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677. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТО-
ДИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ХЕМИСКИОТ СОС-
ТАВ НА БАКАРОТ И НА БАКАРНИТЕ ЛЕГУРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за ^методите за испитување на хе-
мискиот состав на бакарот и на бакарните легури 
што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Методи за испитување на хе-
мискиот состав на бакарот и на ба-
териите легури. Електрогравиметри-
ско определување на содржината на 
бакар и олово во бакарните легури — JUS С.А1.185 

2) Методи ,за испитување на хе-
мискиот состав на бакарот и на ба-
к!арните легури. Спекѕтрофотометри-
ско определување на содржината на 
арсен во бакарот и бакарните ле-
гури — - 4 — — — — — — JUS С.А1.190 

* 3) Методи за испитување на хе-
мискиот состав на бакарот и на ва-
ка рните легури. Волуметриско опреде-
лување на содржината на олово — JUS С.А1.192 

4) Методи за испитување на хе-
мискиот состав на бакарот и на ба-
карните легури. Фотометриско опре-
делување на содржината на манган — JUS С.А1.193 

5) Методи за испитување на хе-
мискиот состав на бакарот и на ба-
карните легури. Електрогравиметри-
ско определување на содржината на 
олово во бакарните легури — — JUS С.А1.197 

Ч-лен 2 
Југословенските стандарди од' член 1 на овој 

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целина. 

Член 4 
. Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

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

1) Методи за испитување на хе-
мискиот состав на бакарот и на ба-
териите легури. Електролитско опре-

делување на бакар и олово во бакар-
ните легури — — — — — — JUSC.A1.185 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на методите за испитување на хемискиот 
состав на бакарот и на бакарните легури (.,Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 15/70). 

2) Методи за испитување на хе-
мискиот состав на бакарот и на ба-
карните легури. Фотометриоко опре-
делување на арсен во бакарот и во 
бакарните легури — — — — — JUS С.А1,190 

3) Методи за испитување на хе-
мискиот состав на бакарот ,и на ба-
карните легури. Волуметриско опре-
делување на олово — — — — — JUS С.А1.192 

4) Методи за испитувале на хе-
мискиот состав на бакарот и на ба- ^ 
карните легури. Спектрофотометриско 
определување на манган — т— — JUS С.А1.193 
донесени со Решението за југословенските стандар-г 
ди за бакар и бакарни легури („Службен лист на 
СФРЈ", бр.2/75). 

5) Методи за испитување на хе-
мискиот состав на бакарот и на ба-
карните легури. Електрогравиметри-
ско определување на олово во бакар-
ните легури — — — — — — JUS С.А1.197 
донесен со Решението за југословенските стандар-
ди за бакар и бакарни легури („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 51/76). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 31-11800/1 
5 јули 1979 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

678. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), директорот на Сојузниот завод за 'стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КОН-
ТЕЈНЕРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за контејнери што ги имаат след-
ните наизви и ознаки: 
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I 1) Означување на контејнери — JUS Z.Ml.040 
2) Контејнери од серијата 1. Обе-

лежување , — — — — — — — JUS Z.M1.041 
3) контејнери од серијата 1. Кон-

тејнер-платформи. Технички услови 
и испитувања — - — — — — JUS Z.M8.005 

Член 2 v 

,Југословенските стандарди од член 1 на овој 
правилник 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 

правилник се задолжителни во целина, а ќе се при-
менуваат на контејнерите што се произведуваат, 
односно увезуваат од денот на влегувањето во сила 
на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Bp. 31-11812/1 
5 јули 1979 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

; стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

679. 

Врз основа на член 22, став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ИНСТРУ-
МЕНТИ И УРЕДИ ЗА МЕРЕЊЕ И РЕГУЛАЦИЈА 

ВО ИНДУСТРИСКИ ПРОЦЕСИ 

Член 1 
Со овој * правилник се пропишува југословен-

скиот стандард за инструменти и уреди за мерење 
и регулација во индустриски процеси што го има 
следниот назив и ознака: 

Инструменти и уреди за мерење и 
регулација во индустриски процеси. 
Графички симболи. Основни прин-
ципи — — — — — — — — JUS М.А0.100 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

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

Член' 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од 

член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 31-11811/1 
5 јули 1979 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

680. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИСПИ. 
ТУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКИ АЛУМИНИУМ-ОКСИД 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за испитување на технички алуми-
ниум-оксид што ги имаат следниве називи и ознаки: 

1) Испитување на технички алу-
миниум-оксид. Определување на со-
држината на натриум. Метода на ато-
мска апсорпција — — — — — JUS Н.В8.613 

2) Испитување на технички алу-
миниум-сжсид. Определување на со-
држината на манган. Метода на атом-
ска апсорпцмја — — — — — — JUS Н.В8.614 

3) ^Испитување на технички алу-
миниум-оксид. Определување на со-
држината на титан. Фотометриска ме-
тода — — — — — — — — JUS Н.В8.615 

4) Испитување на технички алу-
миниум-оксид. Определување на ин-
дексот на апоорпција — — — — JUS Н.В8.618 

5) Испитување на технички алу-
миниум-оксид. Гранулометриска ана-
лиза. Метода на просејување — — JUS Н.В8.617 

6) Испитување на технички алу-
миниум-оксид. Мерење на насипен 
агол — — — — — — — — JUS Н.В8.618 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

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

Бр. 31-11806/1 
5 јули 1979 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 
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682. 681. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

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

ТА НА ШУМАРСТВОТО 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди од областа на шумарството што ги 
имаат следните називи и (ознаки: 

1) Производи од експлоатација на 
шуми. Дрво за изработка на целулоза 
и дрвесина — — — — — — — JUS D.B5.020 

2) Производи од експлоатација на 
шуми. Дрво за огрев — — — — JUS D.B5.023 

3) Производи од експлоатација на 
шуми. Дрво за дрвени плочи — — JUS D.B5.024 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целина, а ќе се при-
менуваат на производите од експлоатација на шуми, 
што се произведуваат, односно увезуваат од денот, 
на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат југословенските стан-
дарди што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Производи од искористување на 
шуми. Дрво за целулоза, полуцелуло-
за и дрвесина — — — — — — JUS D.B5.020 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на шумарството и искористувањето на 
шуми („Службен лист на СФРЈ", бр. 6/69). 

2) Дрво за сува дестилација JUS D35.022 
3) Дрво за огрев — ' — — JUS D.B5.023 

донесени со Решението за југословенските стандарди 
за необработено и обработено дрво („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 23/55). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истеко_ на 

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

Бр. 31-118^0/1 
5 јули 1979 година 

Белград 

Директор 
у на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

» Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр^ 
38/77), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

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

ТАЛИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословен-

скиот. стандард за неметали кој го има следниот 
назив и ознака: 

Обложен леарски песок. Методи 
на испитувањето — — — — JUS В.В8.020 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

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

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од 

член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

< 

Бр. 31-11805/1 
5 јули 1979 година , 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

683. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација, пропишува 

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

ТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКАТА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословен-

скиот стандард од областа на електроенергетиката 
кој го има следниот назив и ознака: 

Електроенергетика. Термопластич-
ни и термостабилни изолации, пла-
штови и заштитни слоеви за изоли-
рани спроводници и кабли — JUS N.C0.195 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

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

/ Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-

вилник е задолжителен во целина, а ќе се примену-
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ва на термопластични изолации, плаштови и заш-
титни слоеви за изолирани спроводници и кабли 
што се произведуваат, односно увезуваат од денот 
на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
/ Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи југословенскиот стан-
дард кој го има следниот назив и ознака: 

Термопластични изолации и ш а -
пкови за изолирани спроводници и 
кабли — — — — — — — JUS N.C0.195 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за испитување на изолирани спроводник^* и кабли 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 42/66). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

три месеци од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". t 

Бр. 31-11807/1 
5 јули 1979 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

684. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
3>8/77), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТО-
ДИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ХЕМИСКИОТ СОС-
ТАВ НА БАКАР, БАКАРНИ ЛЕГУРИ, ЦИНК И 

ЛЕГУРИ ОД ЦИНК 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за методите за испитување на хе-
мискиот состав на бакар, бакар™ легури, цинк и 
легури од цинк што ги имаат следните називи и 
ознаки: 

1) Методи за испитување на хе-
мискиот состав на бакар и бакарни 
легури. Определување на содржината 
на олово со атомска апсорпциона 
-спектрофотомстрија — — — — — JUS С.А1.609 

2) Методи за испитување на хе-
мискиот состав на бакар и бакарни 
легури. Определување на содржината 
на алуминиум со атомска апсорпцио-
на спектрофотометрија — — — — JUS С.А1.610 

3) Методи за испитување на хе-
мискиот состав на бакар и бакарни 
легури. Определување на содржината 
на никел со атомска апсорпциона 
£пектрофотометрија — —̂  — — JUS CyAl.611 

4) Методи за испитување на хе-
мискиот состав на бакар и бакарни 
легури. Определување на содржината 
на манган со атомска апсорпциона 
спектрофотометрија — — — JUS С.А1.612 

5) Методи за испитување на хе-
мискиот состав на бакар и бакарни 
легури. Определување на содржината 
на железо со атомска апсорпциона 
спектрофотометрија — — — — — JUS С.А 1.613 

6) Методи за испитување на хе-
мискиот состав на цинк и легури од 
ницк. Цинк во инготи. Земање и под-
готовка на мостри за хемиска ана-
лиза — — — — — — — JUS С.А1.340 

7) Методи за испитување на хе-
мискиот состав на цинк и легури од 
цинк. Легури од цинк во инготи. Зе-
мање и под,готовка на мостри за хе-
миска анализа — — — — — — JUS СА1.341 

8) Методи за испитување на хе-
мискиот состав на цинк и легури од 
цинк. Цинк во инготи. Земање и под-
готовка на мостри "за спектрографска 
анализа — — — — — — — — JRS С.А1.342 

9) Методи за испитување на хе-
мискиот состав на цинк и легури од 
цинк. Легури од цинк во инготи. Зе-
мање и подготовка на мостри за спек-
трографска анализа — — — JUS С А1.343 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник 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 

правилник се задолжителни во целина. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи југословенскиот стан-
дард кој го има следниот назив и ознака: 

Методи за испитување на хемис-
киот состав на цинк и легури од цинк. ' 
Земање и подготовка на мостра за хе-
миско испитување — — — — — JUS С.А1.350 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на методите за испитување на хемискиот 
состав на цинк и легури од цинк („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 5/69). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила но истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". f 

. Бр. 31-11804/1 
5 јули 1979 година 9 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
ста ндардизаци ја, 

' Милан Крајновиќ, е. р. 

685. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
28/77), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

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

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за кабли што ги имаат следните 
називи и ознаки: 
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1) Електроенергетика. Свитливи 
кабли за преносни потрошувачи, со 
изолација од гума и со плашт од по-
лихлоропрен тип GN 50 и EpN 50, за 
називен напон до 450/750 V r - — JUS N.C5.350 

2) Електроенергетика. Рударски 
кабли со изолација и плашт од гума, 
за напојување на вртЛИР-И дупчалка 
тип GN 58 и EpN 58, за називен напон 
до 450/750 V — — — — — — JUS N.C5.358 

3) Ел ектроенерг етика. Рударски 
кабли со изолација и плашт од гума, 
за напојување на електрични уреди и 
осветление, за називен напон до 
0,6/1 KV — — — — — — — JUS N.C5.360 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник 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 

правилник се задолжителни во целина, а ќе се 
применуваат на свитливи и рударски кабли што се 
произведуваат, односно увезуваат од денот на вле-
гувањево во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во. сила по-истекот на 

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

Бр. 31-11808/1 
5 јули 1979 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
ста ида рдиз аци ј а, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

686. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

10-

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

ТРИЧНИ АПАРАТИ ЗА ДОМАЌИНСТВО 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за електрични апарати за домаќин-
ство КОИ ГИ имаат следните називи и ознаки: 

1) Електрични апарати за дома-
ќинство. Барања за безбедност. Општи 
технички услови и испитувања — — JUS N.M1.001 

2) Електрични апарати за дома-
ќинство. Електронски кола. Барања 
за безбедност — — — — — — JUS N.M1.002 

3) Барања за безбедност. Термо-
акумулациони печки. Посебни техни-
чки услови и испитувања — — — JUS N.M1.024 

4) Составни делови на апаратите 
за домаќинство и слични цели. Уреди 
за техничо управување и прекуструј-
ни релеи. Технички услови и испиту-
вања ' — — — — — — — — j u s N.M1.910 

5) Проверувања на заштитата од 
електричен удир. Пробен прст — — JUS N.A5.020 

6) Проверување на заштитата од 
косо прскање со вода. Уред за про-
верување — — — — — — — JUS N.A5.033 

7) Проверување на заштитата од 
капки од вода. Уред за проверување JUS N.A5.034 

8) Проверување на заштита од за-
гревање. Определување на термичка-
та спроводност на плоча од стаклени 
влакна — — — — — — — — JUS N.A5.036 

9) Проверување на механичката 
отпорност при паѓање. Вртлив тапан JUS N.A5.042 

10) Проверување на отпорноста 
спрема топлота. Куглички со тегови JUS N.A5.050 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник 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 

правилник се задолжителни во целина, а ќе се при-
менуваат на електрични апарати за домаќинство што 
се произведуваат, односно увезуваат од денот на 
влегувањето во сила на овој правилник. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, југословенскиот стандард JUS N.M1.024 ќе се 

лрименува по истекот на шест месеци од денот на 
влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат југословенските стан-
дарди што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Проверување заштитата од слу-
чаен допир. Пробен прст — — — JUS N.A5.020 

2) Проверување механичката от-
порност при паѓање — — — — — JUS N.A5.042 

3) Проверување отпорноста спре-
ма топлотата — — — — — — JUS N.A5.050 
донесени оо Решението за југословен-
ските стандарди за направи и за постапките за про-
верување на ел биротехничкиот материјал („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 38/56). 

4) Проверување заштитата од до-
жд и прскање — — — — — — JUS N.A5.033 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на испитувањето на електрична опрема 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 34/67). 

5) Општи технички услови — — JUS N.M1.Q10 
6) Испитувања — — — — — JUS N.M1.015 
7) Термостат и омеѓувачи на тем- 4 

пература за електротермички напра-
ви. Основни технички услови и испи-
тувања — — — — — — — — JUS N.Ml.910 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за електротермички направи за домаќинство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 43/71). 

, 8) Направи со електромотори. Оп-
шти технички услови — — — — JUS N.M2.010 
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9) Направи со електромотор^. Ис-
питувања — — — — — — — JUS N.M2.015' 

10) Направи со електромотор^ 
Термостати, ограничувачи на темпе-
ратурата и преку струјни релеи. Ос-
новни технички услови и испитувања JUS N.M2.910 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за електрични направи за домаќинство („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 18/72). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 31-11798/1 
5 јули 1979 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

687. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77),' директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

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

СТА НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословен-

скиот стандард од областа на електротехниката кој 
го има следниот назив и ознака: 

Стандардни услови за испитување 
на цврсти електрични изолациони 
материјали — — — — — — — JUS N.A5.005 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник е составен дел на ОВОЈ правилник, а се 
објавува во посебно издание на Сојузниот завод 
за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 н# овој пра-

вилник е задолжителен во целина. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи југословенскиот стан-
дард кој го има следниот назив и ознака: 

Стандардни услови за испитување 
на цврсти електрични изолациони 
материјали — — — _ — — __ j u s N.A5.005 

донесен со Решението за југословенските стандарди 
за стандардни услови* за испитување за високона-
понски изолатори и светилки („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 10/68). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

три месеца од; денот на објавувањето во „ С л у ж е н 
лист на СФРЈ". 

Бр. 31-11809/1 
5 јули 1979 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

688. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

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

СТА НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА 

Со овој правилник се пропишуваат Југословен-
ските стандарди од областа на електротехниката 
што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Полуспроводнички компоненти. 
Општи принципи за прикажување на 
граничните вредности и на основните 
карактеристики — — — — — — JUS N.R1.370 

2) Полуспроводнички диоди. Гра- , 
ничии вредности и основни каракте-
ристики. Диоди со референтен напон 
и диоди за4 стабилизација на напонот JUS N.R1.371 

3) Испитување на изолирани сиро-
во д лици и кабли. Постојаност спрема 
масата за полнење на телефонски 
кабли — — — — — — — — JUS N.C0.057 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1' на овој 

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

Член 3 
Освен точ. 2.10 до 2.10.3 на југословенскиот стан-

дард JUS N.R 1.370 и точ. 4.4; 4.6 и 4.7 на југосло-
венскиот стандард ,JUS N.R1.371, чија примена не 
е задолжителна, југословенските стандарди од член 
1 на овој правилник се задолжителни, а ќе се при-
менуваат на производите од областа на електротех-
никата што се произведуваат, односно увезуваат од 
денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 31-11801/1 
5 - јули 1979 година 

Белград 

, Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

Член 1 
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689. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

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

СТА НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословен-

скиот стандард од областа на електротехниката кој 
го има следниот назив и ознака: 

Исправувачки диоди. Мерни ме-
тоди , — — — — — — — — JUS N.R1.421 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

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

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на - овој 

правилник е задолжителен во целина, а ќе се при-
менува на исправувачките диоди што се произве-
дуваат, односно увезуваат од денот на влегувањето 
во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 31-11802/1 ' 
5 јули 1979 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

690. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација процишува 

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

СТА НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословен-

скиот стандард од областа на електротехниката кој 
го има следниот назив и ознака: 

Преносни мерачи и монитори на 
моќноста на експозиционата доза на . 
зрачење што се користат во заштита-
та од зрачење — — — — — — JUS L.G7.501 

- Член 2 
. Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

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

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-

вилник е задолжителен во целина, а ќе се примену-
ва на преносните мерачи и монитори што се произ-
ведуваат, односно увезуваат од денот н а влегувањето~ 
во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 31-11803/1 
5 јули 1979 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардиззациј а, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

691. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот 'за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), директорот .на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

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

СТА НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди од областа на електротехниката 
што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Жица за намотки. Тркалезна 
бакарна лак-жица за механички опто-
варувања. Технички услови за изра-
ботка ,и испорака — — — — — JUS N.C7.113 

2) Жица за намотки. Тркалезна 
бакарна лак-жица од термичка класа 
на изолација F —155°С. Термички 
услови за изработка и испорака — JUS N.C7.114 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник 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 

правилник се задолжителни во целина, а ќе се 
применуваат на, жиците за намотки што се произве-
дуваат, односно увезуваат од денот на влегувањето 
во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

три месеца од денот, на објавувањето ве! „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 31-11797/1 
5 јули 1979 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р* 
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692. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата (.,Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

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

СТА НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди од областа на електротехниката 
што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Полуспроводнички диоди. Гра-
нични вредности и основни каракте-
ристики: исправувачки диоди — JUS N.R1.372 

2) Биполарни транзистор^ Гра-
нични вредности и основни каракте- * 
ристаки: сигнални транзистор*! со ма^ 
ла сила — — — — — — — JUS N.R1.390 

3) Биполарни транзистор^ Гра-
нични вредности и основни каракте-/ 
ристаки: транзистори со голема сила— JUS NR1.391 

4) Диоди со референтен напон и 
диоди за стабилизација на напонот. 
Мерни методи — — — — — JUS N.R1.420 

5) Биполарни транзистори. Дефи-
ниции на ѕ-параметри — — — — JUS ltf.Rl.330 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

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

Член 3 
Освен точ. 2.2.1.4; 2.Г2.6; 2.2.5.4; 3.1; 3.2.2; 3.7 и 

3.8 на југословенскиот стандард JUS N.R1.372, точка 
4 9 на југословенскиот стандард JUS N.R 1.390 и точ-
ка 4.6 на југословенскиот стандард JUS N.R1.391, 
чија примена не е задолжителна, југословенските 
стандарди од член 1 на овој правилник се задол-
жителни, а ќе се применуваат на производите од 
областа на електротехниката што се произведуваат, 
односно увезуваат од денот на влегувањето во сила 
на овоЈ правилник. -

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Службен, 
лист на СФРЈ". 

Бр. 31-11799/1 
5 јули 1979 год,ина 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
, Милан Крајновиќ, с. р. 

693. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за ста-
на дар дизаци јата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), директорот на Сојузниот завод за стандарди-
зација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОМЕДИЦИНС-
КИТЕ УРЕДИ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ПУШТААТ 
ВО ПРОМЕТ САМО АКО СЕ СНАДБЕНИ СО ГА-
РАНТЕН ЛИСТ, ТЕХНИЧКО УПАТСТВО И СПИ-
СОК НА ОВЛАСТЕНИТЕ СЕРВИСИ И ЗА НАЈМА-
ЛОТО ТРАЕЊЕ НА ГАРАНТНИОТ РОК ЗА ТИЕ 

УРЕДИ 

1. Електромедицинските уреди кои, во смисла на 
член 45 од Законот за стандардизацијата, организа-

циите на здружен труд можат да ги пуштаат во 
промет само ако се снадбени со гарантен лист, тех-
ничко упатство и список на овластените сервиси се: 

1) електромедицински уреди за детекција и ре-
гистрација на биоелектрични сигнали, со или без 
можност на додатна обработка на сигналите (еле-
ктрокардиографи, електрокардиоскопи, електроен-

цесралографм, електрокортикографи, електромиогра-
фи, мерила на срцевиот ритам, електроретинографи, 
електроинстагмографи, и др.); 

2) електромедицински уреди за детекција и ре-
гистрација на биолошки параметри, освен на биое-
лектрични сигнали, со или без можност на додатна 
обработка на сигналите (термографи, термоскенери, 
електронски стетоскопи, фонокардиографи, фонока-
рдиоскопи, аудиометри, електронски термометри и 
др.)'; 

3) електромедицински уреди за дијагностика на 
невромускуларни заболувања по пат на електрична 
стимулација, со или без можност на додатна обрабо-
тка на сигналите; 

4) електромедицински уреди за детекција и ре-
гистрација на биолошки параметри, освен на био-
електрични сигнали, што користат надворешно деј-
ство на електрична енергија, со или без можност 
на додатна обработка на сигналите (уреди за мерење 
отпорот на кожата, плетизмографи, уреди за пул-
монарна или васкуларна реографија и др.); 

5) елект^ромедицински уреди за светлосна, акус-
тична, топлинска и механичка стимулација, со или 
без можност на додатна обработка на сигналите; 

6) електромедициноки уреди за детбкција и ре-
гистрација на биолошки параметри, што користат 
надворешно дејство на енергија, освен електрична 
енергија, со или без можност на додатна обработка 
на сигналите (електромедицинска дијагностичка оп-
рема, која користи ултразвук, сите видови на дија-
гностички рентген апарати, сите видови на компју-
теризираии томографи, електромедицинска опрема за 
дијагностичка нуклеарна медицина, електромеди-
цински уреди за зголемувања или зајакнување на 
сликата, телеметриска опрема, мерачи на протокот 
врз принцип различен од ултразвучниот, уреди за 
анализа на респираторните гасови, уреди за мерење 
на срцевиот излезен проток, ендоскопи, сите видови 
на радијатори со ултравиолетно, инфрацрвен© и ви-
дл,иво светло, офталмолошка медицинска опрема и 
др-); 

7) електромедицински уреди што користат елек-
трична енергија за терапија (стимулатори на нев-
ромускуларната и срцевата активност, истонасочни 
струјни бањи, уреди за јонтофореза, дефибрилато-
ри, уреди за електроконвулзивна терапија, електро-
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аналгетски и електроанестетски уреди, електротер-
аписки уреди за предизвикување наркоза и сон, си-
те видови на уреди за дијатермија, уреди за јони-
зација и предизвикување на електрични празнења 
заради терапија и др.); 

8) електромедицински уреди кои за терапија 
користат други облици на енергија (генератори на 
X зраци врз база на електростатски генератори, ли-
неарни акцелератори и бетатрони, електронски ак-
целатори кои емитираат сноп на електрони, телега-
ма генератори, опрема за озрачување со гама зраци 
со радиоактивни изотопи, вклучува.] ќи апарати за 
интракавитарна терапија со дополнително полнење, 
тераписки рендген апарати од 10 до 40 KV, неутрон-
ски генератори за медицинска терапија, електроме-
дицински уреди кои користат ултр^звучна енерги-
ја во тераписки цели, тераписки греалки со^ултрави-
олетно, инфрацрвен и видливо светло, електрични 
уреди за масажа заради терапија, и др.); 

9) електромедицински уреди за хирургија (висо-
кофреквентни хируршки уреди, нискофреквентни 
— коагулациони — хируршки уреди, светлосни и 
ласерски коагулатори, уреди за замрзнување и ла-
дење, електронски уреди во стоматологијата, елек-
трични уреди во стоматологијата, извори на ладна 
светлост и др.); 

10) сите видови на-електромедицински уреди на-
менети за отстранување на органски течности и га-
сови од телото на пациентот; 

И) електромедицински уреди за поддржување 
или замена на виталните животни функции намене-
ти за имплантација (срцеви и други стимулатори за 
имплантација); 

12) други електромедицински уреди за 'поддр-
жување или замена на виталните животни функ-
ции, хемодијализатори, сите видови на „вештачки 
срца", сите видови на „вештачки бели дробови" iА 
уреди за вештачка вентилација на белите дробови 
и за инхалациона анестезија, хипербарични комо-
ри, инкубатори, уреди за инфузија и анестезија, и 
ДР); 

13) електромедицинеки уреди за поддржз^вање 
или замена на животните функции, освен на витал-
ните функции (уреди за стимулација при инконти-
ненција и интестинадни пречки, сите видови на ор-
тетски и протетски механизми, уреди за помош на 
слепите, уреди за помош на глувите и за рехабили-
тација на слухот, и др.); 

14) електромедицинска комуникациска опрема 
и електро-аудио-визуелни уреди и опрема (ТВ мо-
цитореки системи, специјални магнетофони и маг-
нетофони, електромнспекциона медицинска опрема 
и др.); 

15) медицинска опрема која во нормални усло-
ви на работа користи електрична енергија (опера-
циски маси, операциони столици, сложек(и операци-
ски единици, болнички кревети, забарски столици, 
кревети, столици и постаменти за специјални испи-
тувања и др.); 

16) клиничка лабораторска опрема која во нор-
мални услови на работа користи електрична енер-
гија (спектрофотометри од сите видови, хромотоѓ-
рафи, уреди за електрофореза, уреди' за анализа на 
составот на крвта, уреди за анализа на другите те-
лесни течности, автоматизирани хемиски анализато-
ри, уреди што користат нуклеарна магнетска резо-
нанца, и др. ); 

17) електронски сметачи кои при употребата до-
аѓаат во непосреден контакт со пациентот. 

2. Времето на траењето на тарантниот рок за 
електромедицинските уреди од точка 1 на оваа на-
редба го определува организацијата на здружен труд 
која го издава гарантниот лист, со тоа што тој рок 
не може да биде пократок од една година, освен за 
електромедицинските уреди наменети за импланта-

ција, за одрлѕување или замена на виталните жи-
вотни функции од точка 1 под 11) за кои гарантниот 
рок не може да биде пократок од две години. 

3. Оваа наредба влегува во сила по испекот на 
шест месеци од денот на објавувањето во „Служ-
бен лист на СФИЈ". 

Бр. 31-12884 
27 јули 1979 година 

Белград 

Директор на Сојузниот 
завод за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИ-
ТОСТА НА ОДРЕДБАТА ОД ЧЛЕН 6 ТОЧКА 15 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИОТ РЕЖИМ НА 
КОНТРОЛАТА НА ДЕЈНОСТИТЕ ШТО ЈА ЗАГ-, 
РОЗУВААТ ИЛИ МОЖАТ ДА ЈА ЗАГРОЗАТ 

СРЕДИНАТА 

1. Организацијата на здружен труд ИИИ — За-
греб со предлог за поведување постапка пред Устав-
ниот суд на Босна и Херцеговина бараше да се 
оцени уставноста и законитоста на одредбата на член 
6 точка 15 на Правилникот за посебниот режим на 
контролата на дејностите што ја загрозуваат или 
можат да ја загрозат средината („Службени лист 
СР БиХ", бр. 2/76 и 23/76), наведувајќи: дека таа 
не е согласна со Законот за просторното уредување 
поради тоа што републичкиот орган на управата 
надвор од рамките на овластувањата од овој закон 
ја распореди во списокот на овие дејности и про-
дажбата на нафта и нејзини Деривати; дека прода-
жбата на нафта и нејзини деривати не е дејност која 
ео својата технологија осетно би ја загрозила сред-
ината; дека со проширување на списокот на овие 
дејности и на продажбата на нафта и нејзини дери-
вати е спречено слободното движење и здружување 
на труд и средства, како и слободната размена на 
стоки и услуги и со тоа се повредени принципите на 
единството на југословенскиот пазар, а што не е 
во согласност со чл. 251-255 од Уставот на СФРЈ и 
што е спротивно на одредбите на член 20 став 2 
точка 1 од Законот за основите на/работењето на 
организациите на здружен труд во подрачјето на 
прометот на стоки и услуги и за системот на мер-
ките со кои се спречува нарушавањето на единс-
твото на југословенскиот пазар на тоа подрачје и 
дека со оспорената одредба посредно е пренесена 
надлежноста за издавање на градежни и употребни 
дозволи за бензински станици од општинскиот ор-
ган на управата врз републичкиот орган на упра-
вата и со тоа и е осигурана монополисгичката поло-
жба во прометот на нафта и најзики деривати' н^ 
определена организација на здружен труд, чие се-
диште е на територијата на таа република, па дека 
на предлагачот, по донесувањето на~ оспорениот пра-
вилник, не му е издадена ниту една дозвола за по-
дигање на бензинска станица па ни за веќе делум-
но или потполно изградени според укинатите одо-
бренија на општинските органи на управата. 

За предлогот на предлагачот одлучи Уставниот 
суд на Босна и Херцеговина со одлуката у. бр. 
121/78 од 14 декември 1978 година, така што пред-
логот го одби и списите на предметот ги достави до 
Уставниот суд на Југославија, во смисла на член 
389 од Уставот на СФРЈ, како надлежен за оцену-
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вање на уставноста и законитоста на оспорената 
одредба ве однос на чл. 251-255 од Уставот на СФРЈ 
и член 20 став 2 точка 1 на означениот закон. 

2. Со оспорената одредба е пропишано дека во 
дејностите што ја загрозуваат или можат да ја за-
грозат средината, во ,смисла на член 36 од Зако-
нот за просторното уредување влегува и складира-
њето и продажбата на нафта и на деривати на на-
фта и гас. 

3. Оценувајќи ја уставноста и законитоста на 
оспорената одредба, Судот застана на становиште 
дека таа не е несогласна со чл. 251-25,5 од Уставот 
на СФРЈ и дека не е спротивна на одредбите на 
член 20 став 2 точка 1 од наведениот сојузен закон. 
Со таа одредба се утврдуваат дејностите што ја 
загрозуваат или можат да ја загрозат средината, 
заради примена на закон со кој се утврдуваат пра-
вата, обврските и одговорностиве на субјектите во 
врска со заштитата на средината при вршењето на 
тие дејности, а сообразно со член 87 од Уставот на 
СФРЈ. Таа подеднакво се однесува на сите работни 
луѓе и организации на здружен труд што ја вршат 
таа дејност на територијата на СР Босна и Хер-
цеговина, не доведувајќи кој и да било од нив во 
поповолна или потешка положба, што е согласно 
со уставното начело од член 254 став 1 на Уставот 
ца СФРЈ за слободното и рамноправно работење на 
организациите на здружен труд на целата територи-
ја на СФРЈ во согласност со прописите што важат 
во местото на нивното работење. 

Судот ги разгледа наводите на предлагачот за 
тоа дека републичкиот орган на управата надвор 
од рамките на овластувањата од Законот за прос-
торното уредување го утврди и прометот на нафта 
и на деривати на нафта и гас како дејност која ја 
загрозува или може да ј.а загрози човековата сре-
дина, но застана на „становиште дека за ова праша-
ње не е надлежен да одлучува во смисла на член 
375 од Уставот на СФРЈ. 

Судот исто таќо ги разгледуваше и наводите 
на предлагачот за тоа дека со пренесувањето на 
надлежноста за издавање одобрение за изградба и 
употреба на бензински станици од општинскиот ор-
ган на управата врз републичкиот се повредени пра-
вата и надлежностите на општината, па утврди ,де-
ка обезбедзпзањето на заштитата на човековата сре-
дина. во смисла на член 87 од уставот на СФРЈ, не е 
во исклучиво право и должност на општината, ту-
ку и на другите општествено-политички заедници. 
Според одредбата на член. 150 став 2 од Уставот на 
СФРЈ со републички закон се утврдува кои работи 
во извршувањето на законите, и други прописи и 
општи акти ги извршуваат републичките органи на 
управата. Виквото уредување на надлежноста на 
републичките органи на управата не е несогласно 
ниту со одредбата на член 116 став 3 од Уставот на 
СФРЈ, според која функциите на власта и управу-
вањето со други општествени работи, освен со оние 
што според Уставот ги остваруваат во пошироки оп-
штественсполитички заедници, се остваруваат во 
општината. 

Евентуалната неправилна примена на одредби-
те па општите акти при решавањето во одделни 
предмети не е причина поради тоа соодветни одред-
би на општите акти да се сметаат како несогласни 
со Уставот, односно спротивни на законот, а овој суд 
не е надлежен да оценува дали одделни акт,и и деј-
ствија, во смисла на член 375 од Уставот на СФРЈ 
се засновани врз закон или друг законски донесен 
пропис. 

4. Врз основа на изнесеното, Уставниот суд на 
Југославија на седницата одржана на 21 јуни 1979 
година, врз основа на член 375 став 1 точка 4 од 
Уставот на СФРЈ и член 13 став 1 точка 1 и член 
29 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија 
донесе 

О д л у к а 

Се одбива предлогот да се утврди дека одред-
бата на член 6 точка 15 од Правилникот за посебниот 
режик на контролата на дејностите што ја ' загро-
зуваат или можат да ја загрозат средината е во не-
согласност со чл. 251—255 од Уставот на СФРЈ и во 
спротивност со член 20 став 2 точка 1 од Законот за 
основите на работењето на организациите на здру-
жен труд во подрачјаи на прометот на стоки и ус-
луги и за системот на мерките со кои се спречува 
нарушување на единството на југословенскиот пазар 
на тоа подрачје. 

5. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа 
одлука во составот: претседател на Судот Никола 
Секулиќ и судиите Милорад Достаниќ, Радивое" 
Главиќ, д-р Арпад Хорват, Димо Кантарџиски, Че-
домил Миличевиќ, Гуро Меденица, Боривое Ромиќ, 
Воислав Ракиќ, Таип Таипи и Мијушко Шибалиќ. 

У. бр.14/79 
20 јуни 1979 година 

Белград 

Претседател на Уставниот 
суд на Југославија, 

Никола Секулиќ, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликуваат: 

— за особени заслуги отечени во школувањето 
и оспособувањето на командниот кадар за поморство 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Школски брод "Јадран"; 

— за особени заслуги на делото ширење на 
братството меѓу нашите народи и народности во 
создавањето и развивањето на политичкото и морал-
ното единство на народите и народностите 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

6. војвоѓанска ударна бригада; 
Артилериски школски центар; 

— за особени заслуги во изградбата и јакнењето 
на вооружените сили 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО 
ЛАБРОВ ВЕНЕЦ 

164. пешадиски полк на 41. пешадиска дивизија; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

793. техничка база; 
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- за особени заслуги во изградбата и јакнењето 
на вооружените сили 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

Весникот на Военопоморската област "Чувар 
Јадрана"; 

— за извонредни резултати и успеси постигнати 
во борбената обука и воспитување 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

287. баталјон на воената полиција. 

Бр. 150 
22 декември 1978 година 

Белград 4 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликуваат: 

О д с о ј у з н и о р г а н и и о р г а н и з а ц и и 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Анђелић Павла Татомир; 

- . за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите наро-
ди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ ; 

Ђукановић Стевана Драго; 

— за особени заслуги во развивањето на меѓу-
народните економски односи помеѓу нашата земја и 
другите држави, како и придонес кон зацврстува-
њето на пријателската соработка помеѓу Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија и невр-
заните земји и земјите во развој 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Божовић Ђорђа Гојко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Ковачевиќ Видака Василије, Латифић Мухаре-
ма Ибрахим; 

— за особени заслуги.на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН : 

ВЕНЕЦ ' ј 

Везилић Исе Младен; 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Скеја Хавзи Салајдин, Жиберна-Меденицо Саве 
Милица; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Ракас Мила Милан; 
— за заслуги и постигнати успеси во работата од 

значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Савић-Ковачевић Милана Љубица; 
— за заслуги во развивањето на меѓународните 

односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија и другите држави 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

Писар Вељка Миливој; 
— за заслуги и постигнати успеси во работата од 

значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Алексић-Грујовић Миленка Драгиња, Килибарда 
Вукоте Бојана, Спасовски Стојана Александар, Сто-
јичевић-Пиварски Витомира Загорка, Томашевић 
Жарка Милош; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бјеловук-Сувајац Марјана Душанка, Блашко-
вић-Ћосић Бранка Катица, Туфегџић-Центнер Ада-
ма Љубица; 

О д С Р Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

— по повод дваесет и петгодишнината на рабо-
тата, а за особени заслуги и успеси постигнати во 
извидничка дејност и негување на револуционер-
ните традиции на НОВ 

СО ОРДЕН НА БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Одред извиђача „Страјко Митровић" - Тузла; 
— за долгогодишна работа и заслуги во спасува-

ње на човечките животи, општествени и лични имо-
ти, со ^што е направен значаен придонес кон соци-
јалистичката заедница 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Добровољно ватрогасно друштво „Грмеч" -ч 
Дрвар; 
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— за особени заслуге на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ,ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Бјелајац Симе Стојан; 

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

CO ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Бурсаћ Стевана Миле, Лазаревић Лазе Јовица, 
Лукић Милана Радивоје, Николић Нишо ле Панто, 
Принцип Лазара Боро, Узуновић Ахмеда Шукрија; 

— за особени заслуги во создавањето и ширење-
то на братството и единството меѓу нашите народи 
и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Качар Тодора Сватко, Кривошија Васе Ђорђе, 
Милијевић Стевана Славко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Коленда Анте Жарко, Куленовић-Хасанбеговић 
,Едхема Мерсија, Оруч Есада Салко, Шабић Јунуса 
Мустафа, Шкоро Данила Милан; 

— за о.собени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Царевић Милана др Мићо, Дакић Крсте Цвијан, 
Ђукић Симе Славко, Канлић Луке Ђоко, Папић Ма-
ре Бранко, Сердар Станка Мирко, Згоњанин Ристе 
Драган; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и ед,инството меѓу нашите наро-
ди и народности 

СО ОРДЕН НА БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Сердар Станка Мирко; 

О д С Р Ц р н а Г о р а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Реџић Вељко Милан; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Мирошевић Франа Смиљана; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Дракуловић Ника Владо, Николић Илије Гу сти-
ца, Вулетић Милоша Радоица; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

' СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Ерцеговић Мила Спасоје; 

О д С Р Х р в а т с к а 

— по повод шеесетгодишнината на постоењето, 
a за особени заслуги и успеси постигнати во рабо-
тата на стопански, научен и општествен развиток 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Савез инжењера и техничара Хрватске — За-
греб; 

— по повод триесетгодишнината на постоењето, 
а за особени заслуги и успеси постигнати во рабо-
тата од значење за социјалистичката изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Грађевинска радна организација „Мелиорација" 
— Сплит; ^ . 

— по повод четириесетгодишнината на постое-
њето, а за особени заслуги во развивањето и уна-
предувањето на пливачкиот и ватерполо спорт и за 
успешни настапи на спортските такмичења во зем-
јата и во странство 

Спортско друштво „ПОШК—БРОДОМЕРКУР" 
— Сплит; 

— по повод триесетгодишнината на постоењето, 
а за особени заслуги и успеси постигнати во рабо-
тата од значење за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

' Дрвн,а индустрија „Гај" — Подравска Слатина; 

— ino повод триесетгодишнината на постоењето, 
а за особени заслуги и успеси постигнати во разво-
јот на геолошко-рударските истражувања во земја-
та и во странство, како и придонес кон изградба,на 
капитални објекти 

i 

Предузеће „Геотехника" — Загреб; 

— по повод седумдесет и петгодишнината на 
постоењето, а за заслуги и успеси во работата од 
Значење за стопанскиот напредок на земјата 

w СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

„Шипад" — експорт-импорт — ООУР „Лука-
дрво" — Шибеник; 
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— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕ-
НЕЦ 

Бошковић Павла Мирко; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Цар Стрелана Рудолф, Хорват Ивана Иван, Ко-
вачеви)* Мате Антун,, Ламбаша Мате Крсто, Маџар 
Нинка Милош, Штифанић Антова Антун, Жижић 
Петра Петар; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите н а -
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Бига Геце Стево, Кладарин-Миличевић Јована 
Драгица, Марушић-Стросер Ладислава Злата; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Црнчевић Јована Душан, Лицул Антуна Ман до, 
Марчетић Илије Илија, Поповић Милана Смиља, 
Смрекар Стјепана Ђука; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Алексић Машана Милорад, Бабић Iype Карло, 
Банић-Смиљанић Николе Босиљка, Босанац Мир-
ка Миљенко, Чудић Николе Проко, Галековић Јо-
сипа Ђуро, Глоц-Стојнић Живка Зора, Катић Миј е 
Миле, Кирин-Момчиловић Богдана Мица, Клепац 
Антуна Иван, Лаћан Јанка Маријан, Л ел ас Грге 
Иван, Лукас Ивана Анте, Марчета Миле Душан, 
Маријанац Миле Остоја, Машић Илије Бранко, Ми-
тошић Фране Југослав, Мусић Гаврила Миливоје, 
Паваца Рајмонда Липо, Пезо Марка Јосип, Преглеј 
Антуна Иван, Радановић Андрије Илија, Рапајић-
-Грмуша Петра Нада, Секулиќ Ђуре Лазар, Шаш-
ков Ивана-Звонко, Трбовић Лазе Дмитар, Варговић 
Кате Стјепан; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Петрић Бартула Лука; 

— за' покажана лична храброст во борбата про-
тив непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Кладарин-Миличевић Јована Драгица, Марче-
та Миле Душан; 

О д СР М а к е д о н и ј а 

— за особени заслуги и успеси постигнати во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВћНО ЗНАМЕ 

Фабрика за автобуси „11 октомври" — Скопје; 
— по повод дваесет и петгодишнината на по-

стоењето, а за особени заслуги и успеси во негува-
њето и развивањето на македонскиот јазик и лите-
ратура и придонес нон стручното издигање на Нас-
тавничкиот кадар 

Сојуз на друштвата 'за македонски јазик и ли-
тература на СР Македонија; 

. — за особени заслуги и успеси во работата од 
значење за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

ОЗТ „Скопје" индустрија на градежен мате-
ријал — Скопје; 

— по повод триесетгрдишвмната на постоењето, 
а за особени заслуги и успеси постигнати во рабо-
тата од значење за стопанскиот напредок на земјата 

РО „Електромакедонија" — Скопје — ООЗТ 
„Електрична централа" — Гостивар; -

— за особени заслуги и успеси во работата од 
значење за стопанскиот напредок на земјата 

ОЗТ за уредување и регулација на буици ; ,Кри-
ва Река" — Крива Паланка; 

Шумско стопанство „Осогово" — Крива Па-
ланка; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Илиевски Петра Милан, Коцевски Глигор Илија, 
Ш?пгар Климов Ристо; 

\ 

О д С Р С л о в е н и ј а 

— по повод педесетгодишнината на постоење-
то, а за особени заслуги во развивањето на култур-
но просветниот и забавниот живот во својот крај 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Радничко-просветно друштво Свобода Лудвика 
Облака — Либоје, Жалец; 

Trio Lorene — Љубљана; 
— за особени заслуги и успеси во негувањето 

на камерната музика, како и значаен придонес кон 
подигање на угледот на југословенска музичка 
уметност во светот 

— по повод дваесет и петгодишнината на по-
стоењето, а "за особени заслуги и успеси во негува-
њето и ширењето на хор еко то пеење, како и при-
донес кон ширењето на братството И">едмнството ме-
ѓу нашите народи и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ » 

Приморски академски хор „Винко Водопивец" 
— Љубљана; -
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— по повод дваесет и петгодишнината на по-
стоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати 
во работата од значење ,за стопанскиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Робно-транспортни центар - Љубљана; 

— по повод триесетгодишнината на постоењето, 
а за особени заслуги во обезбедување услови за 
успешно школување, социјалистичко воспитување 
и образување на млади техничари, како и значаен 
придонес кон стручното оспособување на воспи-
тачкиот кадар 

Дом техничких школа — Љубљана; 
— по повод триесетгодишнината на постоењето, 

а за особени заслуги и успеси во стручното образо-
вание на кадри за потребите на шумарството и дрв-
ната индустрија 

Шумарско-школски центар - Постојна; ' 
— пот повод триесетгодишнината на постоењето, 

а за особени заслуги и успеси постигнати во рабо-
тата од значење за стопанскиот напредок на земјата 

Мегка1ог - ѕЈоуешја Vосе - Г^јиШјапа; 

— по повод дваесет и гетгодишнината на по-
стоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати 
во работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата . 

СИП - машинска индустрија - Шемпетер у 
Савињској долини — Жалец; 

— по повод триесетгодишнината на постоењето, 
а за особени заслуги и успеси постигнати во рабо-
тата од значење за стопанскиот напредок на зем-
јата 

СОУР удружена' индустрија возила ТАМ Радна 
организација Аутообнова — Марибор; 

— по повод дваесет и петгодишнината на по-
стоењето, а за заслуги во развивањето и омасову-
вање на авто-мото спортот и придонес кон шире-
њето на техршчката и сообраќајната култура 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ауто-мото друштво — Церкље на Горењскем; 

— по повод триесетгодишнината на работата, 
а за заслуги и успеси во ширењето, популаризира-
ње и унапредување на фото и кино аматеризмот 
во својот крај 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Фото-кино клуб — Радовлуица; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Бришки Јоже Алојз, Грчар Алојза Алојз, Јо-
рич Јанеза Вид, Михелич Грегора Винко, Шетинц 
Франца Франц; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Добровољц-Пухар Рудолфа Елидија, Голобич 
Мартина Франц, Нотар Карла Карел, Новак Ивана 
Цвето, Подгорник Цирила Милан; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ ' 

Филипчић И. Емил, Грашић Ловренца -Сречко, 
Хрибар Јанеза Јанез, Јерман Јожефа Рико, Качар 
Франца Франц, Мачек Аленка, Матох Ивана Ан-
тон, Петковшек Антона Антон, Ржек Јожета Јоже, 
Томажич Јакоба Макс, Весел Јоже Стане; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето 6а братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Кутии Франци Франце; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Брулц Матије Драго, Приставец Ане Милан, 
Шуц Андреј е Жарко; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок, на 
земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Лединек-Мунда Јосипа Соња, Шајина Ивана 
Борис; 

— за заслуги и постигнати^ успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

г о ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Кавалич Јоже Виктор; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Алич-Кунц Јернеја Цветка, Черне Владимира 
Владимир, Дебељак Јоже Виљем, Дежелак Станка 
Станислав, Долиишек-Јаворник Михаела Ана, Ер-
бежни-Чук Карола Славоја, Глажар Владимира 
Дарко, Јанчар Рудолфа Матјаж, Каменов-Томажин 
Јожефа Олга, Кирков Диме Костадин, Мај арон 
Лудвика Игор, Млакар Албина Марија, Млакар Ал-
бина Вера, Пиано Јосипа Јоже, Планинц Јосипа 
Богомир, Равник Јанеза Франц, Ремиц-Гердина Ло-
вре Аница, Рупар Франца Антон, Трошт-Петернел 
Ивана Мајда, Тржан Франца Франц; 

1 — за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Трампуш Алојза Виљем; 
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— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Grojzdek-Hiibscher Ivana Marjeta; 

О д С Р С р б и ј а 

— по повод стогодишнината на постоењето, а за 
извонредни заслуги и успеси во просветување, раз-
вивање и негување на културно-научниот и умет-
ничкиот живот, со што е направен значаен придонес 
кон социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Коларчев народни универзитет — Белград; 
— по повод триестгодишнината на постоењето, 

а за особени заслуги и успеси постигнати во научно-
истражувачката работа на откривањето на нук-
леарни и други суровини, со што е направен зна-
чаен придонес кон стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

„Геоинсггитут" — Институт за геолошка истра-
живања нуклеарнине и других минералних сирови-
на — Београд; 

—-за особени заслуги и успеси во ,стручното 
образование на средно-медицинскиот кадар и при-
донес кон ширењето на просветата и културата 

Медицинска школа „Др Миленко Хаџић"— Ниш; 

— по повод педесетгодишнината на постоењето, 
а за особени заслуги во основното образование и 
воспитување па младите генерации и придонес кон 
ширењето на просветата и културата 

* Основна школа „Доеитеј Обрадовић" — Смеде-
рево; 

— по повод дваесет и петгодишнината на рабо-
тата, а за особени заслуги во негувањето на приме-
нетите ликовни уметности и ширењето на ликовната 
култура, 

Удружење ликовних уметника пркмењених 
уметности и дизајнера Србије — Ееоград; 

— по повод стогодишнината на постоењето, а за 
особени заслуги во развивањето на фармацевтската 
служба и придонес кон подигањето .на здравството 
и лекување на населението 

Здравствена радеа организација удружене апо-
теке ,,,Ниш" — Ниш; 

— за особени заслуги во развивањето на струч-
ните знаења во популаризацијата и примена на нау-
ката во областа на шумарството и индустријата на 
преработка на дрво 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Савез инженера и техничара шумарства и ин-

дустријо за прераду дрвета СР Србије — Београд; 

— по повод дваесет и петгодишнината на пос-
тоењето, а за особени заслуги во развивањето на 
стручните знаења и во популаризација и примена 
на науката во областа на текстилната индустрија 

Савез инжењера и техничара текстилаца Срби-
је — Београд; 

— за заслуги во развивањето и омасовувањето 
на ауто-мото спортот и придонес кон ширењето на 
техничката и сообраќајната култура 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА' 

Ауто-мото друштво „Краљево" — Краљево, Ау-
то-мото друштво — Ниш, Ауто-мото клуб „Шабан" 
— Шабац; 

— по повод дваесет и петгодишнината на рабо-
тата, а за заслуги во ангажирано информирање на 
граѓаните, со. што е направен придонес кон соција-
листичката изградба на земјата 

Новинска и радио дифузна радка организација 
,,Наш глас" — Смедерево, 

— за долгогодишна револуционерна работа и -
особени заслуги во јакнењето на свеста на нашите 
граѓани во борбата за слобода и независност на зем-
јата, како и за придонес кон развојот на социјалис-
тичкото самоуправно општество 

СО ОРДЕН НА Ј У Г О С Л О В Е Н С К О Т О ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Недељковић Стевана Радисав; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Бихаљи-Мерин Давида Ото; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Лазаревић Милована Драгослав; 

— за особени засл,уги и пост ипати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Милојковић Радомир^ Мирко, Ваш Јосипа 
Фрањо; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Станковић Александра Миодраг; 

—' за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

- Драгојевић Милована Милић, Гојковић Николи-
на Милутин; 

! 



Страна 1404 - Број 42 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ ПеФок, 17 август 1979 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Марјановиќ Стевана Драган, Поповић Грубачић 
Илије Милосава, Томашевић Митра Андрија; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Степановић Петра Стана; 

О д С А П К о с о в о 

- за особени заслуги и успеси постигнати во 
омасовувањето и развивањето на фудбалскиот спорт 
и придонес кон ширењето на прогресивните идеи и 
братството и единството меѓу нашите народи и на-
родности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Фудбалски клуб „Будућност" — Пећ; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Ајети Исмаил а др Идриз, Бљута Јакупа Асим, 
Долашевић Душана Светислав; 

О д С А П В о ј в о д и н а 

— по повод триесетгодишнината на постоењето, 
а за особени заслуги и успеси во работата на зашти-
тата, рехабилитацијата, образованието и културно-
-забавниот живот на слепи лица 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Савез слепих Војводине — Основна организација 
— Зрењзнин; 

— за особени заслуги и успеси постигнати во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
зем ј ата 

„Војводинапут" — „Рудници неметала" — Рако-
вац, Беочин; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Индустрија тепиха ,Пролетер" - Зрењанин; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Хан Жељка проф. Стјепан, Узелац Добривоја 
Александар. 
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22 декември 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

677. Правилник за југословенските стандарди 
за методите за испитување на хемискиот 
состав на бакарот и на бакарните ле-
гури - - - - - - - Г- — 1389 

678. Правилник за југословенските стандарди 
за контејнери - - — - - - - - - - 1389 

679. Правилник за југословенскиот стандард 
за инструменти и уреди за мерење и ре-
гулација во индустриски процеси - — 1390 

680 Правилник за југословенските стандарди 
за испитување на технички алуминиум-
-о^сид - - - - - - - - - 1390 

" 681. Правилник за Југословенските стандарди 
од областа на шумарството - — - — 1391 

682. Правилник за Југословенскиот стандард 
за неметали - - - — — - — - 1391 

683. Правилник за Југословенскиот стандард 
од областа на електрое^ергетиката - - 1391 

684. Правилник на југословенските стандарди 
за методите за испитување на хемискиот 
состав на бакар, бакарни легури, цинк и 
легури од цинк — — - - - — - - 1392 

685. Правилник за југословенските стандарди 
за кабли - - - - - - - - - - - 1392 

686. Правилник за Југословенските стандарди 
" за електрични апарати за домаќинство - 1393 

687. Правилник за југословенскиот стандард 
од областа на електротехниката - - 1394 

688. Правилник за југословенските стандарди 
од областа на електротехниката — — 1394 

689. Правилник за Југословенскиот стандард 
од областа на електротехниката - — — 1395 

690. Правилник за Југословенскиот стандард 
од областа на електротехниката - - - 1395 

691. Правилник за југословенските стандарди 
од областа на електротехниката - - - 1395 

692. Правилник за југословенските стандарди 
од областа на електротехинката -- - - 1396 

693. Наредба за определување на електроме-
^ицинските уреди што можат да се пуш-
таат во промет само ако се снабдени со 
гарантен лист, техничко упатство и спи-
сок на овластените сервиси и за најма-
лото траење на гарантниот рок за тие 
уреди - - - - - - - - - 1396 

Одлука за оценување на уставноста и за-
конитоста на одредбата од член 6 точка 
15 на Правилникот за посебниот режим на 
контролата на дејностите што ја загрозу-
ваат или можат да ја загрозат средината— 1397 

Одликувања — — — — — — — — — 1398 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1, Пот. фах 226. - Директор и главен и одговорен уредник 

Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 - Печати Београдски издавачко-графички 
завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17. 


