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725. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84 и 43/86), во соработка со надлежните ре-
публички и покраински органи, Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБВРСКА НА 
ПРЕТХОДНО ИЗВЕСТУВАЊЕ НА СОЈУЗНИОТ ЗА-
ВОД ЗА ЦЕНИ ЗА ПРОМЕНА НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕ-

ДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 
1. Во Одлуката за обврска на претходно известување 

на Сојузниот завод за цени за промена на цените на опре-
делени производи и услуги („Службе^ лист на СФРЈ", бр. 
34/86) во точка 1 став 2 на крајот на табелата по подгрупа 
060401 Превоз на патници и стоки во воздушниот сообра-
ќај; превоз на патници и товар со авиони во внатрешни-
от сообраќај на редовните линии," се додава подгрупа™ 
„060402 Услуги на аеродромите". 

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

Е.п. бр. 380 
4 септември 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Бранко Микулић е. р. 

726. 
Врз основа на член 80 став 4 од Законот за прометот 

на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 66/85 и 38/86), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИДОТ НА ТРОШОЦИТЕ ШТО СТРАНСКИ ИЗЛА-
ГАЧИ ОД ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ МОЖАТ ДА ГИ ПЛА-
ЌААТ СО ДИНАРИ ШТО ЌЕ ГИ ОСТВАРАТ НА МЕЃУ-

НАРОДНИТЕ САЕМИ ВО ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Странски излагачи од земјите во развој можат со 

динари што ќе ги остварат со продажбата на предмети од 
свои домашни-ракотворби и занаетчиство на меѓународ-
ните саеми во Југославија да ги плаќаат следните трошо-
ци, и тоа: 

1) закупнина на штаднот за излагање и трошоците за 
неговото уредување; 

2) трошоците на престојот на своите излгачи на са-
емот; 

3) трошоците за реклами на саемот; 
4) трошоците за превоз на саемски експонати од ју-

гословенската граница до саемот; 
5) трошоците за сместување на изложбените експона-

ти пред почетокот на саемот; 
6) надомест на шпедитерот; 

7) ПТТ трошоците; 
8) другите трошоци што вкупно не можат да бидат 

поголеми од 10% од трошоците наведени во одредбите 
под 1 до 7 на оваа точка. 

Странските излагачи од земјите во развој (во ната-
мошниот текст: странски излагачи) можат на меѓународ-
ните саеми во Југославија да продаваат предмети од до-
машни ракотворби и занаетчиство само ако се по потекло 
од нивната земја, за што до надлежната царинарница под-
несуваат потврда од надлежниот орган на нивната земја, и 
можат да им ги продаваат само на физички лица - посети-
тели на саемот. 

Под штанд за излагање на стоки на саем, во смисла 
на оваа одлука, се подразбира само оној дел на изложбе-
ниот простор на саемот што е уреден за излагање на ин-
дустриски и други производи на односната земја во развој 
(саемски експонати), а не и просторот на кој се држат и 
продаваат предметите од нивните домашни ракотворби и 
занаетчиство. 

Под реклама на саем, во смисла на оваа одлука, се 
подразбиа рекламирање на асортиманот кој одговара на 
карактерот на определена саемска приредба. 

Под ПТТ трошоци, во смисла на оваа одлука, се под-
разбираат трошоците во врска со деловната кореспон-
денција. 

2. Заради утврдување височината на трошоците 
странските излагачи од земјите во развој поднесуваат до 
царинарницата претсметка на трошоците. 

3. Странските излагачи се должни да водат евиденци-
ја за видот, количината и вредноста на предметите од таа 
точка што ги продаваат на меѓународниот саем во Југо-
славија и наплатата на продадените предмети да ја вршат 
со издавање на блок-сметка. 

4. Височината на фактичките трошоци на излагањето 
на предмети од своите домашни ракотворби и занаетчис-
тво на меѓународните саеми во Југославија странските из-
лагачи ја докажуваат со потврда на давателот на услуги -
организација на здружен труд која се занимава со органи-
зирање на меѓународни саеми, пошта или банка, што ги 
поднесуваат до царинарницата во рок од седум дена од де-
нот на заторање на саемот. 

5. Странските излагачи можат предметите од своите 
домашни ракотворби и занаетчиство, што нема да ги про-
дат на еден меѓународен саем во Југославија, можат да ги 
вратат во странство или да ги пренесат на друг меѓунаро-
ден саем во Југославија. Излагачите се должни, по затво-
рање на саемот, да поднесат до надлежната царинарница 
список на тие предмети. 

Ако предметите од домашни ракотворби и занаетчис-
тво се пренесуваат на друг меѓународен саем во Југосла-
вија странските излагачи се должни списокот од став 1 на 
оваа точка да го достават до надлежната царинарница во 
четири примерока и да го наведат саемот на кој ги прене-
суваат тие предмети. 

Надлежната царинарница, по извршениот преглед на 
предметите од став 1 на оваа точка, ги заверува, ако пода-
тоците од списокот одговараат на фактичката состојба на 
тие предмети, сите примероци ед списокот, од кои еден за-
држува, а три примероци му враќа на странскиот излагач. 

Странските излагачи се должни за предметите од 
стаз 2 на оваа точка на царинарницата, надлежна според 
месното на одржување на саемот на кој се пренесуваат 
стоките, да и поднесат три примерока од списокот од став 
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3 на оваа точка, која по извршениот преглед на тие пред-
мети, ако податоците од списокот одговараат на нивната 
фактичка состојба, ги заверува сите примероци на списо-
кот, од кои еден задржува, еден му го враќа на излгачот, а 
еден примерок го доставува до царинарницата што ги 
упатила тие предмети* 

6. Контрола на продажбата на предметите од точка 1 
на оваа одлука врши Сојузниот пазарен инспекторат. 

7. Директорот на Сојузната управа за царини, по по-
треба, донесува упатство за спроведување на царинската 
контрола предвидена со оваа одлука. 

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

Е.п. бр. 382 
4 септември 1986 година 
Блград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Бранко Микулић, е. р. 

727. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84 и 43/86), во соработка со надлежните ре-
публички и покраински органи, Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА СВЕ-

ЖО МЕСО И МАСТ 
1. Организациите на здружен труд што се занимаваат 

со откуп и колење на добиток и продажба на свежо месо 
(во натамошниот текст: кланичните организации) ги фор-
мираат продажните цени за свежо месо врз основа на на-
бавките цени за добиток, и тоа: јуниња, говеда и меснати 
свињи и згоени пилиња - бројлери, при примена на коефи-
циентите според одредбите од оваа одлука. 

Под набавна цена од став 1 на оваа точка се подраз-
бира фактичка набавна цена најмногу до ниво на заштит-
ната цена зголемена за 10%, и тоа за јуниња, меснати сви-
њи и згоени пилиња - „бројлери". 

Под набавна цена за говеда се подразбира набавната 
цена за јуниња од став 2 на оваа точка, помножена со ин-
дексот 75. 

2. Коефициентите што кланичните организации ги 
применуваат на цените од точка 1 на оваа одлука при фор-
мирањето на продажните цени за свежо месо се: 

1) за свињско месо просечно до 2,232 
при што за: 
-бут 3,162 
- слабина без филе 3,069 
-филе 4,18$ 
-грб 3.069 
- плешка 2.046 
-врат 1,953 
- гради 0,930 
- ребра 0,651 
- мешиште 0,651 
-коленица 0,651 
-подлактица 0,651 

2) за јунешко месо просечно до 2,046 
при што за: 
-бифтек 4,371 
-бут 2,604 
-плешка 2,381 
-слабина 2,381 
- грб 2,381 
-потплешка 1.860 
-врат 1,395 
-ребра 1,395 
-гради 1,395 
-мешиште 1,395 

-коленица 1,116 
- потколеница 1,116 

3) за говедско месо просечно до 2,185 
при што за: 
- бифтек 4,650 
-бут 2,635 
- плешка 2,441 
- слабина 2,441 
- грб 2,441 
-потплешка 2,015 
-врат 1,705 
-ребра 1,705 
-гради 1,705 
-мешиште 1,805 
-коленица 1,318 
- потколеница 1,318 

За свињско, јунешко и говедско месо без коски цените 
се формираат така што од утврдената цена за месото со 
коски се одбива фактичкото учество на коски во секој од-
делен дел со примена на сметката „во сто". 

4) за пилешко месо - бројлери од 
класична обработка просечно до 1,581 
- за пилешко месо од бројлери 

подготвено за печење 1,748 
- за пилешко месо од бројлери 

спремно за скара 1,804 
3. Под свежо месо од точка 2 на оваа одлука се под-

разбира, и тоа: 
1) под свињско месо: полутки без глава, предни и за-

дни нозе, 'рбетна мождина, бубрези, трбушно сало, кожа, 
поткожно масно ткиво и опашка; 

2) под јунешко и говедско месо: полутки без кожа, 
глава, долни делови на нозете, внатрешни органи, буб-
режен лој и опашка; 

3) под пилешко месо се подразбира пилешко месо од 
бројлери 

- класична обработка: труп со глава и врат, долни де-
лови на нозете и внатрешни органи за јадење; 

- подготвено за печење: труп со бели дробови и буб-
рези или без бели дробови и бубрези. Во трбушната праз-
нина, спакувани во фолија од пластична маса, се ставаат: 
врат со кожа или без кожа, срце, црн дроб, желудец и сле-
зина; 

- подготвено за скара: труп со бели дробови и бубре-
зи или без бели дробови и бубрези и без црн дроб, срце, 
слезина, желудец и врат. 

4. Цените од точ. 1 и 2 на оваа одлука се продажни це-
ни на кланичните организации франко натоварено во мес-
тото на кланичната организација. 

5. Производителските цени за свежо месо формирани 
во согласност со одредбите од оваа одлука можат да се 
зголемат најмногу од 10 % во однос на цените што според 
прописите постоеле на денот на влегувањето на оваа од-
лука во сила. 

6. При подажбата на конфекционирано свежо месо 
(вакуум и други слични пакувања до 1,5 к&) цените од оваа 
одлука можат да се зголемат до 5°/о. 

7. За другите видови свежо месо и прасешко, јагнеш-
ко, овчо, телешко, коњско и живинско (освен бројлери) и 
месо од дивеч и питоми зајаци, како и сите видови утроби, 
кланичните организации ги формираат продажните цени 
според условите на пазарот, а во натамошниот промет на 
тоа месо цените се формираат со примена на прописите за 
формирање на цените за производи во прометот на голе-
мо односно на мало. 

8. Цените за маст можаат да се зголемат најмногу до 
0,80% за секој процент за зголемувањето на цените за 
свежо месо, во согласност со одредбите на точ. 1 и 2 од 
оваа одлука. 

9. Со денот на влегувањето на ова одлука во сила 
престанува да важи Одлуката за обврската за претходно 
известување на Сојузниот завод за цени за промената на 
цените на определени производи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 18/86), во делот кој се однесува на г р а ^ ^ а 
0130 Производство на прехранбени производи, . ж упа 
01304 Преработка и конзервирање на месо и риба, подгру-
па 013041 Колење на добиток: сите производи, освен пра-
с е т а , јагнешко, коњско и живинско месо (освен заклани 
пилиња - бројлери), како и месо од дивеч и подгрупа 
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013042 Преработка и конзервирање на месо и риба - сите 
производи. 

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

Е. п. бр. 381 
4 септември 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Бранко Микулић, е. р. 

728. 
Врз основа на член 25 став 2 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84), 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени мета-
ли пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА РАБОТНИ ЕТАЛО-
НИ-ВЛАГОМЕРИ ЗА ЗРНА ОД ЖИТА И СЕМЕ ОД 

МАСЛОДАЈНИ КУЛТУРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови што мораат да ги исполнуваат работните еталони -
влагомери за зрна од жита и семе од маслодајни култури 
(во натамошниот текст: влагомери). 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката М1ЈЅ.КЕ.ОУ- (1 и 2)/1. 

Член 2 
Под влагомер, во смисла на овој правилник, се под-

разбира уред со кој се определува содржината на вода во 
зрната на жита односно содржината на вода и испарливи-
те супстанции во семките на маслодајните култури (во на-
тамошниот текст: содржината). 

Член 3 
Принципот на работата на влагомерите се заснова 

врз мерењето на некоја физичка големина која непосредно 
или посредно зависи од содржината. 

Член 4 
Наведените изрази, во смисла на овој правилник, ги 

имаат следните значења: 
1) содржина е намалување на масата кое настанува со 

сушење на мостра од зрна на жито односно семки од мас-
лодајни култури под определени услови, а се изразува во 
масени проценти според образецот. 

2 ^ x 1 0 0 
ПИ 

каде што е: 
пи - маса на мострата пред сушењето; 
Ш2 - маса на мострата по сушењето; 
2) искажувањето на вредноста на содржината на во-

дата може да биде со аналогната или дигиталната скала. 
Аналогната покажувачка скала на влагомерот може да би-
де од еден дел или од два дела и мора да има преклопник, 
а дигиталната покажувачка скала на влагомерот е скалата 
на која отчитувањето се врши директно. 

Член 5 
Влагомерите може да имаат: 
1) мерен опсег од 0% до 100%; 
2) ограничен мерен опсег, зависно од видот на зрното 

или семките чијашто содржина се мери. 

Член 6 
При прегледот на влагомерите, границите на дозво-

лените грешки изнесуваат ± 0,02%. 

Член 7 
Конструкцијата на влагомерот мора да биде таква 

што да го овозможува неговото непречено користење и ед-
ноставно ракување, како и неговото регулирање и затво-
рање. 

Член 8 
Деловите на влагомерот мораат да бидат изработени 

од материјал кој гарантира постојаност под определени 
услови на користење (мерење). 

Член 9 
Куќиштето на влагомерот мора да биде цврсто изра-

ботено така што деловите на уредот да бидат заштитени 
од надворешни удари, прав и влага. 

Член 10 
Мерниот сад на влагомерот е сад во кој се става опре-

делена маса на мерната мостра. 

Член 11 
Влагомерите можат да се напојуваат со струја од 220 

V или од батерии. 
Влагомерите што се напојуваат со струја од мрежата 

не смеат да бидат осетливи на промени од ± 10% од номи-
налниот напон и ± 2% од номиналната фреквенција на 
електричното напојување. Ако промените на напонот се 
поголеми и предизвикуваат отстапувања поголеми од 
0,2% мора да се појави светлосен сигнал. 

Влагомерите што се напојуваат од батерии мораат да 
"имаат уред кој реагира и сигнализира кога напонот ќе ја 
достигне границата под која мерењето може да биде не-
точно. 

Член 12 
Влагомерите мораат да бидат конструирани така 

што да бидат неосетливи на надворешно магнетно поле 
во границите од ± 0,2%. 

Член 13 
Влагомерите што работат врз принципот на мерење 

на промените на масата на мострата при сушење мораат 
да имаат уред за сушење (греење) и уред за мерење на ма-
сата, со тоа што да бидат исполнети следните услови: 

1) масата на мострата што се мери не смее да биде 
помала од 5 

2) садовите за сушење и тасовите на вагата мораат да 
бидат изработени од материјал што е отпорен на корозија 
и кој не апсорбира влага; 

3) доколку сушењето се врши во сушилница отстапу-
вањето на температурата што ја пропишува производите-
лот не смее да влијае врз точноста на мерењето и* 
содржината; 

4) ако процесот на мерењето на содржината не е авто-
матизиран, завршувањето на сушењето мора да биде озна-
чено со звучен или светлосен сигнал. 

Член 14 
Ако се во прашање влагомери чијшто принцип на ме-

рење не се заснова на сушење, мора да се овозможи опре-
делување на контролната вредност за тој вид влагомери 
со која се потврдува точноста на мерниот дел на влагом е-
рите. 

Член 15 
Влагомерите можат да имаат посредно или непосред-

но покажување на содржината на водата или на обете по-
кажувања заедно. 
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Член 16 
Резултатот од мерењето може да биде искажан непос-

редно како содржина во масени проценти, и тоа: 
1) на скалата со стрелка; 
2) преку нулевиот инструмент; 
3) на дигиталниот. 

Член 17 
На влагомерот со скала и стрелка цртите на поделба-

та мораат да бидат тенки и со еднаква дебелина, со тоа 
што цртите на поделбата што одговараат на целите вред-
ности на содржината, мораат да бидат подолги и означени 
со броеви. 

Член 18 
Широчината на поделокот на скалата на влагомерот 

мора да изнесува најмалку 1,25 т т , а вредноста на поде-
локот може да изнесува 0,02% или помалку. 

Член 19 
Стрелката на скалата на влагомерот мора да биде 

јасно видлива, а нејзината дебелина не смее да биде пого-
лема од четвртина широчина на поделокот. Врвот на 
стрелката мора да покрива најмалку една третина од нај-
кратките црти на поделбата. 

Член 20 
Влагомерите со дигитално покажување мораат изме-

рената вредност да ја покажуваат со цифри кои сукцесив-
но се наредени во ист ред и чија височина мора да изнесу-
ва најмалку 10 т т , било покажувањето на содржината да 
е непосредно или посредно. 

Член 21 
Влагомерот мора да има сигнален уред кој укажува 

на евентуално погрешно ракување. 

Член 22 
Натписите и ознаките на влагомерите мораат да би-

дат испишани на еден од јазиците и писмата на народите 
односно народностите на Југославија. 

Член 23 
На влагомерите мораат да се наоѓаат следните нат-

писи и ознаки: 
1) фирмата односно називот или знакот на произво-

дителот; 
2) називот „влагомер" и типот на влагомерот; 
3) службената ознака на типот на влагомерот, ако е 

извршено испитување на типот; 
4) фабричкиот број и година на производството; 
5) видовите на жита што можат да се испитуваат со 

влагомерот; 
6) мерниот опсег; 
7) изворот на напојувањето. 

Член 24 
Натписите и ознаките мораат да бидат јасни, добро 

видливи во работни услови и испишани на скалата на вла-
гомерот така што да не можат да се избришат или симнат. 

Член 25 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0404-1594/1 
6 декември 1985 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, е. р. 

729. 
Врз основа на член 23 став 2 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84) 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени мета-
ли пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА УПОТРЕБА И КЛАСИФИКАЦИЈА 
НА ЕТАЛОНОТ ЗА ЕДИНИЦА ЗАФАТНИНА НА ТЕЧ-

НОСТИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на употре-

ба и класификација на еталонот за единица зафатнина на 
течности. 

Член 2 
Југословенскиот (примарен) еталон на единица за-

фатнина на течност се употребува за утврдување на мет-
ролошките својства на секундарните еталони на единица 
зафатнина на течност со волуметриски метод. 

Член 3 
Југословенскиот (примарен) еталон за единица зафат-

нина на течност е даден на првото ниво на шематскиот 
приказ на класификацијата на еталонот за единица зафат-
нина на течност, кој се наречува „Југословенски (прима-
рен) еталон за единица зафатнина на течност". 

Член 4 
Секундарните еталони за единица зафатнина на теч-

ност се употребуваат за утврдување на метролошките 
својства на работните еталони за единица зафатнина на 
течност, и тоа: 

1) за еталон - мерни садови; 
2) за уреди за испитување на проточните мерила - ис-

питните копци; Ј 
3) за еталон - проточни мерила; 
4) за еталон. - мерни садови - цилиндри, тиквички и 

бирети. 

Член 5 
Секундарните еталони за единица зафатнина на теч-

ност се употребуваат за утврдување на метролошките 
својства на работните еталони за единица зафатнина на 
течност, и тоа: 

1) за еталон - мерни садови за: 
а) еталон - проточни мерила; 
б) ур>еди за испитување на проточните мерила - ис-

питни копци; 
в) еталон -мерни садови; 
2) за еталон - мерни садови - пипета и тиквички за: 

еталон - мерни садови (пипети, бирети и тиквички). 

Член 6 
Секундарните еталони за единица зафатнина на теч-

ност се дадени на второто ниво на шематскиот приказ на 
класификацијата на еталоните за единица зафатнина на 
течност, кој се наречува „Секундарен еталон за единица 
зафатнина на течност". 

Член 7 
Работните еталони за единица зафатнина на течност 

се употребуваат за утврдување на метролошките својства 
на мерилата, и тоа: 

1) за проточни мерила за разни течности; 
2̂  за проточни мерила за течни горива и мазива; 
3) за мерни садови; 
4) за млекомери; 
5) за разладни садови за млеко; 
6) за цистерни; 
7) за резервоари; 
8) за танкови; 
9) за танкери; 
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10) за буриња; 
11) за каци; 
12) за канти; 
13) за балони; 
14) за пррточни мерила со придушници; 
15) за справа за мерење на течните горива и мазива; 
16) за проточни мерила за топла и ладна вода - водо-

мери; 
17) за инјекциони шприцеви; 
18) за лабораториски мерила за течност (шише, ци-

линдер, пипета, бирета, тиквичка и др.); 
19) за угостителски садови. 

Член 8 
Работните еталони за единица зафатнина на течност 

се дадени на третото ниво на шематскиот приказ на класи-
фикацијата на еталоните за единица зафатнина на теч-
ност, кој се наречува „Работен еталон за единица зафатни-
на на течност . 

Член 9 
Класификацијата на еталонот за единица зафатнина 

на течност, согласно со член 23 став 3 од Законот за мер-
ните единици и мерилата се објавува во гласилото на Со-
јузниот завод за мери и скапоцени метали. 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0207-1812/85/1 
6 март 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, е. р. 

730. 
Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84) 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени мета-
ли пропишува 

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

МЕТРИ 

Член I 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови што мораат да ги исполнуваат лактодензиметрите 
кои служат за определување на густината (зафатнинската 
маса) на млекото. 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката М1ЈЅ.СА-5/1. 

Член 2 
Лактодензиметарот е, по обликот и принципот на ра-

бота, ареометар со постојана маса приспособен за мерење 
на густината на млекото односно на течноста ЧИЈ по-
вршински напон изнесува приближно 45 т И / ш . 

Лактодензиметарот КОЈ слободно плива во течноста 
чија густина се мери зазема рамнотежна положба односно 
тоне до длабочината која А одговара на густината на теч-
носта. 

Вредноста на густината на течноста се отчитува не-
посредно од лактодензиметарската скала. 

Член 3 
Лактодензиметрите се стаклени мерила со цевест об-

лик, симетрични во однос на надолжната оска и се состо-
јат од следните делови: 

1) тело; 

2) вретено; 
3) материјал за отежнување; 
4) скала; 
5) термометар. 

Член 4 
Телото на лактодензиметарот има цилиндричен об-

лик, на горниот крај постепено се стеснува и преминува во 
цилиндрично вретено со проширен горен дел. 

Вградениот стаклен термометар се состои од следни-
те делови: 

1) резервоар на термометарската течност; 
2) капиларна цевка; 
3) термометарска течност; 
4) термометарска скала. 

Член 5 
Резервоарот на термометарската течност се наоѓа во 

стеснетиот и заоблен долен дел на телото на лактодензи-
метарот. 

Капиларната цевка мора да има ист попречен пресек 
по целата должина и мора да биде така изработена да 
овозможува видливо и рамномерно движење на термоме-
тарската течност. 

На врвот од капиларната цевка мора да се наоѓа ек-
спанзионо проширување кое може да прими термометар-
ска течност при прегревање до + 50 °С. 

Термометарската скала се наоѓа на врвот од лакто-
дензиметарот, во проширениот дел од вретеното. 

Член 6 
Лактодензиметарската скала мора да биде градуира-

на во единици {$/ст3 или к§/т3 . 
Термометарската скала мора да биде градуирана во 

Целзиусови степени (°С). 

Член 7 
Референтната температура за лактодензиметарот мо-

ра да биде 20 °С. 
Член 8 

При првиот и при периодичните прегледи на лакго-
дензиметарот, границите на дозволените грешки во однос 
на еталонот изнесуваат, за поделба на: 

а) цели степени: ± 0,50 °С; 
6) половина степен: ± 0,25 °С. 

Член 9 
Мерниот опсег на лактодензиметарската скала може 

да биде од 1,0150 %/ст3 до 1,0400 § /ст 3 или 1,0200 
до 1,0400 ѕ /ст 3 . 

Член 10 
Најмалиот поделок на лактодензиметарската скала 

мора да има вредност 5 х 10"4 §/ст3 . 
Должината на поделокот на лактодензиметарскал а 

скала може да изнесува од 0,8 шш до 3,0 пип. 
Најмалиот поделок на термометарската скала може 

да има вредност 0,5 °С или 1,0 °С. 
Должината на поделокот на термометарската ска^з 

мора да изнесува најмалку 1 шш. 

Член И 
Лактодензиметрите мораат да бидат симетрични во 

однос на својата надолжна оска. 
Попречните пресеци на телото и вретеното на лакто-

дензиметарот мораат да бидат кружни, со тоа што по-
пречните пресеци на вретеното мораат да бидат исти по 
целата должина во деловите во кои се сместени лактоден-
зиметарската односно термометарската скала. 

Член 12 
Лактодензиметрите мораат да пливаат вертикално 

во однос на површината на течноста без оглед на длабочи-
ната на нурнувањето. 

Границите на дозволеното отстапување од вертикал-
ната положба изнесуваат 1° 30*. 

\ 
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Член 13 
Лактодензиметрите мораат да бидат изградени од 

провидно и безбојно стакло кое мора да ги исполнува 
следните услови: 

1) по хемиските својства да одговара на хидролитска-
та група 3 според југословенскиот стандард Ј1ЈЅ В.Е8.092, 
пропишан со Решението за југословенските стандарди за 
амбалажа за фармацевтски и медицински цели („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 43/62); 

2) термичкиот коефициент на зафатнинското ширење 
да не изнесува повеќе од (25 ± 2) х 10"* °С; 

3) да нема внатрешно напрегање; 
4) да биде обработено така да нема пукнатини, меур-

чиња и други дефекти кои би го попречувале правилното 
отчитување. 

Член 14 
Како материјал за отежнување може да се употреби 

кива или оловна сачма, при што живата мора да биде за-
творена во коморичка на дното на телото, а сачмата за-
цврстена со помош на врзивно средство. 

Врзивното средство не смее да се топи на температу-
ри пониски од 4- 40 °С. 

Во лактодензиметрите не смеат да се наоѓаат останки 
од жива, сачма или други туѓи тела кои би го попречувале 
мерењето. 

Член 15 
Како термометарска течност се користи жива или не-

која друга погодна течност. 

Член 16 
Лактодензиметарската и термометарската с$ала мо-

раат да бидат нанесени на хартија или плочка од млечно 
стакло кои мораат да бидат трајно зацврстени. 

Член 17 
Цртите на поделбата, како и сите ознаки на лактоден-

зиметарската и термометарската скала мораат да бидат 
јасни, прегледни и неизбришливи. 

Дебелината на цртите на поделбата не смее да биде 
поголема од 0,3 т т . ' 

Покрај лактодензиметарската и термометарската 
скала не смеат да се наоѓаат какви и да било споредни ска-
ли. 

Член 18 
Цртите на поделбата на лактодензиметарската скала 

мораат да се наоѓаат во рамнини кои се вертикални на ос-
ката на симетријата на лактодензиметарот, а нивната 
должина мора да изнесува најмалку една четвртина од 
обемот на вретеното. 

Цртите на поделбата на термометарската скала мо-
раат да се наоѓаат од двете страни на капиларата, а нивна-
та должина мора да изнесува најмалку по 1 т т . 

Почетокот и крајот на мерниот опсег на скалата мо-
раат да бидат означени со броеви. 

Член 19 
Контролната ознака за лактодензиметарската и тер-

мометарската скала се нанесува на површината на врете-
ното во височина на крајната горна црта на поделбата оз-
начена со број на лактодензиметарската односно термо-
метарската скала. 

Член 20 
На лактодензиметрите мораат да се наоѓаат следни-

те ознаки: 
1) назив: лактодензиметар; 
2) ознака на мерната единица: %/стг или к§/т 3 ; 
3) референтна температура: 20 °С; 
4) фирма односно назив или знак на производителот; 
5) година на производството и производствениот 

број; 
6) службена ознака на типот на лактодензиметарот 

ако е извршено испитување на типот; 
7) ознака на единицата на температура на термоме-

тарската скала: °С; 
8) ознака: „читање одозгора". 

Член 21 
Натписите и ознаките мораат да бидат испишани на 

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

Натписите и ознаките на лактодензиметрите мораат" 
да бидат јасни, добро видливи и испишани така што да не 
можат да се избришат. 

Член 22 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0404-138/2 
31 март 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, е. р. 

731. 
Врз основа на член 15 став 3 од Законот за обезбеду-

вање средства за регрес за вештачки ѓубрива, средства за 
заштита на растенијата и квалитетно сортно семе 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 13/86 и 43/86), претседате-
лот на Сојузниот комитет за земјоделство, во спогодба со 
сојузниот секретар за финансии, пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА 
ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУВА-
ЊЕ НА ПРАВО НА СРЕДСТВА ЗА РЕГРЕС ЗА ВЕШ-

ТАЧКИ ЃУБРИВА ВО 1986 ГОДИНА 
1. Во називот на Упатството за потребната докумен-

тација за остварување на право на средства за регрес за 
вештачки ѓубрива во 1986 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 16/86) по зборовите: „вештачки ѓубрива" се до-
даваат зборовите: „и квалитетно сортно семе". 

2. Точка 1 се менува и гласи: 
„Организациите на здружен труд што произведуваат 

вештачки ѓубрива и организациите на здружен труд што 
се занимаваат со произвдство односно со промет на ква-
литетно сортно семе на пченица и маслодајна репка оства-
руваат право на средства за регрес за вештачки ѓубрива и 
квалитетно сортно семе на пченица и маслодајна репка 
(во натамошниот текст: регресот) така што кон барањето 
за исплата на средства за регрес ја прилагаат до над-
лежната служба за општествено книговодство следната 
документација: 

1) пресметка на регресот; 
2) фотокопии на склучените годишни договори со ку-

пувачите за испорака на вештачки ѓубрива односно на ква-
литетно сортно семе на пченица или маслодајна репка, 
што се доставуваат еднаш годишно; 

3) копија на фактурата за продажба на вештачки ѓуб-
рива односно на квалитетно сортно семе на пченица или 
маслодајна репка врз основа на која е извршена пресметка 
на регресот; 

4) документ за извршената испорака на вештачки ѓуб-
рива и квалитетно сортно семе на пченица или маслодајна 
репка (товарен лист, испратница, исправа за преземање и 
ел.), заверен од страна на корисникот односно превозни-
кот; 

5) потврда од подносителот на барањето дека произ-
водите потекнуваат од домашно производство, потпиша-
на од страна на овластеното лице. Текстот на потврдата 
гласи: „Потврдуваме под материјална и морална одговор-
ност дека производот потекнува од домашно производ-
ство". 

Регресот се пресметува на посебен формулар кој е 
составен дел на ова упатство, во кој се внесуваат следните 
податоци: фирма односно назив на производителот или 
на прометната организација - ксузисник на регресот, фир-
ма односно назив на купувачот, број на фактурата, вид на 
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ѓубривото односно на семето на пченица или маслодајна 
репка, количина на ѓубривото односно на сортното семе 
на пченица и маслодајна репка изразена во тони, произво-
д и т е л и цена по тон што ја оствариле производителите 
на вештачки ѓубрива на 31 декември 1985 година односно 
ѓфоизводителска цена на сортното семе на пченица и мас-
лодајна репка формирана во време на сеидбата, износ на 
регресот по тон, вкупна вредност на вештачкото ѓубриво 
односно на квалитетното сортно семе на пченица или мас-
лодајна репка и вкупен износ на регресот. 

Кон пресметката на регресот потпишана од страна 
на овластеното лице и заверена со печат се доставува спе-
цификација на пресметката на регресот во три примероци, 
од кои еден задржува корисникот на регресот, вториот и 
останува на надлежната служба за општествено книговод-

НАЗИВ НА РО ПРЕСМЕТКА 

ство, а третиот се доставува кон налогот за наплата. Спе-
цификацијата содржи: фирма односно назив на произво-
дителот на вештачки ѓубрива односно на организацијата 
на здружен труд што се занимава со производство однос-
но со промет на квалитетно сортно семе на пченица или 
маслодајна репка - корисникот на регрес, количина на 
ѓубривото односно на сортното семе по пресметката и из-
нос на пресметаниот регрес. 

При првото поднесување на пресметката на регресот 
се поднесува ценовникот на вештачките ѓубрива и износот 
на регресот кој важел на 31 декември 1985 година односно 
ценовникот на квалитетното сортно семе на пченица и 
маслодајна репка." 

3. Формуларот кој е составен дел на Упатството од 
точка 1 на ова упатство се менува и гласи: 

Табела 1. 
НА РЕГРЕСОТ 

Реден 
број Назив на купувачот Број на 

фактурата 

Вид на 
вештачкото 

ѓубриво, 
семето на 
пченица и 

маслодајна 
репка 

Количина на 
вештачките 

ѓубрива, семето 
на пченица и 

маслодајна репка 
(во тони) 

Производителска 
цена по тон: 

- за вештачки 
ѓубрива 

остварена на 
31 12 85, 

- за семе на 
пченица 

и маслодајна 
репка 

формирана во 
време на сеидбата 

Износ на 
регресот 
по тон 

Вкупна 
вредност на 
вештачките 

ѓубрива, 
односно на 

квалитетното 
сортно семе на 

пченица и 
маслодајна 

репка 

Вкупен 
износ на 
регресот 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

-

/ 

а 

4. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 6122/2 
2 септември 1986 година 
Б е л г р а д Претседател 

н? Сојузниот комитет за 
земјодел ство, 

Сава Вујков, е. р. 
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725. Одлука за дополнение на Одлуката за обврска 
на претходно известување на Сојузниот завод 
за цени за промена на цените на определени 
производи и услуги 1497 

726. Одлука за видот на трошоците што странски 
излагачи од земјите во развој можат да ги пла-
ќаат во динари што ќе ги остварат на меѓуна-
родни саеми во Југославија 1497 

727. Одлука за начинот на формирање на цените за 
свежо месо и маст 1498 

Страна 
728. Правилник за метролошките услови за работ-

ни еталсни-влагомери за зрна од жита и семе 
од маслодајни култури 1499 

729. Правилник за начинот на употреба и класифи-
кација на еталонот за единица зафатнина на 
течности 1500 

730. Правилник за метролошките услови за лакто-
дензиметри , 1501 

731. Упатство за измени и дополненија на Упат-
ството за потребната документација за оства-
рување на право на средства за регрес за веш-
тачки ѓубрива во 1986 година 1502 
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