп 
Ивана Мате, Прижмић Петра Винко, Стојановић Чедоми-
ра Милан; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
полковниците: Чуљковић С т а в и т е Саво, Хусул Ма-

ријана Здравко, Ивановић Нике Богдан; 

потполковниците: Ачић Јанкд Крсто, Драмичанин 
Велимира Драган, Јеличић Милоша Слободан, Крстић 
Стојадина Радомир, Лалић Максима Мирко, Милошевић 
Драгутина Владимир, Мијановић Крсте Слободан, Несто-
ровић Миливоја Владимир, Павловић Будимира Живо-
рад, Петровић Марјана Душан, Прими Славка Лавослав, 
Урошевић Уроша Петар, Влатковић Петра Милан; 

заставниците I класа: Крећа Симе Милојица, Терзић 
М и л е т а Драгоје; 

воениот службеник IV класа Урошевић Јагоша Мом-
чило; 

граѓанските лица на служба во ЈНА: Гогљевић Живо-
јина Александар, Сабвљевић Панте Илија ; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
потполковниците: Борцић Јована Божидар, Хлај Ви-

дема Чртомир, Јовановић Владимира Јован, Потежица 
Љубе Миленко, Секулић Симеуна Саво, Шарић Ибрахимз 
Фахро; 

мајорите: Бучић Борислава Радиша, Буквић Мила^ д 
Чедомир, Хомоља Ерне Ерне, Пргомет Петра Илија; 

капетаните I класа: Глигорић Богомира Б о р и в о ј , 
Пантовић Добросава Мирослав, Томић Стојана Слобе 
дан, Вукобрат Јована Мирко; 

капетаните: Бркиђ Ивана Жељко, Радић Василија Че-
домир; 

заставниците I класа: Стјепановић Реље Јован, При 
ца Јанка Миодраг, Витомир Рајка Миломир; 

граѓанските лица на служба во ЈНА: Ајановић Меч 
меда Седад, Атељевић Павла Тихомир, Чабрило Даниле 
Душан, Џелетовић Симе Петар, Хаџић Мустафа А т х 
ковљевић Борисава Станимир, Јусић Ибрахима Изет, Кг 
кић. Стевана Милутин, Крешо Станислава Владимир 
Крњевић Гојка Милорад, Миловић Јове Слободан, Павло 
вић Бранка Владо, Петрић Љубе Неда, Прпић Љубљ А и 
кица, Пилиповић Мил^ Миладин, Влахов Ивана Николе 

- за примерни заслуги и умешност во работата за 
развивањето на постојан полет заради остварувањана по 
ставените задачи во единиците со кои раководат, Како и з^ 
создавање на услови за постигање исклучително Добри ус-
песи во своите единици и установи. 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

потполковниците: Биорац Радосава Зоран, Дебогово-
ић Фрање Анђелко, Дмитровић Јове Милан, Гантар Фран-
ца Војко, Главан Ловре Шиме, Глигор Флоре Франћиско, 
Калезић Мирка Завиша, Кнежевић Драгутина Момчило, 
Колонић Узеира Хајрудин, Кривокапић Николе Ранко, 
Максимовић Драгутина Божидар, Марић Марка Марко, 
Мартић Жарка Светозар, Матаруга Петра Милорад, Ми-
ровић Спасоја Миро, Петје Јанеза Јанез, Прпић ЈХ^ке Кре 
шимир, Стојков Радована Максим, Стошић Станоја Ми 
ладни, Томић Милина Ђуро, Вратовић Грге Маријан, By 
јанић Стојана Војин; 

мајорите: Давидовић Видоје Момчило, Ивковић Ми 
ливоја Драган, Јелен Михаела Марјан, Јовановић Благоја 
Добрица, Кокановић Ивана Бартол, Козина Марка Иван, 
Лазиђ Јакова Светозар, Павковић Томе Небојша, Перко-
вић Љубомира Велимир, Петковски Теодоса Душко, Руме-
нић Живана Бранислав, Светина Винка Винко, Штирјан 
Ивана Владимир, Тасић Чедомира Томислав, Веселино-
вић Живана Раденко; 

заставниците I класа: Хршум Ђорђа Бранко, Мишче-
вић Петра Дане, Пантић Драгољуба Љубиша, Теофил 0 8 

Косте Томислав,, Тодоровиќ Александра Светислав, Тодо-
ровски Кире Слободан; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

мајорите: Ферк Драгутина Рикард, Крстић Милана 
Момчило, Пинтар Ивана Бранко; 

капетаните I класа: Атанацковић Саве Миодраг, Бо-
сиљчић Слободан Милош, Црњак Рајка Иван, Чврљак Јо-
се Младен, Димић Живка Момчило, Динић Радослава Си-
ниша, Ђерфи Залажа Никола, Фехер Иштвана Јожеф, Јок-
сић Живана Миодраг, Јовић Александра Раде, Киш "Вуле 
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Бела, Кошанин Славка Добривоје, Кузмановић Стјепана 
Ивица, Лончарић Винка Вицко, Мајетић Јосипа Иван, 
Мајсторовић Душана Никола, Минић Богосава Милан, 
Њари Јосипа Јосип, Пејчић Георгија Јован, Петричковић 
Верољуба Слободан, Пољак Јана Владо, Рихтарец Слепа-
на Антун, Славуљица Момчила Зоран, Стојадиновић Љу-
бише Миодраг, Стошић Милутина Томислав, Турић Мех-
меда Един; 

капетаните: Чонч Антона Дарко, Јелић Бонѓидара 
Драган, Јокић Петра Зоран, Лалиќ Милинка Милорад, 
Лулеђија Војина Бране, Милетић Томислава Топлица, Му-
језиновић Омера Енвер, Штрбац Јове Ђуро, Турк Јанеза 
Јанез; 

поручникот Ружичка Јосипа Стипан; 
заставниците I класа: Ђуровић Милике Бошко, Ло-

лић Косте Петар, Марковиќ Миће Родољуб, Пековић 
Марка Радован, Угриновић Милана Војислав, 

заставниците: Алексић Цветка Миленко, Борота Сте-
вана Радивоје, Девић Радослава Зоран, Ђуровић Јордана 
Павле, Карлиќ Јосипа Јосип, Педисић Мила Здравко, Ра-
досављевић Радоја Живорад, Рајновић Алекса Славко, 
Шањка Љубомира Слободан, Вукановић Душана Мило-
рад; 

постарите водници I класа: Барилар Ивана Иван, 
Драгојевиќ Душана Милан, Филиповић Ратка Милан, 
Хорват Франца Јанез, Маричић Илије Јакоб, Матошевић 
Томе Ливио, Миленковић Душана Зоран, Николић Војис-
лава Миломир, Петковски Александра Владимир, Зонаи 
Јожефа Золтан, 

постарите водници: Дуковић Душана Милорад, Јан-
ковић Милоша Миладин, Лаличић Џафера Изет, Марко-
вић Милоша Драгиша, Михајловић Божина Зоран, Рајко-
вић Чедомира Жикица, Рујовић Азема Бећко; 

граѓанските лица на служба во ЈНА: Бобесић Јанка 
Марјан, Бојанић Миодрага Даница, Гулић Јосипа Јосип, 
Игњатовић Љубомира Гордана, Корда Мила Којо, Кова-
чевић Душана Ратко, Лемеш Мустафе Шефко, Мајсторо-
вић Илије Данило, Мартиновић Радослава Бранислав, 
Михић Мирка Аранђел, Миљковић Милорада Славољуб, 
Николић Давида Ђорђе, Његуш Нована Вуксан, Павичић 
Дана Петар, Рачић Мирка Љупко, Саватиќ Тодора Ђуро, 
Тајић Хасиба Хасан, Увалић Фрање Желимир, Велетић 
Обрада Маринко, Вјештица Милана Винка, Влаинић Ива-
на Крешимир, Вуковић Милуна Вукосав; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

постариот водник Цуљага Јосипа Никола; 
водникот I класа Дујаковић Обрада Милорад; 
граѓански лица на служба во ЈНА: Бошковић Илије 

Душко, Ћирић Божидара Витомир, Ђеранић Микаила 
Драгомир, Чича Мате Јакослав, Димић Јосипа Рајко, Див-
чић Тодора Блашко, Дедић Керима Хусеин, Ђекић Мила-
на Даница, Дујловић Војислава Даринка, Гашпарић Ива-
на Никола, Гњјећ Мате Драго, Хашимовић Раше Нијаз, 
Јаковљевић Миленка Жељко, Јанковић Сретка Стево, Јев-
ричић Гојка Мирјана, Кривокапић Стојана Марија, Куре-
шић Петра Драгутин, Лаушин Јакова Мирослав, Лазовић 
Милинка Раде, Мартиновић Милана Душанка, Маџаревић 
Данила Младенко, Мијатовић Љубе Момчило, Миленић 
Славољуба Наранџа, Мурар Бранислава Мирољуб, Оби-
линовић Фрање Жељко, Опачић Луке Миле, Павиќ Мирка 
Мирослав, Пестић Анте Бисерка, Поповић Живојина Гој-
ко, Поповић Петка Перо, Пујић Фрање Зринко, Рачић Ра-
де Коста, Радић Николе Весна, Рупчић Марице Божина, 
Скважа Винка Стјепан, Станишић Цвјетка Ранко, Стани-
шић Остоје Страхило, Станишић Симе Станко, Шуговић 
Симе Гордана, Тепавчевић Рајка Славко, Теровић Неџиба 
Екрем, Третињак Мате Маријана, Вичик Антона Мијо, Ви-
ши, и ћ' Грујице Миливоје, Здунић Стипе Светозра, Зечевић 
Војимира Ратко, Животић Драгољуба Миливоје; 

- за примерна работа за развивање на полетот за ос-
тварување на поставените задачи, како и за покажување на 
старешински и војнички особини што служат за пример на 
други 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
капетаните I класа: Борић Салка Фејсал, Контер Иш-

твана Антал; 
капетаните: Босак Томе Иван, Ђошић Александра 

Милорад, Елбл Антона Звонко, Гроздановић Тихомира 
Драгојле, Хаднађ Павла Пал, Јакшић Саве Драгољуб, Јор-
дачевић Саве Михаило, Јурковић Валентина Жељко, Ко-
пања Рајка Зоран, Курјачки Миленка Станко, Мариновић 
Ивана Винко, Милошевић Дане Миле, Милошевиќ Добри-
воја Драган, Николић Светомира Живорад, Ратић Милу-
тина Жељко, Рукавина Фрање Дарко, Селиќ Милана Дар-
ко, Станкић Драгана Вјекослав, Шарчевић Милана Мило-
ван, Шон Флоријана Бојан, Тодоровић Марка Ранко, Ве-
ровић Момчила Небојша, Вранић Пунише Мирко, Вушко 
Ивана Јоже, Живић Христивоја Мирослав; 

поручниците: Бабић Стјепана Иван, Бојанић Саве 
Милан, Брачевић Јосипа Владимир, Ћалић Ђуре Мирос-
лав, Ћуповић Милоша Горан, Дервишбеговић Мехе Не-
диб, Холод Илије Желимир, Илиевски Трпка Славе, Ива-
новић Бранислава Небојша, Крсмановић БранѓГелава Дра-
ган, Ловрић Јакова Драго, Марић Милорада Јосип, Мар-
ковић Рада Јовица, Михајловић Томислава Милан, Мија-
товић Владе Илија, Мустафа Јаниза Јахи, Новаковић Ра-
дована Душан, Новаковић Симе 'Миломир, Пауцановић 
Павла Драган, Павловић Божидара Миодраг, Салаи Јано-
ша Арпад, Стошић Благоја Славољуб, Томасов Мирка Го-
ран, Тонић Милутина Љубиша, Забунов Стевана Иван, 
Жагар Мартина Младен; 

постарите водници I класа: Алексић Миљана Миле, 
Грабић Марка Винко, Шимић Маријана Јуре, Жура Шиме 
Звонко, 

постарите водници: Акмаџић Мила Зоран, Аврамос-
ки Бранка Петре, Јокановић Митра Илија, Јуркић Мила 
Марко, Лајб Ивана Бранко,-Мићиќ Мојсија Миодраг, Ми-
хаљевић Павле Иван, Милетић Драгослава Војислав, Пет-
рекановић Ивана Здравко, Продановић Рада Божидар, 
Пурковић Милована Милан, Живковић Влајка Зоран; 

водниците I класа: Акрап Јосипа Зоран, Голијанин 
Боже Здравко, Ивановић Стојше Љубиша, Јагустин Мија-
та Иван, Нетков Јована Ђорђи, Павловић Драгише Зоран, 
Рајчић Вошка Предраг, 

водникот: Манџука Хасана Сабит; 
граѓанските лица на служба во ЈНА: Буха Богдана 

Милан, Детелић Мате Стјепан, Дугалић Вошка Миломир, 
Фасујевиќ Димитрија Драгослав, Гимпељ Ћирила Жељко, 
Гмаз Мате Винко, Хорват Стјепана Жељко, Илић Стојана 
Драгиша, Максимовић Благоја Марија, Матковић Ђорђа 
Нада, Милинковић Душана Драго, Опчић Обрада Шпиро, 
Савиљ Љубомира Вељко, Ступар Петра Вера, Вељков 
Алексе Гојко; 

- за особени заслуги во познавањето и вршењето на 
војничките должности за примерно војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 
постариот водник Трифуновић Богољуба Радосав; 
водникот I класа Жагор Фрање Мирко; 

- за заслуги во развивањето и зацврстувањето на ми-
рољубивата соработка и пријателските односи меѓу Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и другите 
држави, како и за особени заслуги во работата за развива-
ње свеста на граѓаните во борбата за независност на земја-
та 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

полковникот Јанеш Томислава Антун; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД С 6 СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ ' 

полковниците: Богдановић Милана Илија, Кристић 
Стевана Вукашин, Величковић Светозара Живорад; 
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СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

полковниците: Нађ Ивана Иван, Радовић Митра Бра-
нислав; -

потполковниците: Бзрбарић Петра Јосип, Бјелица 
Алексе Душан, Брус Лавослава Јуриј, Борчић Николе Сте-
ван, Бошњаковић Антонија Матија, Јанковић Љубомира 
Зоран, Матијашевић Тихомира Радиша, Милутиновић Ду-
шана Вулета, Радичевић Војина Милош, Савић Милана 
Петроние, Станимировић Светислава Никола, Стојано-
вић Ђорђа Милорад, Стојаковић Петра Јаков, Станисав-
љевић Јелисија Војислав, Здравковић Споменка Милутин; 

мајорите: Гацовић Славољуба Чедомир, Миладино-
вић Радована Петар, Спасојевић Борисава Јовиша, Шинде-
ва р ић Манојла Милан, Зиндовић Јоје Бошко; 

граѓ“анското лице на служба во ЈНА Симић Милутина 
Војислав; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството меѓу нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

полковниците: Јовановић Мирко Велибор, Взчетић 
Мате Драгољуб; 

потполковииците: Бутуровић Ибрахима Халид, Ла-
заревиќ Јордана Слободан, Марчец Мије Павао; 

воените службеници II класа: Бојат Радана Радомир, 
Порубовић Миломира Лука; 

- за особени заслуги во изградбата и јакнењето на Во-
оружените сили и за особени заслуги во раководењето со 
единиците на вооружените сили на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во нивното зацврстување 
и оспособување за одбрана на независноста на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТ-
НА ЅВЕЗДА 

полк“овниците: Ћусловић Раденка Драгомир, Јашано-
вић Јована Милош, Михелчић Ивана Славко, Мусић Му-
рата Шахин, Савић Богића Никола, Вељић Ми лоша Ми-
хајло, Живановић Ми лутина Михаило; 

потполковниците: Динић Радана Обрад, Дражић То-
ме Иван, Гајић Љубисава Милан, Кариќ Благоја Јован, 
Петрушић Стевана Драгић, Жигман Велима Јосип; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

потполковниците: Димитријевић Василија Јован, Ђу-
рашиновић Милана Светозар, Херга Ивана Томислав, Ни-
колић Драгомира Милорад; 

мајорите: Дачовић Радојице Миљко, Лазић Љубише 
Петар, Весић Милена Милан; 

капетаните I класа: Гаћеше Луке Момир, Јевтовић 
Јефтимија Влајко, Михец Здравка Игор; 

заставниците I класа: Дамјанић Светозара Остоја, 
Мандић Јове Божидар, Ромић Мирка Мирко, Стевановић 
Лазара Томислав, Видовић Иве Здравко, 

граѓанските лица на служба во ЈНА: Гавриловић Гра-
би л а Бранислав Петрић Радивоја Зора; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
полковниците: Гашић Спасоја Стеван, Миљевић Ла-

зара Момчило, Оризовић Данила Павле, Пањак Добре 
Бранко, Павловић Милутина Радисав, Пинтарић Милути-
на Радисав, Пинтарић Славка Стјепан, Равнахриб Вилима 
Борис; Вујић Ђуре Војислав; 

потполковниците: Цоковић Миодрага Димитријев, 
Црвенчанин Андре Јован, Радојчић Радојице Цветин; 

мајорот Жарковић Живана Радивоје; 
воениот сужбеник I класа Стојаиовић-Туртић Стоја-

на Вера; 

граѓанското лице на служба во ЈНА Мургашки Слав-
ка Стеван; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
потполковниците: Анђић Саве Радослав, Хумић Беге 

Мехо, Јањанин Николе Васиљ, Каљек Јосипа Александар, 
Ковачевић Драгојла Драган, Негић Петра Радомир, Нова-
ковић Данила Тодор, Стипић Милана Илија, Томић Љу-
б и т е Миодраг, Тодоровић Вошка Миладин, Вукановић 
Славка Бољољуб; 

мајорите: Барбарић Пере Жарко, Бербер Мирка Сте-
ван, Боговић Јанка Владо, Чуровић Саве Једисав, Фуртула 
Симеуна Никола, Јанковић Милорада Никола, Калезић 
By к а т и на Мибмир, Колега Јерка Миленко, Коњевић 
Крсте Митар, Симић Веселина Србољуб, Стефановски 
Божица Стојан, Стаматов Аурела Петар, Шекуларац Воји-
на Радоман, Штрк Томе Тома; 

капетаните I класа: Анџић Јове Драшко, Бочваров 
Круме Никола, Дукић Богдана Милан, Илић Миодрага 
Радивоје, Илић Момира Радован, Кос Драгоја Слободан, 
Марјановић Љубомира Властимир, Перишић Мирка В ла-
ди митр, Стошић Радивоја Драган, Трајковић Милана Ни-
кола, Узелац Стевана Јован; 

капетанот Ристић Андријане Слободан, Христрвски 
Стевана Методија, Јанцић Петра Александар, Коцић Пет-
ра Јован, Марковић Велимира Драгослав, Максимовић 
Драгомира Борисав, Радовансвић Љубивоја Радмило, 
ЈЈЈкорјанец Јосипа Милан, Шкрбић Николе Младен, Вујно-
вић Томе Војислав, Вукајловић Саве Ђорђе, Живковић 
Жика Вељко; 

мајорот Максимовић Милорада Миодраг; 1 

граѓански лица на служба во ЈНА: Царичић Вука Ђо-
рђе, Госпић Вуколе Миодраг, Милбјковић Ивана Алексан-
дар, Стошић Живојина Љубомир; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

мајорите: Мујагић Хасана Аљоша, Новчић Трипе Бо-
ро, Појатар Остоје Драгојло, Родић Мила Владо, Станој-
ловић Лазара Ратомир; 

капетаните I класа: Буииац Стојана Стеван, Ђорђе-
вић Радослава Драгомир, Ђокић Славка Тихомир, Игња-
товић Здравка Милан, Куљанин Момира Ранко, Марић 
Илије Никола, Мошић Милана Славољуб, Станиславље-
вић Миливоја Перица, Тирак Мухарема Џевад, Вукашино-
вић Драге Рајко, Живковић Радослава Петар; 

постариот водник I класа Сточић Драгољуба Ми-
лош; 

граѓанските лица на служба во ЈНА: Бубало Јове Ра-
де, Јовчић Божидара Драган, Несторов Светозара Свето-
зар, Поткоњак Трифуна Павао, Прибић Душана Милан, 
Сарић Милоша Милорад, Солар Милана Никола, Стоја-
ковић Стева Дмитар, Вујновић Богдана Петар; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
граѓанските лица на служба во ЈНА: Ђигаш Луке 

Жељко, Грилец Рудолфа Крешимир, Катичић Андрије Пе-
тер, Лајић Ирокка Радмила, Шлибар Антуна Људевит; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
капетанот Рајачић Момчила Зоран; 
застаѕниког Ми рил о Петра Слободан 
граѓанските лица на служба во ЈНА: Антуновић Рис-

те Зоран, Азарић Јована Бранислав, Бабић Николе Ленија, 
Бабић Паје Стоја, Бајрамовић Јануза Џамал, Бјеловук Ми-
хајла Мила, Блажок Павла Гордана, Благојевић Богдана 
Милорад, Божовић Боже Владимир, Божовић Петра Зо-
ран, Брајић Милована Ристо, Бранковић Милутина Бра-
нислав, Бришки-Гудић Ивана Драгица, Цветичанин Ђуре 
Мара, Ђорђевић Милорада Соња, Ђурђевић Светислава 
Борисав, Рудчек Виктора Жељко, Говорушић Данила 
Александар, Грујић Косте Јулка, Игуман Стеве Жељко, 
Исаковић Милосава Љубица, Јелић Ђорђа Ковиљка, Ка- ^ 
меница Милоја Нада, Касагић Илије Срећко, Ковачевић 
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Милуна Јордаљн, Матић Шпире Богдан, Малиновски Бо-
гомира Марија, Мишевић Маријана Маријан, Митић Ми-
л е т а Жарко, Милошевић Добросава Драгиша, Ничић 
Александра Небојша, Николић Драгомира Бранислав, 
Оцокољић Михајла Душан, Панић Драгољуба Мирослав, 
Певац Миленка Мирослав, Петровиќ Александра Живо-
мир, Радојчић Миодрага Милан, Ружић Саве Живан, Си-
мић Светолика Добринка,'Спасић Светомира Зоран, Стан-
ковић Миодрага Зоран, Шкаре Дилда Владо, Шимић Те-
мињава Мирослав, Тот Лајоша Лајош, Вукелић Стевана 
Бранко, Џамић Драгослава Радисав; 

- за примерна работа и за развивање на полетот за 
остварување на поставените задачи, како и покажување на 
старешински и војнички особини што служат за пример на 
други. 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
капетаните I класа: Фотев Теорија Александар, Кара-

новиќ! Стевана Василије, Крижанчић Ивана Славко, Мићу-
новић Љуба Владимир, Станкић Бранислава Светозар, 
Шалевски Трајана Димче; 

капетаните: Басрак Душана Јован, Ђокић Благоја 
Жарко, Јовески Стојка Вукашин, Кнежевић Милана Ђуђа, 
Косановић Стојана Бранко, Корић Бесима Златан, Луко-
вић Тодосија Зоран, Мајкић Грује Драгиша, Михелић Ива-
на Блаж, Милосављевић Живојина Слободан, Негоицић 
Бранислава Драгослав, Суботић Милоша Вељко, Тасевски 
Ратка Коле, Тривић Душана Никола; 

граѓанските лица на служба во'ЈНА: Савичић Милен-
ка Јерина, Самарђић Николе Михајло, Манојловић Мила 
Раде, Матић Добривоја Зоран, Игуман Стева Душан, Гру-
ба Милана Горан, Галиќ Милана Љиљана, Ђорђевић Жа-
рка Милан, Алексић Васе Драгослав. 

Бр. 127 
22 декември 1985 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

767. Одлука за поблиските елементи што треба да 
ги содржат заедничките програми за развој на 
производството и извозот 1385 

768. Правилник за метролошките услови за декади 
на отпорноста 1386 

769. Правилник за начинот на употреба и класифи-
кација на еталони на единица активност на ра-
диоактивни извори - бета емитери 1387 

770. Правилник за метролошките услови за работ-
ни еталони - контролни мерни линијари 1388 

771. Правилник за југословенскиот стандард за ар-
матура! за вода за пиење 1390 

Страна 
772. Правилник за југословенските стандарди Ја 

чисти хемикалии 1390 
773. Правилник за југословенските стандарди за 

пестициди 1391 
774. Правилник за југословенскиот стандард за оз-

начување со броеви ; 1391 
775. Правилник за југословенскиот стандард за аз-

бестно-цементни цевоводи 1391 
776. Правилник за југословенските стандарди за ла-

бораториски садови и прибор од стакло 1392 
777. Правилник за југословенските стандарди за ог-

ноотпорен материјал 1392 
778. Правилник за југословенскиот стандард за ва-

ровник за употреба во индустријата на шеќер 1392 
779. Правилник за југословенскиот стандард за аку-

мулатори 1393 
780. Правилник за југословенските стандарди за 

хидраулика и пневматика 1393 
781. Правилник за југословенските стандарди за 

обоени метали 1393 
782. Правилник за југословенскиот стандард за гео-

механика 1394 
783. Правилник за југословенските стандарди за 

складирање и транспорт на нафта и нафтени 
производи 1394 

784. ГЈравилник за југословенските стандарди за 
хартија, картон и целулоза 1395 

795. Правилник за југословенските стандарди за пе-
карски квасец 1395 

786. Правилник за југословенските стандарди за 
електрични инсталации со низок напон 1395 

787. Правилник за југословенскиот стандард за чис-
ти хемикалии 1396 

788. Правилник за југословенскиот стандард за 
' микропроцесори 1396 

789. Правилник за југословенските стандарди за 
чисти хемикалии 1397 

790. Правилник за југословенските стандарди за бу-
тан-1-01 1397 

791. Правилник за југословенскиот стандард за тер-
моенергетски уреди и садови под притисок - 1398 

792. Правилник за југословенскиот стандард за 
проверување на механичката отпорност спре-
ма уларци 1398 

793. Правилник за југословенските стандарди за 
чисти хемикалии 1398 

794. Правилник за југословенските стандарди за 
пропан-2-01, технички : 1399 

795. Правилник за југословенскиот стандард за ал-
кохоли, технички 1399 

796. Правилник за југословенските стандарди за 
топлотна техника во градежништвото 1399 

797. Општествен договор за измени и дополненија 
на Општествениот договор на заедничките ос-
нови и мерила за стекнување и распоредување 
на доходот, за распределба на средствата за 
лични доходи и за формирање и користење на ' 
средствата за заедничка потрошувачка на ра-
ботниците во работните заедници на сојузните 
органи и на сојузните организации 1400 

Иазначувања и разрешувања 1404 
Одликувања 1404 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, 
Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах. 226. - Директор и главен и одговорен уредник ВЕЉКО ТАДИЌ. - Уредник КРСТЕ 

ПЕТРЕСКИ, тел. 650-155 лок. 35. - Печати: Белградски издавачко-графички завод, Белград, 
Булевар војводе Мишиќа бр. 17. 


