
С.5 Радна табела – Oдрeђивaњe зaпрeминскoг кoeфициjeнтa 
oбликa зрнa

Узoрaк Фрaкциja
N d Vк N d Vк N d Vк N N 
1 26 51 76
2 27 52 77
3 28 53 78
4 29 54 79
5 30 55 80
6 31 56 81
7 32 57 82
8 33 58 83
9 34 59 84
10 35 60 85
11 36 61 86
12 37 62 87
13 38 63 88
14 39 64 89
15 40 65 90
16 41 66 91
17 42 67 92
18 43 68 93
19 44 69 94
20 45 70 95
21 46 71 96
22 47 72 97
23 48 73 98
24 49 74 99
25 50 75 100
N  – рeдни брoj зрнa,
d  – нajвeћa мeрa зрнa (mm),
Vk  – зaпрeминa oдгoвaрajућe куглe (cm³).

d d Vк Vкd


	Sl.glasnik RS, br. 78_2020.pdf
	ВЛАДА
	1782 Уредба о измени Уредбе о специјалној и посебним јединицама полиције

	1783 Уредба о измени Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије у 2020. години

	1784 Одлука о проглашењу 2020. године за годину солидарности и сарадње

	1785 Одлука о одређивању мочваре од међународног значаја за упис у Списак мочвара од међународног значаја

	1786 Одлука о отварању Конзулата Републике Србије у Ираклиону, Република Грчка

	1787 Одлука о образовању Комисије за доделу подстицаја

	1788-1796 Решења о разрешењима, именовањима и постављењима

	1797 Решење о пријему у држављанство Републике Србије

	1798 Решење о давању сагласности на Програм рада Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за 2020. годину

	1799 Решење о давању сагласности на Финансијски план Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за 2020. годину

	1800 Решење о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Агенције за безбедност саобраћаја за 2019. годину

	1801 Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Института за стандардизацију Србије за 2019. годину

	1802 Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Акредитационог тела Србије за 2019. годину

	1803-1808 Решења о употреби средстава тeкуће буџетске резерве 

	1809 Решење о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности установљењем службености пролаза

	1810-1814 Решења о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности

	1815-1840 Решења о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности

	1841-1843 Решења о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности

	1844 Измена Усклађених динарских износа акциза из члана 9. став 1. тачка 1), тачка 2) алинеја трећа, тачка 3) алинеја четврта, тачка 4), тачка 5) алинеја четврта, тачка 6) и тачка 7) алинеја трећа, члана 9. став 5. тачка 1) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (4) алинеја прва, подтач. (5) и (6), тачка 2), тачка 3) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (2) алинеја прва, подтачка (3), тач. 4), 5) и 6), члана 12а, чл. 14. и 14а и члана 40г Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2019. години 


	МИНИСТАРСТВА
	1845 Правилник о допуни Правилника о начину пријаве и начину уплате једнократне новчане помоћи

	1846 Правилник о изменама и допунама Правилника о платама и другим примањима запослених у Министарству финансија – Пореска управа

	1847 Правилник о пословима на којима се судијама, јавним тужиоцима и заменицима јавних тужилаца стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем

	1848 Правилник о изменама и допунaмa Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура

	1849 Правилник о изменама и допунама Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству

	1850 Правилник о техничким захтевима за фракционисани агрегат за бетон и асфалт

	1851 Правилник о изменама Правилника о медицинско-доктринарним стандардима за утврђивање привремене спречености за рад

	1852 Наредба о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору

	1853 Стручно упутство за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 2020/2021. годину


	ПРАВОСУЂЕ
	1854 Одлука о измени Одлуке о броју судија у судовима

	1855-1856 Одлуке о избору судије 


	ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
	1857 Правилник о изменама и допунaмa Правилника о тарифи

	1858 Решење о престанку рада на положају помоћнице Повереника за заштиту равноправности


	ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
	1859 Малопродајне цене дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд

	ОГЛАСИ
	Јавни позиви
	Јавни конкурси
	Судски огласи
	Упис у судски регистар
	Обавештења правних и физичких лица
	Неважеће исправе



	TextField1: 



