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Petek, 9. decembra 1988 

BEOGRAD 

ŠTEVILKA 72 LETO XLIV 

Cena te številke je 1.400 dinarjev. - Naročnina za 
leto 1988 znaša 33.300 dinarjev. - Rok za reklama- 
cije je 15 dni. - Uredništvo: Beogrcd, Jovana Risti- 
ća št. 1 - poštni predal 226 - telefoni: centrala 
650-155; uredništvo 651-885; naročnine 651-732; 

te!ex 11756 

948. 
Na podlagi 3. točke 315. člena ustave Socialistične fede- 

raiivne republike Jugoslavije izdaja Predsedstvo Socialistične 
federativne republike Jugoslavije 

UKAZ 

O RAZGLASITVI ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA 
O SKUPNEM OBSEGU PRORAČUNSKIH ODHODKOV 

FEDERACIJE ZA LETO 1988 

Razglaša se zakon o spremembah zakona o skupifera ob- 
segu proračunskih odhodkov federacije za leto 1988, ki ga je 
sprejela Skupščina SFRJ na seji Zbora republik in pokrajin 
dne 9. decembra 1988. 

P št. 894 
Beograd, 9. decembra 1988 

Predsednik 
Predsedstva SFRJ; 
Raif Dizdarević 1. r. 

Podpredsednik 
Skupščine SFRJ: 

Spasoje Medenica 1. r. 

ZAKON 

O SPREMEMBAH ZAKONA O SKUPNEM OBSEGU 
PRORAČUNSKIH ODHODKOV FEDERACIJE ZA LETO 

1988 

1. člen 

V 1. členu zakona o skupnem obsegu proračunskih od- 
hodkov federacije za leto 1988 (Uradni list SFRJ št. 3/88 in 
45/88) se znesek: „7,010.051,100.000" nadomesti z zneskom: 
„7,610.051,100.000". 

2. člen 

V 2. členu se znesek: „5,759.757.900.000" nadomesti z 
zneskom: „6,359.757,900.000". 

3. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Urad- 
nem listu SFRJ.   

949. 
Na podlagi 3. točke 315. člena ustave Socialistične fede- 

rativne republike Jugoslavije izdaja Predsedstvo Socialistične 
federativne republike Jugoslavije 

UKAZ 

O RAZGLASITVI ZAKONA O SPREMEMBAH IN DO- 
POLNITVAH ZAKONA O DOLOČITVI PRIHODKOV FE- 
DERACIJE, KI SE V LETU 1988 UPORABLJAJO ZA PO- 

TREBE GOSPODARSTVA 

Razglaša se zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o določitvi prihodkov federacije, ki se v letu 1988 uporabljajo 

za potrebe gospodarstva, ki ga je sprejela Skupščina SFRJ na 
seji Zbora republik in pokrajin dne 9. decembra 1988. 
P št. 895 
Beograd, 9. decembra 1988 

Predsednik 
Predsedstva SFRJ: 

Raif Dizdarevič I. c. 
Podpredsednik, 

Skupščine SFRJ: 
Spasoje Medenica 1. r. 

ZAKON 

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DO- 
LOČITVI PRIHODKOV FEDERACIJE, KI SE V LETU 1988 

UPORABLJAJO ZA POTREBE GOSPODARSTVA 
1. člen 

V zakonu o določitvi prihodkov federacije, ki se v letu 
1988 uporabljajo za potrebe gospodarstva (Uradni list SFRJ št. 
10/88 in 45/88), se v 1. členu v določbi pod 2) odstotek: 
„0,66%" nadomesti z odstotkom: „4,81%", številka: 
„18.216,000.000" pa s številko: „35.508,000.000". 

V določbi pod 4) se odstotek: „2,29%" nadomesti z od- 
stotkom: „12,76%", številka: „63.000,000.000" pa s številko: 
„108.370,000.000". 

V določbi pod 5) se odstotek: „1,61%" nadomesti z od- 
stotkom: „4,69%", številka: „44.367,000.000" pa s številko: 
„60.067,000.000". 

2. člen 

V 2. členu se v določbi pod 6) za tretjim odstavkom doda 
nov, četrti odstavek, ki se glasi: 

„Več izločena sredstva od zneskov za posamezne name- 
ne, določene v drugem in tretjem odstavku tega člena, se pre- 
nesejo na poseben račun zveznega upravnega organa za eko- 
nomske odnose s tujino za pospeševanje zunanjetrgovinskih 
odnosov s tujino.". 

3. člen 

V 3. členu se odstotek: „36,29%" nadomesti z odstotkom: 
„30,33%", številka; „6.610,000.000" s številko: 
„10.768,000.000", odstotek: „63,71%" z odstotkom: „69,67%", 
številka: „11.606,000.000" pa s številko: „24.740,000.000.". 

4. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Urad- 
nem listu SFRJ. 

950. 
Na podlagi 5. točke prvega odstavka 281. člena in 2. toč- 

ke drugega odstavka 286. člena ustave Socialistične federativ- 
ne republike Jugoslavije v zvezi z 20. členom zakona o denar- 
nem sistemu (Uradni list SFRJ št. 49/76, 61/82 in 71/86) je 
sprejela Skupščina SFRJ na seji Zbora republik in pokrajin 
dne 9. decembra 1988 
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ODLOK 

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O CI- 
LJIH IN NALOGAH SKUPNE EMISIJSKE IN DENARNE 

POLITIKE TER SKUPNIH TEMELJEV KREDITNE 
POLITIKE V LETU 1988 

1. V odloku o ciljih in nalogah skupne emisijske in denar- 
ne politike ter skupnih temeljev kreditne politike v letu 1988 
(Uradni list SFRJ št. 87/87, 31/88, 40/88 in 64/88) se v 2. toč- 
ki odstotek; „25,5" nadomesti z odstotkom: „37,2". 

2. Deveti odstavek 9. točke se spremeni, tako da se glasi: 
„Ne glede na šesti, sedmi in osmi odstavek te točke se za 

znesek kreditov iz primarne emisije, ki jih banke in drugi upo- 
rabniki niso vrnili v pogodbenem roku ali ki se uporabljajo v 
nasprotju s predpisi oziroma nenamensko, plačujejo obresti 
po obrestni meri, ki je za 10% večja od eskontne mere Narodne 
banke Jugoslavije, dvignjene na letno raven.". 

3. V 9.a točki se črtajo besede: „obresti pa se obračunava- 
jo ob uporabi mesečnih obrestnih mer na revalorizirano osno- 
vo". 

Dodasta se nova, drugi in tretji odstavek, ki se glasita: 
„Obresti za depozite, vezane za tri in več mesecev, se ob- 

računavajo mesečno ob uporabi mesečnih konformnih obres- 
tnih mer na revalorizirano osnovo in se pripišejo depozitu za- 
dnji dan v mesecu. 

Obresti za kredite z rokom, daljšim od enega leta, se ob- 
računavajo mesečno ob uporabi mesečnih konformnih obres- 
tnih mer na revalorizirano osnovo, se posebej evidentirajo v 
bilanci banke in se ne pripisujejo osnovi.". 

4. Ta odiok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad- 
nem listu SFRJ. 

Skupščina SFRJ 
AS št. 572 
Beograd, 9. decembra 1988 

Podpredsednik 
Skupščine SFRJ: 

Spasoje Medenica 1. r. 
Predsednik 

Zbora republik in pokrajin: 
Abaz Kazazi 1. r. 

951. 
Na podlagi 48. člena zakona o temeljih sistema pre- 

moženjskega in osebnega zavarovanja (Uradni list SFRJ št. 
24/76) izdaja Zvezni izvršni svet 

ODLOK 

O SPREMEMBAH ODLOKA O NAJNIŽJIH ZAVARO- 
VALNIH VSOTAH, NA KATERE SE MORA SKLENITI ZA- 
VAROVANJE ZA POTNIKA V JAVNEM PREVOZU PRO- 

TI POSLEDICAM NEZGODE 
1. V odloku o najnižjih zavarovalnih vsotah, na katere se 

mora skleniti zavarovanje za potnika v javnem prevozu proti 
posledicam nezgode (Uradni list SFRJ št. 62/81, 67/84, 24/86 
in 79/87) se v I. točki v določbi pod 1) številka: „600.000" nad- 
omesti s številko: „1,500.000". 

V določbi pod 2) se številka: „1,200,000" nadomesti s šte- 
vilko: „3,000.000". 

V določbi pod 3) se številka: „300.000" nadomesti s šte- 
vilko: „750.000". 

2. Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
listu SFRJ. 
E.p^ št. 425 
Beograd, 3. novembra 1988 

Zvezni izvršni svet 
Podpredsednik: 

Janez Zemljarič I. r. 

952. 
Na podlagi 54. člena zakona o varstvu izumov, tehničnih 

izboljšav in znakov razlikovanja (Uradni list SFRJ št. 34/81) 
izdaja Zvezni'izvršni svet na predlog Zveznega zavoda za pa- 
tente 

ODLOK 
O SPREMEMBAH ODLOKA O POSEBNIH STROŠKIH 
POSTOPKA ZA PRIDOBITEV PRAVIC, S KATERIMI SE 
ZAVARUJEJO IZUMI IN ZNAKI RAZLIKOVANJA, IN 

VZDRŽEVANJE NJIHOVE VELJAVNOSTI 
1. V odloka o posebnih stroških postopka za pridobitev 

pravic, s katerimi se zavarujejo izumi in znaki razlikovanja, in 
vzdrževanje njihove veljavnosti (Uradni list SFRJ št. 12/82, 
42/84, 62/85, 21/87 in 79/87) se v tarifi plačil za objavo paten- 
tnih spisov in podatkov o prijavah patentov ter o pravicah, s 
katerimi se zavarujejo izumi in znaki razlikovanja, ki je sestav- 
ni del odloka, v prvi alinei tar. št. 1 števiika: „9.000" nadomesti 
s številko: „13.800", v drugi alinei pa številka: „9.900" s števil- 
ko: „15.200". 

2. V prvi alinei tar. št. 2 se številka: „150" nadomesti s šte- 
vilko: „370", v drugi alinei številka: „150" s številko: „370", v 
tretji alinei številka: „2.000" s številko: „5.000", v četrti alinei 
pa številka: „1.350" s številko: „3.000". 

3. V prvi alinei tar. št. 3 se številka: „150" nadomesti s šte- 
vilko: „370", v drugi alinei številka: „1.000" s številko: 
„2.500", v tretji alinei pa števiika: „2.000" s številko: „5.000". 

4. V tar. št. 4 se številka: „3.500" nadomesti s številko: 
„11.900". 

5. V tar. št. 5 se številka: „150" nadomesti s številko: 
„370". 

6. Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
listu SFRJ. 

E.p. št. 426 
Beograd, 3. novembra 1988 

Zvezni izvršni svet 
\ 

Podpredsednik: 
Janez Zemljarič I. r. 

953. 

Na podlagi tretjega odstavka 2. člena zakona o računanju 
časa (Uradni list SFRJ št. 69/82) izdaja Zvezni izvršni svet 

ODLOK 
O DNEVU IN TRENUTKU PREHODA NA POLETNO RA- 
ČUNANJE ČASA TER O DNEVU IN TRENUTKU POMAK- 

NITVE NA SREDNJEEVROPSKI PASOVNI ČAS 
V LETU 1989 

!. Poletni čas se v letu 1989 začne računati 26. marca ob 
2 h 00 min 00 s tako, da se ura pomakne za eno uro naprej in 
se čas ob 2 h 00 min 00 s računa kot 3 h 00 min 00 s. 

2. Poletni čas se v letu 1989 neha računati 24. septembra 
ob 3 h 00 min 00 s tako, da se ura pomakne za eno uro nazaj in 
se čas ob 3 h 00 min 00 s računa kot 2 h 00 min 00 s. 

3. Ura, ki se 24. septembra 1989 med 2 h 00 min 00 s in 
3 h 00 min 00 s zaradi pomaknitve za eno uro nazaj poja\i 
dvakrat, se označi: prva kot ura 2A, druga pa kot ura 2B. 

4. Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
listu SFRJ. 

E.p. št. 427 
Beograd, 3. novembra 1988 

Zvezni izvršni svet 

Podpredsednik: 
Janez Zemljarič I. r. 
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954. 

Na podlagi drugega odstavka 277. člena zakona o obliga- 
cijskih razmerjih (Uradni list SFRJ št. 29/78 in 39/85) izdaja 
Zvezni izvršni svet 

ODLOK 

O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O OBRESTNI 
MERI ZAMUDNIH OBRESTI 

1. V odloku o obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list 
SFRJ št. 19/82, 40/83, 53/84, 15/85, 32/85, 62/85, 14/86 
23/86, 42/86, 29/87 in 16/88) se 1. točka spremeni, tako da se 
glasi: 

„1. Dolžnik, ki zamudi z izpolnitvijo denarne obveznosti, 
ki izvira iz gospodarske pogodbe, plača zamudne obresti po 
obrestni meri, večji za 50% od obrestne mere pogodbenih ob- 
resti.". 

2. Obrestna mera zamudnih obresti iz 1. točke tega odlo- 
ka ne sme biti manjša od 8% na leto. 

3. Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 
SFRJ. 
E. p. št. 446 
Beograd, 8. novembra 1988 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Branko Mikulić 1. r. 

955. 
Na podlagi četrtega odstavka 128. člena zakona o deviz- 

nem poslovanju (Uradni list SFRJ št. 66/85, 71/86, 3/88 in 
59/88) izdaja Zvezni izvršni svet 

ODLOK 

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITV AH ODLOKA O PO- 
GOJIH ZA UVOZ BLAGA ZA бШОКО PORABO V LETU 

1988 

!. V odloku o pogojih za uvoz blaga za široko porabo v 
letu 1988 (Uradni list SFRJ št. 34/88 in 51/88) se L točka spre- 
meni, tako da se glasi: 

„1. Uvoz blaga za široko porabo lahko organizacije 
združenega dela prijavijo pristojni narodni banki, če hkrati 
prijavijo posel izvoza jugoslovanskega blaga najmanj v vred- 
nosti blaga za široko porabo, ki ga uvozijo na podlagi teh po- 
slov.". 

2. V 2. točki se besede: „Ne glede na L točko tega odloka 
smejo organizacije združenega dela" nadomestijo z besedami: 
„Organizacije združenega dela smejo". 

3. V prvem odstavku 5. točke se določba pod 9 spremeni, 
tako da se glasi: 

„9) blaga za široko porabo za potrebe organizacij 
združenega dela na področju turizma in gostinstva;" 

Za določbo pod 9 se dodasta določbi pod 10 in 11, ki se 
glasita: 

„10) v okviru maloobmejnega prometa in sejemskih kom- 
penzacijskih poslov; 

11) blaga, navedenega v seznamu blaga, ki je objavljen 
skupaj s tem odlokom in je njegov sestavni del ". 

4. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad- 
nem listu SFRJ. 

E. p. št. 447 
Beograd, 9. decembra 1988 

Zvezni izvršni svet 

Podpredsednik: 
Miloš Milosavljevic 1. r. 

SEZNAM BLAGA 

0901.11 Kava, nepražena, s kofeinom 
0901.12 Kava, nepražena, brez kofeina 
0901.21 Kava s kofeinom, pražena 
0901.22 Kava brez kofeina, pražena 
1602.20 Jetrna pašteta (iz jeter katerekoli živali) 
1602.49 Mesni zajtrk v konservah (drugo, vštevši meša- 

nice) 
1604.13 Sardele, velike sardele in papaline 
1604.14 Tuni, progasti tuni in palamide 
1701.991 Sladkor iz sladkornega trsta, rafiniran 
1701.992 Sladkor iz sladkorne pese, rafiniran 
18.01 Kakav v zrnu, cel ali zdrobljen, surov ali 

pražen 
1802.00 Lupine, skorje, opne in drugi odpadki kakava 
1803.10 Kakavova pasta - nerazmaščena 
1803.-20 Kakavova pasta, popolnoma ali deloma raz- 

maščena 
1804.00 Kakavovo maslo, maščobe in olje 
1805.00 Kakav v prahu, brez dodatka sladkorja ali dru- 

gih sladil 
1806.10 Kakav v prahu z dodatkom sladkorja ali drugih 

sladil 
19.02 Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z 

mesom ali drugimi snovmi) ali drugače priprav- 
ljene, kot so špageti, makaroni, rezanci, lazanje, 
cmoki, ravioli, kaneloni, kuskus, pripravljen ali 
nepripravljen 

20.01 Vrtnine, sadje in dragi užitni deli rastlin, pri- 
pravljeni ali konservirani v kisu ali ocetni kisli- 
ni 

20.02 Paradižnik, pripravljen ali konserviran kako 
drugače, razen s kisom ali ocetno kislino 

20.03 Gobe in gomoljike, pripravljene ali konservira- 
ne drugače, razen v kisu ali ocetni kislini 

20.04 Druge vrtnine, pripravljene ali konservirane 
drugače, razen v kisu ali ocetni kislini, za- 
mrznjene 

20.05 Druge vrtnine, pripravljene ali konservirane 
drugače, razen v kisu in ocetni kislini, nezam- 
rznjene 

20.07 Džemi, sadni želeji, marmelade, sadni pireji in 
sadne paste, dobljeni s kuhanjem, z dodatkom 
sladkorja ali drugih sladil ali brez njih 

20.08 Sadje in drugi užitni deli rastlin, drugače pri- 
pravljeni ali konservirani, z dodatkom sladkorja 
ali drugih sladil ali alkohola ali brez njih, ki ni- 
so omenjeni in ne zajeti na drugem mestu 

20.09 Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in zelenjavni 
sokovi, nefermentirani in brez dodatka alkoho- 
la, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali 
brez njih 

2201.10 Mineralne vode in sodavice 
3004.401 Gotova zdravila za prodajo na drobno, ki vse- 

bujejo alkaloide in njihove derivate (aspirin in 
podobne tablete) 

32.13 Barve za umetniško slikarstvo, pouk ali za ples- 
karje, barve za niansiranje, barve in podobho 
za razvedrilo in zabavo, v tabletah, tubah, ko- 
zarčkih, stekleničkah, skodelicah ali podobnih 
oblikah ali pakiranjih 

32.14 Kiti (steklarski, za cepljenje idr.), sintetični 
ometi, druge tesnilne mase, polnila za pleskar- 
sko-barvarska dela; preparati za površinsko 
obdelavo fasad, notranjih zidov, tal, stropov 
ipd, ki niso ognjevzdržni 

3401.11 Milo za toaletno uporabo (vštevši proizvode z 
zdravilnimi substancami) 
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34.05 Loščila in kreme za obutev, pohištvo, tla, karo- 
serije, steklo ali kovino, paste in praški za čiš- 
čenje in podobni preparati (ne glede na to, ali 
so v obliki papirja, vate, polsti, netkanih tka- 
nin, gobastih materialov, iz plastike ali gume, 
impregnirani ali premazani s takimi preparati), 
razen voskov iz tar. št. 34.04 

3405.10 Loščila, kreme in podobni preparati za obutev 
in usnje 

38.20 Preparati zoper zmrzovanje in pripravljene te- 
kočine za odtajanje 

3923.909 Koši za odpadke - plastični 
4203.10 Oblačila iz usnja (moške jakne iz nape) 

6104.5 Krila in hlačna krila, pletena 
6107.2 Spalne srajce in pižame, pletene, za moške in 

dečke 
6108.3 Spalne srajce in pižame, pletene, za ženske in 

deklice 

61.15 Hlačne nogavice, nogavice, vštevši nogavice za 
vene in nogavice brez podplatov, pletene ali 
kvačkane 

62.02 Plašči, površniki, pelerine, vetrovke s kapuco ti- 
pa anorak (vštevši smučarske jakne), vetrovke s 
podlogo z vložkom ali brez njih in podobni iz- 
delki za ženske in deklice, razen izdelkov iz tar. 
št. 62.04 

6203.3 Jakne in jopiči (blazerji) 
6204.5 Krila in hlačna krila, razen pletenih 
6207.2 Spalne srajce in pižame, razen pletenih, za 

moške in dečke 
6208.2 Spalne srajce in pižame, razen pletenih, za žen- 

ske in deklice 
64.01 Nepremočljiva obutev s podplati in vrhnjim de- 

lom (oglavom) iz kavčuka, gume ali plastične 
mase, katere vrhnji del ni pritrjen na podplat in 
ne spojen z njim s šivanjem ali z žeblji, vijaki, 
čepi ali po podobnih postopkih 

6401.92 Gumijasta obutev, ki pokriva gležnje, toda ne 
tudi kolena (moški gumijasti škornji, ženski gu- 
mijasti škornji, gumijaste galoše) 

6401.99 Druga gumijasta obutev (nizki gumijasti opan- 
ki) 

64.02 Druga obutev s podplati in vrhnjim delom (og- 
lavom) iz kavčuka, gume ali plastične mase 

64.03 Obutev s podplati iz kavčuka, gume, plastične 
mase, usnja ali umetnega usnja in z vrhnjim de- 
lom (oglavom) iz usnja 

64.04 Obutev s podplati iz kavčuka, gume, plastične 
mase, iz usnja ali umetnega usnja in z vrhnjim 
delom (oglavom) iz tekstilnih materialov 

6406.20 Podplati in pete iz kavčuka, gume ali plastične 
mase 

73.21 Peči za ogrevanje prostorov, štedilniki, rešetkas- 
ta ognjišča, kuhinjske peči (vrštevši tudi s po- 
možnim kotlom za centralno kurjavo), ražnji, 
prenosne pločevinaste posode z žerjavico, plin- 
ski kuhalniki, grelniki krožnikov in podobni ne- 
električni gospodinjski aparati in njihovi deli, iz 
železa ali jekla 

73.23 Namizni, kuhinjski in drugi proizvodi za gospo- 
dinjstvo in njihovi deli, iz železa ali jekla; želez- 

73.24 

73.18 

82.11 

82.15 

84.18 

84.50 

84.81 

85.07 

85.39 

na ali jeklena volna; gobe za ribanje posode in 
blazinice za ribanje ali poliranje, rokavice ipd., 
iz železa ali jekla 

Sanitarni predmeti in njihovi deli, iz železa ali 
jekla 
Vijaki, matice, tirfoni, vijaki s kavljem, kovice, 
klini za natezanje, razcepke, podložke (vštevši 
elastične podložke) in podobni proizvodi, iz 
železa ali jekla 
Noži z rezili, nazobljenimi ali nenazobljenimi 
(vštevši vrtnarske nože), razen nožev iz tar. št. 
82.08, in rezila za nože 
Žlice, vilice, zajemalke, žlice za peno, lopatice 
za serviranje kolačev, noži za ribe, noži za mas- 
lo, prijemalke za sladkor in podobni kuhinjski 
in namizni pribor 

Hladilniki, zamrzovalniki in druge naprave za 
hlajenje ali zamrzovanje, električni in drugi; 
toplotne črpalke, razen klimatizacijskih naprav 
iz tar. št. 84.15 

Pralni stroji, za gospodinjstvo in pralnice, vštev- 
ši stroje, ki perejo in sušijo 
Pipe, ventili in podobne naprave za cevovode, 
kotle, rezervoarje, velike sode in podobno, 
vštevši ventile za zmanjšanje tlaka in termosta- 
tično krmiljene ventile 
Električni akumulatorji, vštevši separatorje za- 
nje, pravokotne ali ne, vštevši kvadratne 
Električne žarnice z nitko in električne žarnice 
na razelektrenje, vštevši zaprte reflektorske 
vložke z vdelanimi žarnicami, ultravijolične in 
infrardeče žarnice; obločnice 

956. 

Na podlagi 80. člena zakona o standardizaciji (Uradni 
list SFRJ št. 37/88) predpisuje direktor Zveznega zavoda za 
standardizacijo 

PRAVILNIK 

O PRENEHANJU VELJAVNOSTI JUGOSLOVANSKEGA 
STANDARDA ZA CESTNE PODLOGE 

1. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, neha veljati 10. toč- 

ka jugoslovanskega standarda s temle nazivom in oznako: 
Klasične in šodobne cestne podloge. 

Tehnični pogoji za izdelavo   JUS U.E9.020, 
ki je bil predpisan z odločbo o jugoslovanskem standardu za 
gradbeništvo (Uradni list SFRJ št. 46/66). 

2. člen 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 

listu SFRJ. 

St. 07-93/197 
Beograd, 21. oktobra 1988 

Direktor 
Zveznega zavoda za 

standardizacijo: 
Vukašin Đragojevic 1. r. 
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957. 
Na podlagi 80. člena zakona o standardizaciji (Uradni 

list SFRJ št. 37/88) predpisuje direktor Zveznega zavoda za 
standardizacijo 

PRAVILNIK 

O PRENEHANJU VELJAVNOSTI JUGOSLOVANSKIH 
STANDARDOV ZA KOTALNE LEŽAJE 

1. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik,nehajo veljati jugo- 
slovanski standardi s temile nazivi in oznakami: 

1) Kotalni ležaji. Nosilnost in trajnost 
ležajev. Statična nosilnost, definicije   JUS M.C3.851 

2) Kotalni ležaji. Nosilnost in trajnost 
ležajev. Dinamična nosilnost in trajnost - de- 
finicija  — JUS M.C3.852, 
ki sta bila predpisana z odločbo o jugoslovanskih standardih 
za kotalne ležaje (Uradni list SFRJ št. 15/63); 

3) Postopek za izračunavanje statične 
nosilnosti in ekvivalentne obremenitve ob- 
ročnih krogličnih ležajev JUS M.C3.853 

4) Postopek za izračunavanje statične 
nosilnosti in ekvivalentne obremenitve ob- 
ročnih valjčnih ležajev JUS M.C3.854 

5) Postopek za izračunavanje statične 
nosilnosti in ekvivalentne obremenitve kolut- 
nih krogličnih ležajev JUS M.C3.855 

6) Postopek za izračunavanje statične 
nosilnosti in ekvivalentne obremenitve kolut- 
nih valjčnih ležajev — JUS M,C3.856, 
ki so bili predpisani z odločbo o jugoslovanskih standardih s 
področja kotalnih ležajev (Uradni list SFRJ št. 11/65). 

2. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, nehajo veljati od- 
ločba o jugoslovanskih standardih za kotalne ležaje (Uradni 
list SFRJ št. 25/64), odločba o jugoslovanskih standardih za 
kotalne ležaje (nosilnost) - (Uradni list SFRJ št. 5/66) in od- 
ločba o jugoslovanskih standardih za kotalne ležaje (Uradni 
list SFRJ št. 6/67). 

3. člen 

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
listu SFRJ. 

Št. 07-93/198 
Beograd, 21. oktobra 1988 

Direktor 
Zveznega zavoda za 

standardizacijo: 
Vukašin Dragojević I. r. 

2. člen 4 
Jugoslovanski standard iz 1. člena tega pravilnika je nje- 

gov sestavni del, objavi pa se v posebni izdaji Zveznega zavo- 
da za standardizacijo. 

3. člen 
Jugoslovanski standard iz 1. člena tega pravilnika ni ob- 

vezen. 
4. člen 

Ta pravilnik začne veljati tri mesece po objavi v Urad- 
nem listu SFRJ. 

Št. 07-93/200 
Beograd, 27. oktobra 1988 

Direktor 
Zveznega zavoda za 

standardizacijo: 
Vukašin Dragojević 1. r. 

959. 
Na podlagi 80. člena zakona o standardizaciji (Uradni 

list SFRJ št. 37/88) predpisuje direktor Zveznega zavoda za 
standardizacijo 

PRAVILNIK 

O JUGOSLOVANSKEM STANDARDU ZA ENERGETSKO 
ELEKTRONIKO 

1. člen ч 

Ta pravilnik predpisuje jugoslovanski standard za ener- 
getsko elektroniko s temle nazivom in oznako: 

Energetska elektronika. Polprevodniški 
pretvorniki. Usmerniki. Splošne določbe — JUS N.H4.001. 

2. člen 
Jugoslovanski standard iz 1. člena tega pravilnika je nje- 

gov sestavni del, objavi pa se v posebni izdaji Zveznega zavo- 
da za standardizacijo. 

3. člen 
Jugoslovanski standard iz 1. člena tega pravilnika je ob- 

vezen v celoti, uporablja! pa se bo za energetsko elektroniko 
od dneva uveljavitve tega pravilnika. 

4. člen 

Ta pravilnik začne veljati tri mesece po objavi v Urad- 
nem listu SFRJ. 

Št. 07-93/201 
Beograd, 27. oktobra 1988 

958. 
Na podlagi 80. člena zakona o standardizaciji (Uradni 

list SFRJ št. 37/88) predpisuje direktor Zveznega zavoda za 
standardizacijo 

PRAVILNIK 

O JUGOSLOVANSKEM STANDARDU ZA PIEZOELEK- 
TRIČNE NAPRAVE ZA STABILIZACIJO IN SELEKCIJO 

FREKVENC 

1. člen 

Ta pravilnik predpisuje jugoslovanski standard za piezo- 
električne naprave za stabilizacijo in selekcijo frekvenc s temle 
nazivom in oznako: 

Piezoelektrične naprave za stabilizacijo 
in selekcijo frekvenc. Izrazi in definicije — JUSN.A0.56I. 

Direktor 
Zveznega zavoda za 
standardizacijo: 

Vukašin Dragojević 1. r. 

960. 
Na podlagi 80. člena zakona o standardizaciji (Uradni 

list SFRJ št. 37/88) predpisuje direktor Zveznega zavoda za 
standardizacijo 

PRAVILNIK 

O JUGOSLOVANSKIH STANDARDIH ZA MEHANIKO 
KAMNIN 

1. člen 
Ta pravilnik predpisuje jugoslovanske standarde za me- 

haniko kamnin s temile nazivi in oznakami: 
1) Mehanika kamnin. Preskušanje fizi- 

kalnih in mehanskih lastnosti. Jemanje vzo- 
rcev  JUS B.B7.110 
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2) Mehanika kamnin. Preskušanje fizi- 
kalnih in mehanskih lastnosti. Metode za do- 
ločanje enoosne tlačne trdnosti JUS B.B7.126 

3) Mehanika kamnin. Preskušanje fizi- 
kalnih in mehanskih lastnosti. Določanje na- 
tezne trdnosti po posredni metodi JUS B.B7.127 

4) Mehanika kamnin. Preskušanje fizi- 
kalnih in mehanskih lastnosti. Metoda za do- 
ločanje upogibne trdnosti  JUSB.B7.128 

5) Mehanika kamnin. Preskušanje fizi- 
kalnih in mehanskih lastnosti. Metoda za do- 
ločanje mejne strižne trdnosti — JUS B.B7.130. 

2. člen 
Jugoslovanski standardi iz 1. člena tega pravilnika so nje- 

gov sestavni del, objavijo pa se v posebni izdaji Zveznega za- 
voda za standardizacijo. 

3. člen 
Jugoslovanski standardi iz 1. člena tega pravilnika so ob- 

vezni v celoti, uporabljali pa se bodo za mehaniko kamnin od 
dneva uveljavitve tega pravilnika. 

4. člen 
Ta pravilnik začne veljati šest mesecev po objavi v Urad- 

nem listu SFRJ. 

Št. 07-93/202 
Beograd, 27. oktobra 1988 

Direktor 
Zveznega zavoda za 

standardizacijo; 
Vukašin Dragojevic 1. r. 

2. člen 
Jugoslovanski standardi iz 1. člena tega pravilnika so nje- 

gov sestavni del, objavijo pa se v posebni izdaji Zveznega za- 
voda za standardizacijo. 

3. člen 
Jugoslovanski standardi iz 1. člena tega pravilnika so ob- 

vezni v celoti, uporabljali pa se bodo za jeklene vrvi za splošne 
namene, ki bodo izdelane oziroma uvožene od dneva uveljavit- 
ve tega pravilnika. 

4. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, nehajo veljati jugo- 

slovanski standardi s temile nazivi in oznakami: 
1) Jeklene vrvi za splošne namene. Teh- 

nične zahteve JUS C.H1.023 
2) Jeklene vrvi za splošne namene. Na- 

vadna vrv 6x7    JUSC.H1.070 
3) Jeklene vrvi za splošne namene. Na- 

vadna vrv 6x19  JUSC.H1.072 
4) Jeklene vrvi za splošne namene. Na- 

vadna vrv 6x37  JUS C.H 1.074 
5) Jeklene vrvi za splošne namene. Vrv 

6x19 z žicami za polnjenje   JUSC.H1.086 
6) Jeklene vrvi za splošne namene. Vrv 

6x19 - Warrington   JUSC.H1.090 
7) Jeklene vrvi za splošne namene. Vrv 

6x37 - Sealle JUSC.H1.102 
8) Jeklene vrvi za splošne namene. Vrv 

6x36 - Warrington - Sealle — — JUS C.H 1.108 
9) Jeklene vni za splošne namene. Več- 

plastna sukana vrv 34x7. Neodsukljiva  JUS C.HI.118, 
ki so bili predpisani s pravilnikom o jugoslovanskih standar- 
dih za jeklene vrvi (Uradni list SFRJ št. 12/82). 

961. 
Na podlagi 80. člena zakona o standardizaciji (Uradni 

list SFRJ št. 37/88) predpisuje direktor Zveznega zavoda za 
standardizacijo 

PRAVILNIK 
O JUGOSLOVANSKIH STANDARDIH ZA JEKLENE 

VRVI ZA SPLOŠNE NAMENE 

1. člen 
Ta pravilnik predpisuje jugoslovanske standarde za jekle- 

ne vrvi za splošne namene s temile nazivi in oznakami: 
1) Jeklene vrvi za splošne namene. Teh- 

nične zahteve —   JUS C.H 1.023 
2) Jeklene vrvi za splošne namene. Na- 

vadna vrv 6x7  JUS C.H1.070 
3) Jeklene vrvi za splošne namene. Na- 

vadna vrv 6x19  JUS C.H 1.072 
4) Jeklene vrvi za splošne namene. Na- 

vadna vrv 6x37  JUS C.H 1.074 
5) Jeklene vrvi za splošne namene. Vrv 

6x19 z žicami za polnjenje JUSC.H1.086 
6) Jeklene vrvi za splošne namene. Vrv 

6x19 - Warrington JUS C.H 1.090 
7) Jeklene vrvi za splošne namene. Vrv 

6x37-Sealle JUSC.H1.102 
8) Jeklene vrvi za splošne namene. Vrv 

6x36 - Warrington - Sealle   JUS C.HI.108 
9) Jeklene vrvi za splošne namene. Več- 

plastna sukana vrv 34x7, neodsukljiva  JUS C.H 1.118 
10) Jeklene vrvi za splošne namene. 

Večplastna sukana vrv 15x7 + 9x7 + 9x3 + 
JJ, neodsukljiva   JUS C,HI.120. 

5. člen 
Ta pravilnik začne veljati tri mesece po objavi v Uradnem 

listu SFRI. 

Št. 07-93/203 
Beograd, 27. oktobra 1988 

Direktor 
Zveznega zavoda za 

standardizacijo: 
Vukašin Dragojevic 1. r. 

962. 

Na podlagi 80. člena zakona o standardizaciji (Uradni 
list SFRJ št. 37/88) predpisuje direktor Zveznega zavoda za 
standardizacijo 

PRAVILNIK 
O PRENEHANJU VELJAVNOSTI JUGOSLOVANSKIH 

STANDARDOV ZA CEVNA ZAPIRALA 

1. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, nehajo veljati jugo- 

slovanski standardi s temile nazivi in oznakami: 
1) Ročna kolesa z valovitim vencem in 

ravnimi palci JUS M.C7.325 
2) Kolutasta ročna kolesa iz stiskanega 

materiala   JUS M.C7.35K 
ki sta bila predpisana z odločbo o jugoslovanskih standardih 
za ročna kolesa (Uradni list FLRJ št. 52/57); 

3) Cevni zapirači. Ventili za splošne na- ' 
mene. Razdelitev, definicije, skupne določbe JUS M.C5.020 
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4) Cevni zapirači za splošne namene. 
Glavne zunanje mere in priključne mere. 
Ravni zaporni ventili s prirobnicami za 
NP = 25 kp/cm2 -   JUS M.C5.032 

5)) Cevni zapirači za splošne namene. 
Glavne zunanje mere in priključne mere. 
Ravni zaporni ventili s prirobnicami za 
NP = 40 kp/cm2   - JUS M.C5.033 

6) Cevni zapirači za splošne namene. 
Glavne zunanje mere in priključne mere. 
Kotni zaporni ventili s prirobnicami za 
NP = 4Ckp/c:m2 JUS M.C5.053 

7) Cevni zapirači za splošne namene. 
Glavne zunanje mere in priključne mere. 
Ravni zapomo-odbojni ventili s prirobnica- 
mi za NP= 40 kp/cm2 JUS M.C5.113 

8) Cevni zapirači za splošne namene. 
Glavne zunanje mere in priključne mere. 
Kotni zapomo-odbojni ventili s prirobnicami 
za NP-40 kp/cm2 JUS M.C5.123 

9) Cevni zapirači za splošne namene. 
Glavne zunanje mere in priključne mere. 
Ravni odbojni ventili s prirobnicami za 
NP=40 kp/cm2 JUS M.C5.183 

10) Cevni zapirači za splošne namene. 
Glavne zunanje mere in priključne mere. 
Kotni odbojni ventili s prirobnicami za 
NP = 40 kp/cm2 JUS M.C5.203, 
ki so bili predpisani z odločbo o jugoslovanskih standardih za 
ventile za splošne namene (Uradni list FLRJ št. 52/59); 

11) Cevna zapirala. Pipe za splošne na- 
mene. Razdelitev, definicije, skupne določbe JUS M.C5.400 

12) Cevna zapirala za splošne namene. 
Ravne pipe iz sive litine s prirobnicami (izde- 
lava A in C). Glavne zunanje mere in pri- 
ključne mere   JUS M.C5.430 

13) Cevna zapirala za splošne namene. 
Ravne pipe iz brona s prirobnicami (izdelava 
D). Glavne zunanje mere in priključne mere JUS M.C5.431 

14) Cevna zapirala za splošne namene. 
Kotne pipe iz sive litine s prirobnicami (izde- 
lava A in C). Glavne zunanje mere in pri- 
ključne mere  JUS M.C5.450 

15) Cevna zapirala za splošne namene. 
Kotne pipe iz brona s prirobnicami (izdelava 
D). Glavne zunanje mere in priključne mere JUS M.Ć5.451 

16) Cevna zapirala za splošne namene. 
Trokrake pipe iz sive litine s prirobnicami 
(izdelava A in C). Glavne zunanje mere in 
priključne mere JUS M.C5.480 

17) Cevna zapirala za splošne namene. 
Trokrake pipe iz brona s prirobnicami (izde- 
lava D). Glavne zunanje mere in priključne 
mere JUSM.C5.481, 
ki so bili predpisani z odločbo o jugoslovanskih standardih za 
cevna zapirala (Uradni list FLPJ št. 40/61); 

18) Cevna zapirala. Zasunki za splošne 
namene. Definicije, skupne določbe JUS M.C5.600 

19) Cevna zapirala za splošne namene. 
Ploščati zasunki iz jeklene litine ali jekla s 
prirobnicami (izdelava E, F in G). Glavne zu- 
nanje mere in priključne mere   JUS M.C5.622 

20) Cevna zapirala za splošne namene. 
Ovalni zasunki iz sive litine s prirobnicami 
(izdelava A, B in C). Glavne zunanje mere in 
priključne mere      JUS M.C5.640 

21) Cevna zapirala za splošne namene. 
Ovalni zasunki iz jeklene litine ali jekla s pri- 
robnicami (izdelava E, F in G). Glavne zuna- 
nje mere in priključne mere — JUS MC5.641 

22) Cevna zapirala za splošne namene. 
Okrogli zasunki iz sive litine s prirobnicami 
(izdelava A, B in C). Glavne zunanje mere in 
priključne mere JUS M.C5.660, 
ki so bili predpisani z odločbo o jugoslovanskih standardih za 
cevna zapirala (Uradni list FLRJ št. 7/63); 

23) Vodovodne in sanitarne armature z 
delovnim tlakom do 10 kp/cm2. Tehnični 
predpisi za izdelavo in dobavo JUS M.C5.011, 
ki je bil predpisan z odločbo o jugoslovanskih standardih za 
vodovodne in sanitarne armature (Uradni list SFRJ št. 9/67); 

24) Cevna zapirala. Vretena za zaporne 
ventile, tipa 1, za NP=6 in NP — 16 kp/cm2 JUS M.C5.235 

25) Cevna zapirala. Vretena za zaporne 
ventile, tipa 2, za NP=6 in NP= 16 kp/cm2 JUS M.C5.236 

26) Cevna zapirala. Vretena za zaporno- 
-odbojne ventile za NP«=6 in NP=16 
kp/cm2   JUS M.C5.237 

27) Cevna zapirala. Vretena za odbojne 
ventile za NP = 6 in NP= 16 kp/cm2 JUS M.C5.238 

28) Cevna zapirala. Zaporna telesa za 
zaporne ventile, tipa 1, za NP = 6 in NP = 16 
kp/cm2 JUS M.C5.239 

29) Cevna zapirala. Zaporna telesa za 
zaporne ventile, tipa 2, za NP = 6 in NP= 16 
kp/cm2 . JUS M.C5.240 

30) Cevna zapirala. Zaporna telesa za 
odbojne in zaporno-odbojne ventile za 
NP = 6 in NP= 16 kp/cm2 JUS M.C5.241 

3!) Cevna zapirala. Tesnilni tulci za 
ventile JUS M.C5.242 

32) Cevna zapirala. Vezni tulci za za- 
porne ventile, tipa 2, za NP = 6 in NP=16 
kp/cm2 JUS M.C5.243 

33) Cevna zapirala. Vezni obroči za za- 
porne ventile, tipa 1, za NP=.6 in NP=16 
kp/cm2 jus M.C5.244 

34) Cevna zapirala. Dvodelni obroči za 
zaporne ventile, tipa 2, za NP = 6 in NP- 16 
kp/cm2 jus M.C5.245 

35) Cevna zapirala. Vodila vretena za 
zaporne ventile iz sive litine, tipa 1, za NP = 6 
in NP= 16 kp/cm2 JUS M.C5,246 

36) Cevna zapirala. Vodila za vretena za 
zaporne ventile iz sive litine, tipa 2, za NP = 6 
in NP= 16 kp/cm2 JUS M.C5.247 

37) Cevna zapirala. Navojni tulci za 
ventile iz sive litine za NP = 6 in NP=16 
kp/cm2 jus M.C5.248 

38) Cevna zapirala. Ploščati zasunki s 
prirobnicami za NP = 6 kp/cm2 JUS M.C5.620 

39) Cevna zapirala. Ploščati zasunki s 
kazalcem s prirobnicami za NP= 6 kp/cm2 JUS M.C5.670 

40) Cevna zapirala. Okrovi za ploščate 
zasunke za NP = 6 kp/cm2 JUS M.C5.671 

41) Cevna zapirala. Označbe na okrovih 
zasunkov  JUS'M.C5.672 

42) Cevna zapirala. Pokrov okrova za 
ploščate zasunke za NP = 6 kp/cm2 JUS M.C5.673 

43) Cevna zapirala. Zaporna telesa za 
ploščate zasunke za NP = 6 kp/cm2 JUS M.C5.674 

44) Cevna zapirala. Nosilci tesnila za 
ploščate zasunke za NP = 6 kp/cm2 —< JUS M.C5.675 

45) Cevna zapirala. Nosilci tesnila za 
zasunke s kazalcem za NP = 6 kp/cm2 JUS M.C5.676 

46) Cevna zapirala. Tesnilni tulci za za- 
sunke    JUS M.C5.677 
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47) Cevna zapirala. Vretena za ploščate 
zasunke JUS М.Г^.678 

48) Cevna zapirala. Vretena za ploščate 
zasunke s kazalcem JUS M.C5.C>79 

49) Cevna zapirala. Matice vretena za 
zasunke   •"-'S M.C5.680 

50) Cevna zapirala. Kazalci za zasunke JUS M.C5.681 
51) Cevna zapirala. Steblički kazalca za 

zasunke JUS M.C5.682 
52) Cevna zapirala. Vodilni tulci za za- 

sunke  JUS M.C5.683, 
ki so bili predpisani z odločbo o jugoslovanskih standardih za 
cevna zapirala (Uradni list SFRJ št. 35/70); 

53) Armatura za paro. Ventili za paro. 
Glavne zunanje mere, priključne mere JUSM.C5.521 

54) Armatura za paro. Ventili za paro s 
prirobnicami. Glavne zunanje mere, priključ- 
ne mere JUS M.C5.522 

55) Armatura za paro. Odbojni ventili 
za paro. Glavne zunanje mere, priključne me- 
re  JUS M.C5.523 

56) Armatura za ogrevanje. Kotni regu- 
larni ventili. Glavne zunanje mere, priključne 
mere JUS M.C5.524 

57) Armatura za ogrevanje. Ravni regu- 
larni ventili. Glavne zunanje mere, priključne 
mere JUS M.C5.525 

58) Armatura za paro. Kotni varnostni 
ventili. Glavne zunanje mere, priključne mere JUS M.C5.526 

59) Armatura za paro. Kotni ventili za 
paro. Glavne zunanje mere, priključne mere JUS M.C5.527 

60) Armatura za paro. Pokončni odboj- 
ni ventili za paro. Glavne zunanje mere, pri- 
ključne mere — — JUS M.C5.528 

61) Armatura za paro. Ventili za prazni- 
tev. Glavne zunanje mere, priključne mere — JUS M.C5.529 

62) Armatura za ogrevanje. Prevodni za- 
drževalniki. Glavne zunanje mere, priključne 
mere JUS M.C5.530 

63) Armatura za ogrevanje. Kotni za- 
drževalniki. Glavne zunanje mere, priključne 
mere JUS M.C5.531 

64) Armatura za paro. Odbojni ventili 
za paro s prirobnicami. Glavne zunanje me- 
re, priključne mere  JUS M C5.532 

65) Armatura za paro. Zasunki za paro. 
Glavne zunanje mere, priključne mere JUS M.C5.721 

66) Armatura za paro. Zasunki za paro 
s prirobnicami. Glavne zunanje mere, pri- 
ključne mere JUS M 5.722 

67) Armatura za paro. Zasunki za paro 
z odprtinami za praznitev. Glavne zunanje 
mere, priključne mere JUS M.C5.723, 
ki so bili predpisani z odločbo o jugoslovanskih standardih za 
armature (Uradni list SFRJ št. 37/70); 

68) Cevna zapirala za splošne namene. 
Ventili iz kovanega jekla, ravni, za NP=25 
do NP=320 kp/cm2. Glavne zunanje in pri- 
ključne mere    JUS M.C5.150, 
ki je bil predpisan z odločbo o jugoslovanskih standardih za 
cevne prirobnice in cevna zapirala (Uradni list SFRJ št. 
51/71). 

2. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, nehata veljati od- 
ločba o jugoslovanskih standardih za cevna zapirala (Uradni 
list SFRJ št. 33/69) in pravilnik o jugoslovanskem standardu 
za cevna zapirala (Uradni list SFRJ št. 52/78). 

3. člen 

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
listu SFRJ. 

Št. 07-93/204 
Beograd, 27. oktobra 1988 

Direktor 
Zveznega zavoda za 

standardizacijo: 
Vukašin Dragojevic 1. r. 

963. 
Na podlagi 80. člena zakona o standardizaciji (Uradni 

list SFRJ št. 37/88) predpisuje direktor Zveznega zavoda za 
standardizacijo 

PRAVILNIK 

O JUGOSLOVANSKIH STANDARDIH ZA TRDNA 
MINERALNA GORIVA 

1. člen 

Ta pravilnik predpisuje jugoslovanske standarde za trdna 
mineralna goriva s temile nazivi in oznakami: 

1) Trdna mineralna goriva. Določanje 
klora z uporabo Eschka zmesi JUS B.H8.342 

2) Trdna mineralna goriva. Določanje 
deleža arzena. Spektrofotometrska metoda — JUS B.H8.343 

3) Premog. Določanje deleža mineral- 
nih snovi JUS B.H8.344. 

2. člen 
Jugoslovanski standardi iz 1. člena tega pravilnika so nje- 

gov sestavni del, objavijo pa se v posebni izdaji Zveznega za- 
voda za standardizacijo. 

ш 
3. člen 

Jugoslovanski standardi iz 1 člena tega pravilnika so ob- 
vezni v celoti, uporabljali pa se bodo za trdna mineralna gori- 
va, ki bodo izdelana oziroma uvožena od dneva uveljavitve te- 
ga pravilnika. 

4. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, nehajo veljati jugo- 
slovanski standardi s temile nazivi in oznakami: 

1) Določanje klora v črnem in rjavem 
premogu ter lignitu po metodi Eška JUS B.H8.342 

2) Določanje arzena v črnem in rjavem 
premogu, lignitu in koksu JUS B.H8.343 

3) Določanje mineralnih snovi v premo- 
gu  JUS B.H8.344, 
ki so bili predpisani z odločbo o jugoslovanskih standardih s 
področja metod za preiskovanje premoga in koksa (Uradni list 
SFRJ št. 4/67). 

5. člen 
Ta pravilnik začne veljati tri mesece po objavi v Uradnem 

listu SFRJ. 

Št. 07-93/207 
Beograd, 2. novembra 1988 

Direktor 
Zveznega zavoda za 

standardizacijo: 
Vukašin Dragojevic 1. r. 
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964. 
Na podlagi četrtega odstavka 49. člena zakona o temelj- 

nih pravicah vojaških invalidov in družin padlih borcev (Urad- 
ni list SFRJ št. 68/81, 41/83 in 75/85) izdaja predsednik Zvez- 
nega komiteja za vprašanja borcev in vojaških invalidov 

ODREDBO 

O DOLOČITVI MESEČNIH DENARNIH ZNESKOV 
OSEBNE INVALIDNINE, DRUŽINSKE INVALIDNINE IN 
POVEČANE DRUŽINSKE INVALIDNINE, DODATKA ZA 
POSTREŽBO IN TUJO POMOČ TER ORTOPEDSKEGA 

DODATKA ZA LETO 1988 
1. Mesečni denarni zneski osebne invalidnine, družinske 

invalidnine in povečane družinske invalidnine, dodatka za po- 
strežbo in tujo pomoč ter ortopedskega dodatka, določeni z 
odredbo o dokončni določitvi mesečnih denarnih zneskov 
osebne invalidnine, družinske invalidnine in povečane družin- 
ske invalidnine, dodatka za postrežbo in tujo pomoč ter orto- 
pedskega dodatka za leto 1987 (Uradni list SFRJ št. 17/88), se 
glede na rast povprečnega mesečnega osebnega dohodka v So- 
cialistični federativni republiki Jugoslaviji v prvih devetih me- 
secih leta 1988 v primerjavi z letom 1987 povečajo za 114,7% in 
znašajo od 1. januarja 1988: 

1) osebna invalidnina: 
skupina: din 
L - f    567.720 
II .   411.430 
III . 311.280 
IV .  229.870 
V .   163.670 
VI . 101.450 
Vil.  68.640 
Vin.  33.100 
IX .  24.700 
X .  16.690 
2) družinska invalidnina in povečana družinska invalidni- 

na: 
- za enega uživalca družinske invalidnine (dru- 

gi odstavek 36. člena zakona o temeljnih pravicah 
vojaških invalidov in družin padlih borcev)  36.960 

- za enega uživalca družinske invalidnine, ki to 
pravico uveljavlja kot družinski član padlega borca 
(tretji odstavek 36. člena zakona o temeljnih pravi- 
cah vojaških invalidov in družin padlih borcev) — 73.920 

- povečana družinska invalidnina (39. člen za- 
kona o temeljnih pravicah vojaških invalidov in 
družin padlih borcev)   197.110 

3) dodatek za postrežbo in tujo pomoč: 
- za prvo stopnjo  486.710 
- za drugo stopnjo  374.410 
- za tretjo stopnjo  262.120 
4) ortopedski dodatek: 
- za prvo stopnjo  164.240 
- za drugo stopnjo  125.350 
- za tretjo stopnjo — —  80.730 
- za četrto stopnjo — -■  39.060. 

2. Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Urad- 
nem listu SFRJ. 

Št. 862 
Beograd, 2. decembra 1988 

Predsednik 
Zveznega komiteja za 

vprašanja borcev in vojaških 
invalidov: 

Milan Šešlija 1. r. 

965. 

Na podlagi šestega odstavka 24. člena zakona o temeljnih 
pravicah imetnikov „Partizanske spomenice 1941" (Uradni list 
SFRJ št. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 in 75/85) 
ter šestega odstavka 25. člena zakona o temeljnih pravicah bor- 
cev španske narodnoosvobodilne in revolucionarne vojne 
1936-1939 (Uradni list SFRJ št. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 in 75/85) izdaja predsednik Zveznega komiteja 
za vprašanja borcev in vojaških invalidov 

ODREDBO 

O DOLOČITVI OSNOVE ZA ODMERO STALNEGA ME- 
SEČNEGA DENARNEGA PREJEMKA V LETU 1988 

1. Osnova za odmero stalnega mesečnega denarnega pre- 
jemka po zakonu o temeljnih pravicah imetnikov „Partizanske 
spomenice 1941" in zakonu o temeljnih pravicah borcev špan- 
ske narodnoosvobodilne in revolucionarne vojne 1936-1939, 
določena z odredbo o dokončni določitvi osnove za odmero 
stalnega mesečnega denarnega prejemka za leto 1987 (Uradni 
list SFRJ št. 17/88), se glede na rast povprečnega mesečnega 
osebnega dohodka v Socialistični federativni republiki Jugo- 
slaviji v prvih devetih mesecih leta 1988 v primerjavi z letom 
1987 poveča za 114,7% in znaša od 1. januarja 1988 - 395.890 
dinarjev. 

2. Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Urad- 
nem listu SFRJ. 

Št. 863 
Beograd, 2. decembra 1988 

Predsednik 
Zveznega komiteja za 

vprašanja borcev in vojaških 
invalidov: 

Milan Šešlija I. r. 

966. 
Na podlagi šestega odstavka 18. člena zakona o temeljnih 

pravicah odlikovancev z redom narodnega heroja (Uradni list 
SFRJ št. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 in 75/85), 
izdaja predsednik Zveznega komiteja za vprašanja borcev in 
vojaških invalidov 

ODREDBO 
O DOLOČITVI VIŠINE STALNEGA MESEČNEGA DE- 

NARNEGA PREJEMKA V LETU 1988 
1. Višina stalnega mesečnega denarnega prejemka po za- 

konu o temeljnih pravicah odlikovancev z redom narodnega 
heroja, določena z odredbo o dokončni določitvi višine stalne- 
ga mesečnega denarnega prejemka za leto 1987 (Uradni list 
SFRJ št. 17/88), se glede na rast povprečnega mesečnega oseb- 
nega dohodka v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji 
v prvih devetih mesecih leta 1988 v primerjavi z letom 1987 po- 
veča za 114,7% in znaša od 1. januarja 1988 - 395.890 dinarjev. 

2. Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Urad- 
nem listu SFRJ. 

Št. 864 
Beograd, 2. decembra 1988 

Predsednik 
Zveznega komiteja za 

vprašanja borcev in vojaških 
invalidov: 

Milan Šešlija 1. r. 
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967. 

Nap iod!agi četrtega odstavka 3.a člena zakona o dodatku 
za borce (Uradni list SFRJ št. 67/72, 33/76, 32/81, 68/81 in 
75/85) izdaja predsednik Zveznega komiteja za vprašanja bor- 
cev in vojaških invalidov 

ODREDBO 

O DOLOČITVI OSNOVE ZA ODMERO DODATKA ZA 
BORCE ZA LETO 19S8 

1. Osnova za odmero dodatka za borce, določena z od- 
redbo o dokončni določitvi osnove za odmero dodatka za bor- 
ce za leto 1987 (Uradni list SFRJ št. 17/88), se glede na rast 
povprečnega mesečnega osebnega dohodka v Socialistični fe- 
derativni republiki Jugoslaviji v prvih devetih mesecih leta 
1Г88 v primerjavi z letom 1987 poveča za 114,7% in znaša od 1. 
januaija 1988 - 395.890 dinarjev. 

2. Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Urad- 
nem listu SFRJ. 

Št. 865 
Beograd, 2. decembra 1988 

Predsednik 
Zveznega komiteja za 

vprašanja borcev in vojaških 
invalidov: 

Milan Šešlijs 1. r. 

968. 

Na podlagi 22. člena in 15. točke prvega odstavka 66. čle- 
na zakona o Narodni banki Jugoslavije in enotnem monetar- 
nem poslovanju narodnih bank republik in narodnih bank av- 
tonomnih pokrajin (Uradni list SFRJ št. 49/76, 41/81, 26/84 
in 71/86) izdaja Svet guvernerjev v soglasju z Zveznim iz- 
vršnim svetom 

SKLEP 

O SPREMEMBI SKLEPA O OBRESTNIH MERAH ZA 
PLASMAJE IZ PRIMARNE EMISIJE IN ZA DRUGE TER- 

JATVE NARODNE BANKE JUGOSLAVIJE 
1. V sklepu o obrestnih merah za plasmaje iz primarne 

emisije in za druge terjatve Narodne banke Jugoslavije (Urad- 
ni list SFRJ št. 87/87, 29/88, 35/88, 40/88, 44/88, 54/88, 
59/88 in 66/88) se 4. točka spremeni, tako da se glasi: 

„4. Eskontna mera Narodne banke Jugoslavije za decem- 
ber 1988 znaša 13,8% mesečno.". 

2. Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 
SFRJ. 

O. št. 126 
Beograd, 2. novembra 1988 

Predsednik Sveta guvernerjev: 
guverner 

Narodne banke Jugoslavije 
Dušan Vlatković 1. r. 

969. 

Na podlagi sedmega odstavka 38.a člena in 1. točke 40.a 
člena zakona o celotnem prihodku in dohodku (Uradni list 
SFRJ št. 72/86, 42/87, 65/87, 87/87, 31/88, 46/88 in 61/88) iz- 
daja Narodna banka Jugoslavije 

SPOROČILO 

O STOPNJI REVALORIZACIJE OBVEZNOSTI IN TERJA- 
TEV IZ PRIMARNE EMISIJE ZA DECEMBER 1988 

Stopnja revalorizacije obveznosti in terjatev iz primarne 
emisije za december 1988 znaša 13,3%. 

S. št. 18 
Beograd, 2. novembra 1988 

Guverner 
Narodne banke Jugoslavije: 

Dušan Vlatković 1. r. 

970. 

Na podlagi 269.e člena zakona o sanaciji in prenehanju 
organizacij združenega dela (Uradni list SFRJ št. 72/86, 42/87 
in 75/87) je Zvezni zavod za statistiko ugotovil in objavlja 

INDEKS ŽIVLJENJSKIH 

STROŠKOV V SOCIALISTIČNI FEDERATIVNI REPUBLI- 
KI JUGOSLAVIJI, SOCIALISTIČNIH REPUBLIKAH IN 
SOCIALISTIČNIH AVTONOMNIH POKRAJINAH ZA 

NOVEMBER 1988 
I.-XI.1988 
0 1987 

SFR Jugoslavija 272,1 
SR Bosna in Hercegovina 272,4 
SR Črna gora 277,0 
SR Hrvatska 272,9 
SR Makedonija 270,2 
SR Slovenija 277,5 
SR Srbija 271,2 
Območje SR Srbije izven območij SAP 271,9 
SAP Kosovo 270,0 
SAP Vojvodina 267,7 

Št. 001-4592/1 
Beograd, 1. decembra 1988 

Direktor 
Zveznega zavoda za statistiko: 

dr. Dragutin Grupkovlć 1. r. 

971. 

Na podlagi L, 5. in 8. točke 40. člena in petega odstavka 
93. člena zakona o celotnem prihodku in dohodku (Uradni list 
SFRJ št. 72/86, 42/87, 65/87, 87/87, 31/88, 46/88 in 61/88) je 
Zvezni zavod za statistiko ugotovil in objavlja 

ENOTNA KOEFICIENTA 

ZA REVALORIZACIJO OSNOVNIH IN DRUGIH DRUŽ- 
BENIH SREDSTEV, RAST CEN PROIZVAJALCEV IN- 
DUSTRIJSKIH PROIZVODOV IN ODSTOTEK RASTI 

ŽIVLJENJSKIH STROŠKOV 
1. Enotni koeficient na podlagi indeksa cen proizvajalcev 

industrijskih proizvodov za november 1988 v primerjavi z de- 
cembrom 1987 znaša 2,228. 

2. Enotni koeficient na podlagi povprečnega mesečnega 
indeksa cen proizvajalcev industrijskih proizvodov za novem- 
ber 1988 v primerjavi z decembrom 1987 znaša 0,112. 

3. Rast cen proizvajalcev industrijskih proizvodov no- 
vembra v primerjavi z oktobrom 1988 znaša 16,7%. 
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4. Povprečna rast-(odstotek) življenjskih stroškov v SFRJ 
v obdobju januar-november 1988 v primerjavi s povprečjem 
življenjskih stroškov v letu 1987 znaša 172,1%. 

Št. 001-4688/1 
Beograd, 6. decembra 1988 

Direktor 
Zveznega zavoda za statistiko: 

dr. Dragutin Grupković 1. r. 

POMILOSTITVE 

Na podlagi 9. točke 315. člena ustave Socialistične fede- 
rativne republike Jugoslavije je sprejelo Predsedstvo Socialis- 
tične federativne republike Jugoslavije na seji dne 23. novem- 
bra 1988 

ODLOK 
O POMILOSTITVI OBSOJENIH OSEB 

I. 
Odpusti se nadaljnje izvrševanje izrečene kazni zapora: 
Behmenu Mustafe Omeru, 
Cicoviću Ljubisava Veselinu, 
Ciuliču Eduarda Pavlu, 
Dinaju Hasana Binaku, 
Djogu Djoke Velji, 
Fetaju Mustafe Ganiju, 
Feriziju Adema Xhelalu, 
Gajić Živka Gordani, 
Izetbegoviču Mustafe Aliji, 
Kurtaju Bajrama Hasanu, 
Latifiju Vehbija Muharemu, 
Mataku Josipa Brunu, 
Nećakovu Sime Draganu, 
Osmani Jetisha Ajshi, 
Rajiču Djordja Slobodanu, 
Tetesu Ivana Dušanu, 
Veliqiju Hisena Ferizu, 
Veliju Remzija Ylberu, 
Zeneliju Rifata Nazmiju, 
Zoniču Muje Jakubu. 

ч 
II. 

Delno se odpusti izvršitev izrečene kazni zapora: 
Arahju Rrahmana Besimu - 6 (šest) mesecev, 
Ba^aju Salija Zenelu - 6 (šest) mesžcev, 
Bajramiju Salija Muadinu - 1 (eno) leto, 
Bujaju Bajrama Sadiku - 1 (eno) leto, in 6 (šest) mesecev, 
Bujupiju Ibrahima Fadilu - 6 (šest) mesecev, 
Curriju Nuha Feratu - 10 (deset) mesecev, 
Ce1a ibrahima Raifu - 1 (eno) leto in 6 (šest) mesecev 
(fetaju Mustafe Zunu - 1 (eno) leto, 
Dedincu Nazmije Akiju - 1 (eno) leto, 
Demaju Rex.hepa Rizu - ! (eno) leto, 
Dinaju Hasana Smailu - 2 (dve) leti, 
Diniju Muhedina Rrahmanu - 1 (eno) leto in 6 (šest; 
mesecev, 
Doroslovcu Lazarja Jovanu - 1 (eno) leto, 
Djeriću Obrena Nedju - I (eno) leto, 
Fetaju Izufa Selmanu - 2 (dve) leti, 
Golubu Milana Dragomiru - 6 (šest) mesecev, 
Golubu Milana Dušanu - 9 (devet) mesecev, 
Hajdiniju Smaila Ruzhdiju - 2 (dve) leti, 
Hasaniju Rame Ahmetu - 6 (šest) mesecev, 
Ibrahimu Njazija Afrimu - 6 (šest) mesecev, 
Ilievu Ilije Jovanu - 1 (eno) leto. 

Imishtiju Hismana Bendxhetu - 1 (eno) leto, 
Kneževiću Anteta Marku - 6 (šest) mesecev, 
Lisulovu Radovana Zoranu - 1 (eno) leto, 
Mazreku Duraka Bashkimu - 1 (eno) leto, 
Mijatoviču Vida Milutinu - 6 (šest) mesecev, 
Mulaju Osmana Azemu - 1 (eno) leto 
Pavloviču Pavla Tihomiru - 3 (tri) mesece, 
Pfajfarju Alojza Milanu - 1 (eno) leto, 
Putici Jove Nikoli - 6 (šest) mesecev, 
Sojiču Branka Nedu - 6 (šest) mesecev, 
Šagudu Petra Janku - 6 (šest) mesecev, 
Šalji Sefera Haveju - 1 (eno) leto, 
Hiseniju Milaima Safetu - 1 (eno) leto, 
Zabeliju Aslana Shaqiru - 1 (eno) leto, 
Zakicu Milana Savi - 9 (devet) mesecev, 
Žegarcu Stojana Djuri - 6 (šest) mesecev. 

III. 
Izrečena kazen zapora se spremeni v pogojno kazen, pri 

čemer izrečena kazen ne bo izvršena, če obsojenec v (treh) le- 
tih ne stori novega kaznivega dejanja: 

Vovku Božidarja Urbanu - kazen 3 (treh) mesecev. 

O - št.:47 
Beograd, 23. novembra 1988 

Predsedstvo 
Socialistične federativne republike Jugoslavije 

Predsednik: 
Raif Dizdarević 1. r. 

Primerjava z izvirnikom je pokazala, da je v besedilu od- 
loka o določitvi najvišjih cen jedilnega rastlinskega olja in 
kompenzacij za jedilno rastlinsko olje, objavljenem v Urad- 
nem listu SFRJ št. 69/88, napaka, zato objavljamo 

POPRAVEK 
ODLOKA O DOLOČITVI NAJVIŠJIH CEN JEDILNEGA 
RASTLINSKEGA OLJA IN KOMPENZACIJ ZA JEDILNO 

RASTLINSKO OLJE 
1. V 6. točki mora v določbi pod 2) namesto številke: 

„519,80" pisati pravilno: „1519,80". 
Iz Zveznega sekretariata za zakonodajo, pravosodje in 

upravo, Beograd, 2. decembra 1988. 

VSEBINA: 
Stran 

948. Zakon o spremembah zakona o skupnem obsegu 
proračunskih odhodkov federacije za leto 1988 — 1837 

949. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o do- 
ločiti prihodkov federacije, ki se v letu 1988 upo- 
rabljajo za potrebe gospodarstva  1837 

950. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ci- 
ljih in nalogah skupne emisijske in denarne politi- 
ke ter skupnih temeljev kreditne politike v letu 
1988    1837 

951. Odlok o spremembah odloka o najnižjih zavaro- 
valnih vsotah, na katere se mora skleniti zavarova* 
nje za potnika v javnem prevozu proti posledicam 
nezgode     /— 1838 

952. Odlok o spremembah odloka o posebnih stroških 
postopka za pridobitev pravic, s katerimi se zava- 
rujejo izumi in znaki razlikovanja, in vzdrževanje 
njihove veljavnosti 1838 
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953. Odlok o dnevu in trenutku prehoda na poletno ra- 
čunanje časa ter o dnevu in trenutku poraaknitve 
na srednjeevropski pasovni čas v letu 1989   

954. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o obres- 
tni meri zamudnih obresti  

955. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o po- 
gojih za uvoz blaga za široko porabo v letu 1988 — 

956. Pravilnik o prenehanju veljavnosti jugoslovanske- 
ga standarda za cestne podloge  

957. Pravilnik o prenehanju veljavnosti jugoslovanskih 
standardov za kotalne ležaje  

958. Pravilnik o jugoslovanskem standardu za piezoe- 
lektrične naprave za stabilizacijo in selekcijo frek- 
venc     

959. Pravilnik o jugoslovanskem standardu za energet- 
sko elektroniko    

960. Pravilnik o jugoslovanskih standardih za mehani- 
ko kamnin  

961. Pravilnik o jugoslovanskih standardih za jeklene 
vrvi za splošne namene.   

962. Pravilnik o prenehanju veljavnosti jugoslovanskih 
standardov za cevna zapirala  

963. Pravilnik o jugoslovanskih standardih za trdna mi- 
neralna goriva  

964. Odredba o določitvi mesečnih denarnih zneskov 
osebne invalidnine, družinske invalidnine in pove- 
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čane družinske invalidnine, dodatka za postrežbo 
in tujo pomoč ter ortopedskega dodatka za leto 
1988   1845 

965. Odredba o določitvi osnove za odmero stalnega 
mesečnega denarnega prejemka v letu 1988   1845 

966. Odredba o določitvi višine stalnega mesečnega de- 
narnega prejemka v letu 1988  1845 

967. Odredba o določitvi osnove za odmero dodatka za 
borce za leto 1988   

968. Sklep o spremembi sklepa o obrestnih merah za 
plasmaje iz primarne emisije in za druge terjatve 
Narodne banke Jugoslavije 1846 

969. Sporočilo o stopnji revalorizacije obveznosti in 
terjatev iz primarne emisije za december 1988 — 1846 

970. Indeks življenjskih stroškov v Socialistični federa- 
tivni republiki Jugoslaviji, socialističnih republi- 
kah in socialističnih avtonomnih pokrajinah za 
november 1988   1846 

971. Enotna koeficienta za revalorizacijo osnovnih in 
drugih družbenih sredstev, rast cen proizvajalcev 
industrijskih proizvodov in odstotek rasti življenj- 
skih stroškov   1846 

Odlok o pomilostitvi obsojenih oseb 1847 

Popravek odloka o določitvi najvišjih cen jedilnega ras- 
tlinskega olja in kompenzacij za jedilno rastlinsko 
olje     '847 
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