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542. 
На основу члана 33. став I. Закона о мерним једини-

цама и мерилима („Службени лист СФРЈ", бр. 9/84, 59/86, 
20/89 и 9/90), директор Савезног завода за мере и драгоце-
не метале прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О МЕТРОЛОШКИМ УСЛОВИМА ЗА КАПИЛАРНЕ 

ВИСКОЗИМЕТРЕ 

Члан I. 
Овим правилником прописују се метролошки услови 

које морају испуњавати капиларни вискозиметри (у даљем 
тексту: вискозиметри). 

Метролошки услови из става I. овог члана означавају 
се скраћено ознаком MUS.VM-1/1. 

Члан 2. 
Одредбе овог правилника односе се на следеће виско-

зиметре: 
1) модификоване вискозиметре по Оствалду (Os-

twald); 
2) вискозиметре са висећим нивоом - Убелоде (Ubbe-

lohde) вискозиметри; 
3) вискозиметре са повратним током. 

Унутрашњи зидови вискозиметра, нарочито капила-
ре, морају бити глатки и без дефеката који би ометали ла-
минарни ток течности. 

1 Члан 7. 
Вискозиметри истог типа морају имати облик, ди-

мензије и мерне опсеге кинематичке вискозност за серије 
(гарнитуре) у складу са југословенским стандардом 
JUS В.Е4.330, прописаним Правилником о југослове)нском 
стандарду за лабораторијско посуђе и прибор од стакла 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 6/87). 

Члан 8. 
Вискозиметри морају бити израђени тако да је вред-

ност корекције за кинетичку енергију занемарљиво мала 
кад је време протицања течности између' ознака на мер-
ном резервоару веће од 200 s, 

Време протицања течности у вискозиметру не сме би-
ти дуже од 1000 s, 

Члан 9. 
Ознаке које ограничавају мерни резервоар морају би-

ти на трајан начин угравиране у облику танке кружне ли-
није у хоризонталној равни. 

Члан 3. 
Под вискозиметром, у смислу овог правилника, под-

разумева се уређај који служи за одређивање кинематичке 
вискозност провидних и непровидних течности. 

Кинематичка вискозност одређена вискозиметром из-
ражава се у mrnVs. 

Члан 4. 
Основни делови вискозиметра су: 
1) мерна капилара - капиларна стаклена цев која це-

лом дужином има исти попречни пресек и глатке унут-
рашње зидове и у којој се остварује ламинарно кретање 
течности под дејством хидростатичког притиска; 

2) мерни резервоар (један или више) - проширење ог-
раничено ознакама између којих се мери време протицања 
течности; 

3) резервоар (један или више) - проширење повезано 
са мерном капи даром које служи као простор за истакање 
или утакање течности. 

Члан 5. 

Вискозиметри се израђују - од термички обрађеног 
бор-силикатног стакла прве хидролитичке групе у складу 
са југословенским стандардом JUS В.Е8.092, прописаним 
Правилником о југословенским стандардима за стакло 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 46/87), и са малим термич-
ким коефицијентом ширења. 

Члан 6. 
Спојеви делова вискозиметра морају бити уједначене 

дебљине и одговарајућом обрадом ослобођени унутраш-
њег напрезања. 

Члан IO. 
Натписи и ознаке на вискозиметру морају бити испи-

сани на јадном од језика и писама народа, односно народ-
ности Југославије. 

Натписи и ознаке на вискозиметру морају бити јасни, 
добро видљиви у радним условима и исписани тако да се 
не могу избрисати или скинути. 

Члан l i . 
На вискозиметру морају бити исписани следећи на-

тписи и,ознаке: 
1) фирма, односно назив или знак произвођача; 
2) производни број; 
3) вредност константе вискозиметра (заокружена на 

четири значајне цифре) у mm2/s; 
4) температура на којој је одређена константа виско-

зиметра у 0С. 

Члан 12. 
Скице типова вискозиметара одштампане су у прило-

гу овог правилника и чине његов саставни део. 

Члан !З. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 0501-837/1 Директор 
!9. априла 1991. године Савезног завода за мере и 
Београд драгоцене метале, 

Михаил Ежов, с. р. 
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Скице типова вискозиметара 

543. 

важе југословенски стандарди који имају следеће називе и 
ознаке: 

1) Противексплозијска заштита. Ис-
питивање изолационог материјала JUS N.S8.051 

2) Противексплозијека заштита. Кла-
сификација изолационог материјала JUS N.S8.052 

3) Противексплозијска заштита. 
Врста заштите „Самосигурност" — — — JUS N.S8J0I 

4) Противексплозијска заштита, Ис-
питивање самосигурносних и при-
дружених уређаја ^ JUS N.S8.321 
прописани Правилником о југословенским стандардима 
за противексплозијску заштиту („Службени лист СФРЈ", 
бр. 18/81) 

5) Противексплозијска заштита. Руч-
ни електростатички пиштољи и при- \ 
дружени уређаји JUS N.S8.920 
прописан Правилником о југословенским стандардима за 
противексплозијску заштиту („Службени лист СФРЈ", бр. 
71/82). 

Члан 5. 
Овај правилник ступа на Снагу по истеку два месеца 

од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 15/01-149/55 
23. маја 1991. године 
Београд Директор 

Савезног завода за 
стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

На основу члана 80. Закона о стандардизацији 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Са-
везног завода за стан дар дизацију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА 

ПРОТИВЕКСПЛОЗИЈСКУ ЗАШТИТУ 

Члан I. 
Овим правилником прописују се југословенски стан-

дарди за противексплозијску заштиту, који имају следеће 
називе и ознаке: 

1) Противексплозијска заштита. Ис-
питивање изолационих материјала JUS N.S8.051 

2) Противексплозијска заштита. Кла-
сификација изолационих материјала — — JUS N.S8.052 

3) Противексплозијска заштита. Са-
мосигурност JUS N.S8301 

4) Противексплозијска заштита. Ис-
питивање самосигурносних и при-
дружен их уређаја JUS N.S8.321 

5) Противексплозијска заштита. Руч-
ни електростатички пиштољи и помоћни 
уређаји - JUS N.S8.920 

6) Противескплозијска заштита. Ин-
стали са ње и употреба ручних електроста-
тичких пиштоља и придружених уређаја JUS 4K.S8.921 

Члан 2. 
Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 

чине саставни део овог правилника, a објављују се у посеб-
ном издању Савезног завода за стандардизацију. 

Члан 3. 
Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 

обавезни су у целини, a примењиваће се на противекспло-
зијску заштиту од дана ступања на снагу овог правилника. 

Члан 4. 
Даном ступања на снагу овог правилника престају да 
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На основу члана 80. Закона о стандардизацији 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Са-
везног завода за стандардизацију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА 

БИТУМЕНСКЕ ТРАКЕ 

Члан I. 
Овим правилником прописују се југословенски стан-

дарди за битуменске траке, који имају следеће називе и оз-
наке: 

1) Битуменска трака са улошком од 
алуминијумске фолије за парну брану и 
изједначавање парног притиска. Услови 
квалитета — JUS U.M3.301 

2) Битуменска трака за изједначава-
ње парног притиска. Услови квалитета — JUS U.M3.302. 

Члан 2. 
Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 

чине саставни део овог правилника, a објављују се у посеб-
ном издању Савезног завода за стандардизацију. 

Члан 3. 
Југословенски стандарди из члана!, овог правилника 

обавезни су у целини, a примењиваће се на битуменске 
траке од дана ступања на снагу овог правилника. 

Члан 4. 
Овај правилник ступа на снагу по истеку три месеца 

од дана објављивање у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 15/01-149/54 
23. маја 1991. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода за 
стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с, р. 
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545. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Са-
везног завода за стандардизације прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА 

МЕТАЛНЕ ПРАХОВЕ И ТВРДЕ МЕТАЛЕ 

Члан I. 
Овим правилником прописују се југословенски стан-

дарди за металне прахове и тврде метале, који имају сле-
деће називе и ознаке: 

l) Метални прахови, изузев прахова 
за тврде метале. Одређивање димензио-
налних промена при пресоване и синте-
рОвању - — - — — — — — — — — JUS ISO 4492 

2) Тврди метали. Одређивање 
садржаја металних елемената рендген-
ском флуоресценцијом. Метода топљења JUS ISO 4503 

3) Тврди метали. Одређивање 
садржаја металних елемената рендген-
ском флуоресценцијом. Метода раствара-
ња JUS ISO 4883 

Члан 2. 
Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 

чине саставни део овог правилника, a објављују će у посеб-
ном издању Савезног завода за стандардизацију. 

Члан 3. 
Примењивана југословенских стандарда из члана I. 

овог правилника није обавезно. 

Члан 4. 
Овај правилник ступа на снагу no истеку три месеца 

од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 15/01-149/53 Д о к т о р 
23. маја 1991. године Савезног завода за 
Београд стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

546. 
На основу члана SO. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Са-
везног завода за стандардизацију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ЈУГОСЛОВЕНСКОМ СТАНДАРДУ ЗА МАКСИМАЛ-
НО ДОЗВОЉЕНЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ШКОДЉИВИХ 

ГАСОВА, ПАРА И АЕРОСОЛА 

Члан I. 
Овим правилником прописује се југословенски стан-

дард за максимално дозвољене концентрације шкодљивих 
гасова, пара и аеросола, који има следећи назив и ознаку: 

- Максимално дозвољене концентра-
ције шкодљивих гасова, пара и аеросола у 
атмосфери радних просторија и радилиш-
та . - JUS Z.BO.001 

Члан 2. 
Југословенски стандард из члана I. овог правилника 

чини саставни део овог правилника, a објављује се у посеб-
ном издању Савезног завода за стандардизацију. 

Члан 3. 
Примењивана југословенског стандарда из члана I. 

овог правилника није обавезно. 

Члан 4. 
Овај правилник ступа на снагу по истеку два месеца 

од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ".' 

Бр. 15/01-149/52 Директор 
23. маја 1991. године Савезног завода за 
Београд стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

547. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Са-
везног завода за стандардизацију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ЈУГОСЛОВЕНСКОМ СТАНДАРДУ ЗА 

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕ КАРТИЦЕ 

Члан I. 
Овим правилником прописује се југословенски стан-

дард за идентификационе картице, који има следећи назив 
и ознаку: 

- Идентификационе картице. Карти-
це за финансијске трансакције JUS I.F!.008 

Члан 2. 
Југословенски стандард из члана I. овог правилника 

чини саставни део овог правилника^ a објављује се у посеб-
ном издању Савезног завода за стандардизацију. 

Члан 3. 
Примењивана југословенског стандарда из члана I. 

овог правилника није обавезно. 

Члан 4. 
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да 

важи југословенски стандард који има следећи назив и оз-
наку: 

- Идентификационе картице. Карти-
це за финансијске транеакције — — — — JUS !.Fl.008 
прописан Правилником о југословеиеким стандардима за 
идентифкационе картице („Службени лист СФРЈ", бр. 
42/87). 

Члан 5. 
Овај правилник ступа на снагу по истеку два месеца 

од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 15/01-149/51 Директор 
23. маја 1991. године Савезног завода за 
Београд стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

548. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Са-
везног завода за стандардизацију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА 

. ДИЗАЛИЦЕ 

Члан I. 
Овим правилником прописују се југословенски стан-

дарди за дизалице, који имају следеће називе и ознаке: 
1) Дизалице. Начин давања знакова 

руком за извођење покрета дизалице — — JUS M.D 1.009 
2) Дизалице. Образац матичне књиге 

за дизалицу - - - — JUS M.D1.301 
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З) Дизалице. Образац контролне 
књиге за одржавање дизалице JUS М. D. 1.302 

Члан 2. 
Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 

чине саставни део овог правилника, a објављују се у посеб-
ном издању Савезног завода за стандардизацију. 

Члан 3. 
Осим југословенског стандарда JUS М,DI.009, чије 

примењивана није обавезно, југословенски стандарди из 
члана I. овог правилника обавезни су у целини, a приме-
њиваће се на дизалице које се произведу, односно увезу од 
дана ступања на снагу овог правилника. 

Члан 4. 
Овај правилник ступа на снагу по истеку два месеца 

од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 15/01-149/50 Директор 
23. маја 1991. године Савезног завода за 
Београд стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

549. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Са-
везног завода за стандардизацију прописује, 

П Р А В И Л Н И К 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА ПРИБОР 

ЗА ИСТРАЖНО РОТАЦИОНО БУШЕЊЕ 

Члан I. 
Овим правилником прописују се југословенски стан-

дарди за прибор за истражно ротационо бушење, који 
имају следеће називе и ознаке: 

1) Прибор за истражно ротационо бу-
шење. Папуче обложних (заштитних) цеви JUS K.RI.093 

2) Прибор за истражно ротационо бу-
шење. Главе за обложне (заштитне) цеви JUS K.R 1.096 

Члан 2. 
Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 

чине саставни део овог правилника, a објављују се у посеб-
ном издању Савезног завода за стандардизацију. 

Члан 3. 
Примењивање југословенских стандарда из члана I. 

овог правилника није обавезно. 

Члан 4. 
Даном ступања на снагу овог правилника престају да 

важе југословенски стандарди који имају следеће називе и 
ознаке: 

1) Прибор за ротационо бушење. Па-
пуче обложних (заштитних) цеви JUS K.RI.093 
донесен Решењем о југословенским стандардима из облас-
ти истражног бушења - за прибор за ротационо бушење 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 35/68); 

2) Прибор за ротационо бушење. 
Систем Крелијус. Главе за обложне (за-
штитне) цеви JUS K.RI .096 
донесен Решењем о југословенским стандардима из облас-
ти истражног бушења („Службени лист СФРЈ", бр. 33/70). 

Члан 5. 
Овај правилник ступа на снагу по истеку три месеца 

од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 15/01-149/49 Директор 
23. маја 1991. године Савезног завода за 
Београд стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

542. Правилник о метролошким условима за капи-
ларне вискозиметре 821 

543. Правилник о југословенским стандардима за 
противекспдозијску заштиту 822 

544. Правилник о југословенским стандардима за 
битуменске траке 822 

545. Правилник о југословенским стандардима за 
металне прахове и тврде метале 823 

546. Правилник о југословенском стандарду за мак-
симално дозвољене концентрације шкодљивих 
гасова, пара и аеросола 823 

547. Правилник о југослов^нском стандарду за 
идентификационе картице 823 

548. Правилник о југословенским стандардима за 
дизалице 823 

549. Правилник о југословенским стандардима за 
прибор за истражно ротационо бушење 824 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службени лист Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, Београд, 
Јована Ристића I. Пошт. фах 226. - Директор и главни и одговорни уредник ВОЈИСЛАВ СОЛДАТОВИЋ. - Уредник 

НАДА ВИТЕЗОВИЋ, телефон 65 S -885. - Штампа, Београдски издавачко-графички завод, Београд, 
Булевар војводе Мишића бр. 17. . 


