
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" излегува во из-
дание на српскохрватски односно хрватскосрп-
ски, словенечки, македонски, албански и унгар-
ски Јазик. - Огласи според тарифата - Жиро 
сметка кај Службата на општественото книго-

водство 60802-603*21943 

Цена на овој број е 2400 динари. * Аконтација 
на претплатата за 1988 година изнесува 33.300 
динари. - Рок за рекламации 15 дена. - Редак-
ција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 
226. - Телефони: Централа 650-155; Уредниш-
тво 651-885; Служба за претплата 651-732; Те-

лекс 11756 

729. 
Врз основа на чл. 11 и 23 од Законот за национализа-

ција на приватни стопански претпријатија („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 98/46 и 35/48) и на член 11 став 3 од Уредба-
та за постапка за процена на вредносите и утврдување на 
надоместот за национализиран имот („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 98/47), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИСПЛАТА НА АКОН-
ТАЦИЈА НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ НА 

НАЦИОНАЛИЗИРАНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
1. Во Одлуката за исплата на аконтација на поранеш-

ните сопственици на национализирани претпријатија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/63 и „Службен лист на 
СФРЈ, бр. 14/71, 55/79, 61/83 и 49/86) во точка 1 став 1 
зборовите: „до 10.000", се заменуваат со зборовите: „до 
100.000". 

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

Е. п. бр. 336 
1 септември 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

730. 
Врз основа на член 1 став 2 од Законот за посебна 

такса на увезени стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 
31/70) Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА 

ПОСЕБНА ТАКСА НА УВЕЗЕНИ СТОКИ 
1. Во Одлуката за плаќање на посебна такса на увезе-

ни стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 44/88), во точка 1 
зборовите: „и на член 30" се заменуваат со зборовите: „и 
на чл. 29, 30 и 50". 

2. Оваа одлука се применува од 30 јули 1988 година. 
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен листи на СФРЈ". 

Е. п. бр. 337 
8 септември 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земл»арич, е. р. 

731. 
Врз основа на член 95 став 2 од Законот за Службата 

на општественото, книговодство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 70/83, 16/86, 72/86, 74/87 ќ 37/88) сојузниот 
секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА 
СМЕТКИТЕ ЗА УПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ НА ОП-
ШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НИ-
ВНИТЕ ФОНДОВИ, НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕ-
РЕСНИ ЗАЕДНИЦИ И НА ДРУГИТЕ САМОУПРАВНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ, ЗА НАЧИНОТ НА УП-
ЛАТУВАЊЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ И ЗА НАЧИНОТ НА 

ИЗВЕСТУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ТИЕ 
ПРИХОДИ 

1. Во Наредбата за сметките за уплата на приходите 
на општествено-политичките заедници и нивните фондо-
ви, на самоуправните интересни заедници и на другите са-
моуправни организации и заедници, за начинот на уплату-
вање на тие приходи и за начинот на известување на ко-
рисниците на тие приходи („Службен лист на СФРЈ", бр.. 
19/84, 67/84, 5/85, 72/85, 23/86, 70/86,49/87, 85/87, 1/88 и 
19/88) во точка 19 став 1 одредбата под 7 се менува и гла-
си: 

„7) на сметката бр. 840-6990 - Средства на отстапен 
данок на промет на производи со знакот „Универзијада 87 
- Загреб". 

2. Во Списокот на општините, со ознаки, по републи-
ките и автономните покраини и надлежните служби на оп-
штественото книговодство во колона 6 по зборот: „Уро-
шевац" се додава зборот: „Штимље" и зборот „Штрпце", 
а во колона 7 по бројот: „320" бројот: „325" и бројот: 
„326". 

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

Бр. 6-11020/1 
21 септември 1988 година 
Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Светозар Рикановнќ, е. р. 

732. 
Врз основа на член 23 став 2 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84 и 
59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоце-
ни метали пропишеа 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА УПОТРЕБА И КЛАСИФИКАЦИЈА 

НА ЕТАЛОНИТЕ ЗА ЕДИНИЦА НА ЕЛЕКТРИЧНА 
КАПАЦИТИВНОСТ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на употре-

ба и класификација на еталоните за единица на електрич-
на капацитивност. 

Член 2 
Југословенскиот (примарен) еталон за единица на 

електрична капацитивност се употребува за утврдување 
на метролошките8 својства на секундарните еталони за 
единица на електрична капацитивност, по метод на споре-
дување, и тоа на: 



Страна 1490 - Број 56 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 23 септември 1988 

1) еталон-кондензатор со номинална вредност на 
електрична капацитивност од 10 pF; 

2) еталон-кондензатор со номинална вредност на 
електрична капацитивност од 100 pF; 

3) еталон-кондензатор со номинална вредност на 
електрична капацитивност од 1 nF. 

Член 3 
Југословенскиот (примарен) еталон за единица на 

електрична капацитивност е даден на првото ниво на ше-
матскиот приказ на класификацијата на еталоните за еди-
ница на електрична капацитивност, кој носи назив: „Југо-
словенски (примарен) еталон за единица на електрична ка-
пацитивност". 

Член 4 
Секундарните еталони за единица на електрична ка-

пацитивност се употребуваат за преглед на работните ета-
лони за единица на електрична капацитивност од прв ред, 
по метод на споредување, и тоа на: 

1) еталон-кондензатор со номинална вредност на 
електрична капацитивност од 1 pF; 

2) еталон-кондензатор со номинална вредност на 
електрична капацитивност од 10 pF; 

3) еталон-кондензатор со номинална вредност на 
електрична капацитивност од 100 pF; 

4) еталон-кондензатор со номинална вредност на 
електрична капацитивност од 1 nF; 

5) еталон-кондензатор со номинална вредност на 
електрична капацитивност од 10 nF; 

6) еталон-кондензатор со номинална вредност на 
електрична капацитивност од 100 nF; 

7) еталон-кондензатор со номинална вредност на 
електрична капацитивност од 1 

Член 5 
Секундарните еталони за единица на електрична ка-

пацитивност се дадени на второто ниво на шематскиот 
приказ на класификацијата на еталоните за единица на 
електрична капацитивност, кој носи назив „Секундарни 
еталони за единица на електрична капацитивност". 

Член 6 
Работните еталони за единица на електрична капаци-

тивност од прв ред се употребуваат за преглед на: 
1) мерите на електричната капацитивност - работни 

еталони од втор ред, по метод на споредување; 
2) еталон-мостовите за мерење на електрична капаци-

тивност - работни еталони од втор ред, по метод на ди-
ректно мерење; 

3) уредите за мерење на електрична капацитивност -
работни еталони од втор ред, по метод на директно мере-
ње; 

4) мерите на електричната капацитивност - мерила 
на електрична капацитивност во опсег од 1 fF до 100 p.F 
чии граници на дозволената релативна основна грешка не 
се поголеми од 5% за даден опсег, во опсег на фреквенции 
од 50 Hz до 1 MHz, по метод на споредување; 

5) мостовите за мерење на електричната капацитив-
ност - мерила на електрична капацитивност во опсег од 1 
fF до 100 fiF чии граници на дозволената релативна основ-
на грешка не се поголеми од 5% за даден опсег, во опсег на 
фреквенции од 50 Hz до 1 MHz, по метод на директно ме-
рење. 

6) уредите за мерење на електричната капацитивност 
- мерила на електрична капацитивност во опсег од 1 fF до 
100 jjlF чии граници на дозволената релативна основна 
грешка не се поголеми од 5% за даден опсег, во опсег на 
фреквенции од 50 Hz до 1 MHz, по метод на директно ме-
рење. 

Член 7 
Мерите на електричната капацитивност - работни 

еталони за единица на електрична капацитивност од втор 
ред во опсег од 1 fF до 100 jiF, се употребуваат за преглед 
на: 

1) мерите на електричната капацитивност-работни 
еталони од трет ред, по метод на споредување; 

2) еталон-мостовите за мерење на електричната капа-
цитивност - работни еталони од трет ред, по метод на ди-
ректно мерење; 

3) уредите за мерење на електричната капацитивност 
- работни еталони од трет ред, по метод на директно ме-
рење; 

4) мерите на електричната капацитивност - мерила 
на електрична капацитивност во опсег од 1 fF до 100 џ¥ 
чии граници на дозволената релативна основна грешка не 
се поголеми од 5% за даден опсег, во опсег на фреквенции 
од 50 Hz до 1 MHz, по метод на споредување; 

5) мостовите за мерење на електричната капацитив-
ност - мерила на електрична капацитивност во опсег од 1 
fF до 100 чии граници на дозволената релативна основ-
на грешка не се поголеми од 5% за даден опсег, во опсег на 
фреквенции од 50 Hz до 1 MHz, по метод на директно ме-
рење; 

6) уредите за мерење на електричната капацитивност 
- мерила на електрична капацитивност во опсег од 1 fF до 
100 џ¥ чии граници на дозволената релативна основна 
грешка не се поголеми од 5% за даден опсег, во опсег на 
фреквенции од 50 Hz до 1 MHz, по метод на директно ме-
рење. 

Член 8 
Еталон-мостовите за мерење на електричната капа-

цитивност - работни еталони за единица на електрична 
капацитивност од втор ред, се употребуваат за преглед, по 
метод на директно мерење, и тоа на: 

1) мерите на електричната капацитивност - работни 
еталони од трет ред; 

2) мерите на електричната капацитивност - мерила 
на електрична капацитивност во опсег од 1 fF до 100 
чии граници на дозволената релативна основна грешка не 
се поголеми од 5% за даден опсег, во опсег на фреквенции 
од 50 Hz до 1 MHz. 

Член 9 
Уредите за мерење на електричната капацитивност— 

работни еталони за единица на електрична капацитивност 
од втор ред се употребуваат за преглед, по метод на ди-
ректно мерење, и тоа на: 

1) мерите на електричната капацитивност - работни 
еталони од трет ред; 

2) мерите на електричната капацитивност - мерила 
на електрична капацитивност во опсег од 1 fF до 100 ^F 
чии граници на дозволената релативна основна грешка не 
се поголеми од 5% за даден опсег, во опсег на фреквенции 
од 50 Hz до 1 MHz. 

Член 10 
Мерите на електричната капацитивност - работни 

еталони за единица на електрична капацитивност од трет 
ред во опсег од 1 fF до 100 цР се употребуваат за преглед 
на: 

1) мерите на електричната капацитивност - мерила 
на електрична капацитивност во опсег од 1 fF до 100 nF 
чии граници на дозволената релативна основна грешка не 
се поголеми од 5% за даден опсег, во опсег на фреквенции 
од 50 Hz до 1 MHz, по метод на споредување; 

2) мостовите за мерење на електричната капацитив-
ност - мерила на електрична капацитивност во опсег од 1 
fF до 100 jiF чии граници на дозволената релативна основ-
на грешка не се поголеми од 5% за даден опсег, во опсег на 
фреквенции од 50 Hz до 1 MHz, по метод на директно ме-
рење. 

3) уредите за мерење на електричната капацитивност 
- мерила на електрична капацитивност во опсег од 1 fF до 
100 jiF чии граници на дозволената релативна основна 
грешка не се поголеми од 5% за даден опсег, во опсег на 
фреквенции од 50 Hz до 1 MHz, по метод на директно ме-
рење; 

4) специјалните мерила на електричната капацитив-
ност во опсег од 1 fF до 100 jxF чии граници на дозволена-
та релативна основна грешка не се поголеми од 5% за да-
ден опсег, во опсег на фреквенции од 50 Hz до 1 MHz, по 
метод на директно мерење. 
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Член 11 
Еталон-мостовите за мерење на електричната капа-

цитивност - работни еталони за единица на електрична 
капацитивност од трет ред, се употребуваат за преглед на 
мерите на електричната капацитивност - мерила на елек-
трична капацитивност во опсег од 1 fF до 100 ^F чии гра-
ници на дозволената релативна основна грешка не се по-
големи од 5% за даден опсег, во опсег на фреквенции од 50 
Hz до 1 MHz, по метод на директно мерење. 

Член 12 
Уредите за мерење на електричната капацитивност -

работни еталони за единица на електрична капацитивност 
од трет ред, се употребуваат за преглед на мерите на елек-
тричната капацитивност - мерила на електрична капаци-
тивност во опсег од 1 fF до 100 p,F чии граници на дозволе-
ната релативна основна грешка не се поголеми од 5% за 
даден опсег, во опсег на фреквенции од 50 Hz до 1 MHz, по 
метод на директно мерење. 

Член 13 
Работните еталони за единица на електрична капаци-

тивност се дадени на третото ниво на шематскиот приказ 
на класификацијата на еталоните за eденица на електрич-
на капацитивност, кој носи назив „Работни еталони за 
единица на електрична капацитивност". 

Третото ниво е поделено на три поднивоа кои носат 
називи: „Работни еталони од прв ред", „Работни еталони 
од втор ред" и „Работни еталони од трет ред". 

Член 14 
Класификацијата на еталоните за единица на елек-

трична капацитивност се објавува, согласно со член 23 
став 3 од Законот за мерните единици и мерилата, во гла-
силото на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали. 

Член 15 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 02-1576/2 
20 септември 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
Милан Межек, е. р. 

733. 
Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84 и 
59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоце-
ни метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ШТО МОРААТ ДА ГИ 

ИСПОЛНУВААТ МЕРИЛАТА ЗА ТОПЛОТНА 
ЕНЕРГИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови што мораат да ги исполнуваат мерилата за топлотна 
енергија (во натамошниот текст: мерилата). 

Метролошките услови за мерилата од став 1 на овој 
член се означуваат скратено со ознаката MUS. Q-(1,2, 
3)/2. 

Член 2 
Под мерило, во смисла на овој правилник, се подраз-

бира уредот со кој се мери топлотната енергија што ќе ја 

ослободи или апсорбира течноста - ностел на топлотата 
во изменувачкиот тек. 

Член 3 
Рабората на мерилото се заснова врз принципот на: 
1) мерење на температурната разлика на течноста во 

дојдовниот и во повратниот вод; 
2) мерење на зафатнината на протечената течност; 
3) множење на температурната разлика со зафатнина-

та на протечената течност и со топлотниот коефициент; 
4) интегрирање по времето на производот од точка 3 

на овој член. 

Член 4 
Мерилото се изработува како неразделив и разделив 

уред: 
1) неразделивиот (компактен) уред нема одвоени ком-

поненти - испитувањето е компактно; 
2) разделивиот уред со состои од мерило на протокот 

и сметковна единица со пар температурни давачи и со 
уред кај кој се одвоени сметковната единица и темпера-
турните давачи. 

Член 5 
Мерилото се користи за мерење и управување со по-

трошувачката на топлотна енергија: 
1) произведела во топланите; 
2) потрошена при греењето со топла вода; 
3) потрошена при користењето на топла вода; 
4) потрошена во индустриски и во земјоделски систе-

ми; 
5) при измена на топлота во разладни уреди. 

Член 6 
Наведените изрази, во смисла на овој правилник, ги 

имаат следните значења: 
1) горна граница на температурниот опсег на мери-

лото (0тах) е најголемата температура на течноста, при ко-
ја мерилото мери во границите на допуштените грешки; 

2) долна граница на температурниот опсег на мери-
лото (9min) е најмалата температура на течноста при која 
мерилото мери во границите на допуштените грешки; 

3) горна граница на температурната разлика на ме-
рилото (A8max) е најголемата разлика на температурата на 
течноста во дојдовниот и повратниот вод, при која мери-
лото мери во границите на допуштените грешки; 

4) долна граница на температурната разлика на ме-
рилото (A9min) е најмалата разлика на температурата на 
течноста во дојдовниот и повратниот вод, при која мери-
лото мери во границите на допуштените грешки; 

5) горна граница на протокот на мерилото (q^a*) е 
најголемиот зафатнински проток на течноста, при кој ме-' 
рилото мора да биде во состојба непрекинато да функцио-
нира не пречекорувајќи ги најголемите допуштени грешки 
и не пречекорувајќи го најголемиот пад на притисокот, ос-
вен кога мерилото содржи регулатор на протокот или 
служи и како уред за намалување на притисокот; 

6) долна граница на протокот на мерилото ( q m i „ ) е 
најмалиот зафатнината проток на течноста при кој мери-
лото мери во границите на дозволените грешки; 

7) пад на притисокот на мерилото - најголемиот пад 
на притисокот не смее да пречекори 0,5 bar, освен во слу-
чаите кога мерилото содржи регулатор на протокот или 
служи и како уред за намалување на притисокот; 

8) номинален притисок на мерилото (PN) е внатреш-
ниот притисок што одговара на најголемиот работен при-
тисок на течноста на кој може да биде изложено мерилото 
за мерење за протокот на течноста; 

9) номинален пречник на мерилото (dN) е внатреш-
ниот пречник на цевниот приклучок на мерилото за мере-
ње на протокот односно на зафатнината на течноста; 

10) номинална моќност на мерилото (PN) е максимал-
ната моќност што се остварува при горната граница на 
протокот на мерилото (qmax) и горната граница на темпе-
ратурната разлика на мерилото под услов температурата 
на течноста во повратниот вод да е еднаква на долната 
граница tfa температурниот опсег; 

11) топлотен коефициент на течноста (ке) е произво-
дот на средната специфична топлота при постојан прити-
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Долната граница на температурниот опсег на мери-
лото мора да биде помала или еднаква на 30 °С. 

Долната граница на температурната разлика на ме-
рилото мора да биде помала или еднаква на 10 °С. 

Односот на горната и долната граница на темпера-
турната разлика на мерилото? мора да биде поголем или 
еднаков на 10, со исклучок на мерилата што се наменети 
на системот за разладување. 

Номиналниот притисок на мерилото мора да биде 10 
bar или поголем. 

Односот на најголемиот и најмалиот проток на мери-
лото мора да биде поголем или еднаков на 10, со исклучок 
на мерилата кои во својот состав имаат регулатори на 
протокот и на мерилата чија горна граница на протокот 
на течноста е qmax < 1,2 m3/h, а за мерилата чија долна 
граница на протокот на течноста е qmin > 80 m3/h тој од-
нос на најголемиот и најмалиот проток на мерилото може 
да биде поголем или еднаков на 5. 

Член 8 
Релативната грешка на мерилото се определува во 

однос на фактичката вредност на топлотната енергија и се 
изразува со образецот: 

13) константа на давачот на мерилото на протокот 
или на зафатнината (К) е односот меѓу фреквенцијата на 
сигналот и протокот на течноста или интензитетот на ана-
логниот сигнал и на протокот; 

14) криви линии на точноста на мерилото (калибра-
циони криви линии) се криви линии што ја покажуваат за-
висноста на грешката на мерењето од температурата, тем-
пературната разлика и протокот на течноста; 

15) крива линија на грешката за мерило на протокот 
е кривата линија што ја покажува зависноста на грешката 
на мерењето од протокот (зафатнината) на течноста; 

16) G (%) - релативна грешка на мерилото. 

И. МЕТРОЛОШКИ СВОЈСТВА 

Член 7 
Мерниот опсег на мерилото е определен со вреднос-

тите на температурниот опсег, температурната разлика и 
протокот на течноста. 

каде што е: 
Еј (kWh) - вредност на топлотната енергија што ја по-

кажува мерилото 
Е (kWh) - фактичка вредност на топлотната енергија 

Член 9 
Границите на допуштените релативни грешки на ме-

рилото се дадени како функција на температурната разли-
ка (А0) во следните табели 

а) Граници на допуштените релативни грешки за мерила-
та во нераздвоив склоп 

Табела 1 

б) Граници на допуштените релативни грешки за мерилата во разделив склоп 
Табела 2 

Ако мерилата се конструирани во неразделив склок 
(компактни мерила) мораат да ги задоволат најголемите 
допуштени грешки дадени за класа 2 во табела 1 на овој 
член. 

Ако мерилата се конструирани во разделив склоп, 
границите на допуштените грешки на уредите што влегу-
ваат во состав на мерилото се: 

± 3% за мерилото на протокот 
± (IGI — 3) за сметковната единица со температурни 

давачи. 

Ако горната граница на протокот на мерилото qmax не 
преминува 3 m3/h, најглемите допуштени грешки на мери-
лото на протокот се ± 5% за протокот на течноста пого-
лем или еднаков на qmin, а помал од 0,1 qmax. 

Член 10 
Мерилото мора да мери во границите на допуштени-

те релативни грешки, ако се исполнети следните референ-
тни услови: 
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1) ако температурата на воздухот е од +15 °С до +35 
°С; 

2) ако релативната влажност на воздухот е од 45% до 
75%; 

3) ако воздушниот притисок е од 86 кРа до 106 кРа; 
4) ако номиналната вредност на напонот на елек-

тричната енергија се промени за ± 2% од номиналната 
вредност на мерилото; 

5) ако на мерилото и на приклучните кабли дејствува 
магнетно поле со јачина од 60 А/ш при зачестеност од 50 
Hz; 

6) ако зачестеноста на наизменичната струја е 50 Hz 
± 1 Hz при напојување на мерилото од мрежа; 

1) ако на мерилото дејствува електромагнетно зраче-
ње со јачина на електричното поле од 10 V/ra и со зачесте-
ност од 100 kHz од 160 MHz; 

8) ако на импулсниот давач на мерилото на протокот 
или зафатнината на течност постојано дејствува магнетно 
поле со јачина од 100 kA/m. 

Член 11 
Ако работните услови отстапуваат од референтните«. 

услови пропишани во член 10 на овој правилник, грешки-
те на мерењето можат да се зголемат во однос на грешки-
те пропишани со член 9 на овој правилник најмногу за: 

1) 0,5% од мерената големина ако температурата на 
воздухот е 5 °С до 15 °С, од 35 °С до 50 °С; 

2) 1% од мерената големина ако релативната 
влажност е поголема од 75%; 

3) 0,5% од мерената големина ако се промени напо-
нот на напојување^ на мерилото + 10% или — 15% од но-
миналната вредност на мерилото. 

Акумулативната грешка поради измена на референ-
тните услови не смее да биде поголема од 1,5%. 

III. СВОЈСТВА НА КОНСТРУКЦИЈАТА 

Член 12 
Мерилото мора да има покажувач на топлотната 

енергија и зафатнината, а покрај овие може да има и други 
покажувачи. 

Член 13 
Покажувачот на топлотната енергија мора да ја ре-

гистрира количината на топлотната енергија во мегацули 
(МЈ), во гигаџули (GJ), во киловатчасови (kWh) или во ме-
гаватчасови (MWH). 

Член 14 
Покажувачот на топлотната енергија може да биде 

механички, електромеханички или електричен без под-
вижни делови. 

Елементи на покажувачот зна топлотната енергија од 
став 1 на овој член се: 

1) тркалца со нанесени цифри од 0 до 9; 
2) скала со нанесени цифри од 0 до 9 и со подвижни 

стрелки; 
3) нумерички покажувач на текушта кристали или 

светлечки диоди; 
4) комбинација на елементите од точ. 1,2 и 3 на овој 

член. 
Покажувачите на топлотната енергија мораат да ја 

зачуваат информацијат најмалку три дена (72 часа), ако 
дојде до прекин на напојувањето од електричната мрежа. 

Член 15 
Тркалцата со цифри од член 14 на овој правилник мо-

раат да се вртат одоздола нагоре. Тркалцето со цифри 
што покажува најмала вредност може да се врти контину-
ирано или дисконтинуирано, а сите други тркалца се по-
местуваат чекор по чекор за една цифра напред дури кога 
тркалцето од пониското декадно место ја опишало задна-
та десетина на својот полн обрт. 

Стрелките на скалите со цифри, од член 14 на овој 
правилник мораат да се вртат во насока на стрелката од 
часовникот. Покрај секоја скала мора да биде напишан 
факторот што го означува декадното место на кое се одне-

сува односната скала (на пр. х 1000, х 100, х 10, х 1, 
х0,1). 

Член 16 
Височината на цифрата на тркалцето не може да биде 

помала од 4 mm. 

Член 17 
Децималните места на покажувачот на топлотната 

енергија мораат да бидат јасно одвоени од целобројниот 
дел. Зависно од типот на покажувачот, тоа може да се сто-
ри на еден од следните начини: 

1) кај мерилото со покажувач на топлотната енергија 
на тркалца децималните места мораат да бидат со запир-
ка одвоени на челната плоча или тркалцата на децимал-
ине места мораат да се разликуваат од другите по боја 
или по боја на рамката во која се појавуваат цифрите на 
децималниот дел на регистрираната топлотна енергија; 

2) кај мерилото со покажувач на топлотна енергија на 
стрелки, стрелките или скалите на децималните места мо-
раат да се разликуваат по боја од стрелката или скалата 
на децималните места издвоена во посебен ред. Покрај се-
која скала мора да биде напишан факторот со кој се озна-
чува местото на односната скала (на пр. 10 ООО, 1 ООО, 100, 
10, 01, 0,01); 

3) кај мерилото со нумерички покажувач на топлотна 
енергија со светлечки диоди, децималните вредности на 
единицата на мера се одвоени со точка, или се во друга бо-
ја или е рамката во која се појавуваат децимали со поинак-
ва боја од рамката на целобројните вредности на единица-
та на мера. 

Член 18 
Покажувачот на топлотната енергија мора да биде во 

состојба да ја бележи, без пречекорување, топлотната 
енергија која е еднаква на енергијата што и одговара на 
постојаната работа во текот на 3000 часови при номинал-
на моќност на мерилото. 

Топлотната енергија измерена со мерилото, кога ра-
боти на номинална моќност, за еден час мора да и одгова-
ра на една цифра со најмало значење на покажувачкиот 
Уред. 

Член 19 
Скалата на покажувачот на топлотната енергија со 

подвижна стрелка која непрекинато се движи го покажува 
најмалиот дел на единицата на мера со која се мери топ-
лотната енергија. 

Вредноста на поделбата (факторот) на скалата мора 
да биде 10", каде што е п нула, цел позитивен или негати-
вен број. 

Член 20 
Мерилото со батериско напојување има уред за по-

кажување на напонот на батеријата кој јасно ја покажува 
граничната вредност на напонот на батеријата. Кога ќе 
настапат промени во мерењето батериите мораат да се за-
менат или повторно да се наполнат. 

Член 21 
Деловите од мерилото мораат да бидат изработени 

од материјал чии промени на механичките, електричните 
или магнетите особни не влијаат на метролошките услови 
пропишани со овој правилник. 

Деловите од мерилото кои при работните услови се 
изложени на штетно дејство од корозија (мерилото на 
протокот или на зафатнината и температурниот давач) 
мораат да бидат изработени од некорозирачки материјал 
или од соодветен материјал што е заштитен од корозија. 

Член 22 
Куќиштето на сметковната единица мора да овоз-

можува заштита од пожар и од прскање на вода според ју-
гословенскиот стандард JUS N.A5.070 пропишан со Пра-
вилникот за југословенскиот стандард од областа на елек-
тротехниката („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/82). 

ј 
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Член 23 
Со конструкцијата на мерилото мораат да бидат 

предвидени места за втиснување на жигови. 

IV. НАТПИСИ И ОЗНАКИ 

Член 24 
Натписите и ознаките на мерилото мораат да бидат 

напишани на еден од јазиците и писмата на народите од-
носно народностите на Југославија. 

Натписите и ознаките на мерилото мораат да бидат 
јасни и добро видливи во работни услови и напишани та-
ка што да не можат да се избришат ни променат без оште-
тување на жигот. 

Член 25 
На мерилото чии делови се во неразделив склоп, се 

наоѓаат следните натписи и ознаки: 
1) фирма, односно назив или знак на производите-

лот; 
2) фабричка ознака на производителот - тип на ме-

рилото; 
3) година на производство на мерилото; 
4) сериски број на мерилото; 
5) службена ознака на типот на мерилото, ако е из-

звршено испитување на типот на мерилото; 
6) граници на температурниот опсег; 
7) граници на температурната разлика; 
8) гранични вредности на протокот; 
9) номинален притисок (ако преминува 10 bar); 

10) природа на течноста (ако течноста нема исти тер-
мички карактеристики како вода без додатоци на хидра-
зин и фосфати); 

11) номинален пречник на мерилото на протокот или 
на зафатнината; 

12) вредност на напонот за напојување и на фреквен-
цијата, за електричните мерила; 

13) класа на точност; 
14) место на вградувањето на мерилото на протокот 

(дојдовен или повратен вод). 

Член 26 
На мерилото чиишто делови се во разделив склоп: 
1) на куќиштето на сметковната единица на мерилото 

се наоѓаат натиписите и ознаките од точ. 1,2,3,4, 5,6,7,8, 
13 и 14 на член 25 од овој правилник; 

2) на температурните давачи се наоѓаат натписите и 
ознаките од точ. 1,2,3,4 и 5 на член 25 од овој правилник; 

3) на куќиштето на мерилото на протокот се наоѓаат 
натписите и ознаките од точ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, И и 14 
на член 25 од овој правилник и вредноста на константата 
на давачот на протокот и максималната работна темпера-
тура; 

4) стрелката за означување на насоката на протечува-
ње на течноста. 

Член 27 
Мерилото мора да има ознака Е1 ако е конструирано 

и одобрено како неразделив склоп (компактен уред). 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 28 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за метролошките усло-
ви за мерила на количината на топлота („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 60/82). , 

Член 29 
QBoj правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на Објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 02-720 
29 април 1988 година 
Белград Директор 

на Сојузниот завод за мери 
и скапоцени метали, 
Милан Межек, е. р. 

734. 
Врз основа на член 40а од Законот за вкупниот при-

ход и доходот („Службен лист на СФРЈ", бр. 72/86,42/87, 
65/87 и 87/87), Народната банка на Југославија издава 

С О О П Ш Т Е Н И Е 
ЗА ОДНОСОТ НА СТАПКИТЕ НА РАСТЕЖОТ НА ЦЕ-
НИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ИНДУСТРИСКИ 
ПРОИЗВОДИ И НА СТАПКИТЕ НА РАСТЕЖОТ НА 

СРЕДНИТЕ КУРСЕВИ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВО 
ЈУЛИ 1988 ГОДИНА 

1. Коефициентите на побрзиот растеж на курсевите 
на странски валути од растежот на цените на производи-
телите на индустриски производи во јули 1988 година из-
несуваат: 

Шиф-
ра Земја 2 Z 2 . Коефициенти за 

тата јули 1988 год. 

036 Австралија (AUD) 0,328 
040 Австрија (АТЅ) 
124 Канада (CAD) 0,257 
208 Данска (DKK) 
246 Финска (FIM) 
250 Франција (FRF) 
280 Германија CP (DEM) 
380 Италија (ITL) 
392 Јапонија (JPY) 0,122 
414 Кувајт (KWD) 0,112 
528 Холандија (NLG) 
578 Норвешка (NOK) 
620 Португалија (РТЕ) 
752 Шведска (ЅЕК) 
756 Швајцарија (CHF) 
826 В. Британија (GBP) 0,148 
840 САД (USD) 0,162 
955 Евр. прес. ед. (ХВА) 
992 Белгија (BEL) 
993 Белгија (ВЕС) 
995 Шпанија (ЕЅВ) 

Пресметковен долар 0,140 
2. Коефициентите на побавниот растеж на курсевите 

на странски валути од растежот на цените на производи-
телите на индустриски производи во јули 1988 година из-
несуваат: 

Шиф-
ра Земја навалу- Коефициенти за навалу- ј у л и 1 9 8 8 г о д . 

тата 

036 Австралија (AUD) 
040 Австрија (АТЅ) 
124 Канада (CAD) 
208 Данска (DKK) 
246 Финска (FIM) 
250 Франција (FRF) 
280 Германија CP (DEM) 
380 Италија (ITL) 
392 Јапонија (JPY) 
414 Кувајт (KWD) 
528 Холандија (NLG) 
578 Норвешка (NOK) 
620 Португалија (РТЕ) 
752 Шведска (ЅЕК) 
756 Швајцарија (CHF) 
826 В. Британија (GBP) 
840 САД (USD) 
955 Евр. прес. ед. (ХВА) 
992 Белгија (BEL) 
993 Белгија (ВЕС) 
995 Шпанија (ЕЅВ) 

Пресметковен долар 

0,151 

0,156 
0,049 
0,186 
0,242 
0,135 

0,176 
0,069 
0,096 
0,034 
0,274 

0,116 
0,217 
0,164 
0,047 

С. бр. 13 
15 септември 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Благоевиќ, е. р. 
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735. 
Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата 

земја („Службени лист СФРЈ", бр. 74/82), Сојузниот комитет за земјоделство објавува 

С П И С О К 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО 

ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ 
Сојузниот комитет за земјоделство издаде од 1 јануари до 30 јуни 1988 година дозволи за пуштање во внатре-

шен промет на следните средства за заштита на растенијата: 

Реден НАЗИВ НА 
број СРЕДСТВОТО Назив на производителот 

Дозволата на Сојузниот ко-
митет за земјоделство е из-
дадена со решението број 

1 2 3 4 

1 APOLLO 50-ЅС Schering AG., Berlin, кого во Југославија го 
застапува АГРОТЕХНИКА-ГРУДА, ТОЗД 
Груда-Зунања трговина, Љубљана 

1173/1 
од 8 февруари 1988 година 

2 BANVEL-MP Agrolinz AG., Linz, кого во Југославија за-
стапува Kemijski kombinat CHROMOS, РО 
„Chromos-Заштита биља", Загреб 

877/3 
од 9 февруари 1988 година 

3 BENFUNGIN РО ГАЛЕНИКА, ООУР „Галеника-Агрохе-
мија", Земун 

1112/3 
од 10 февруари 1988 година 

4 BIJELO ULjE Кемијска индустрија РАДОЊА, ООУР „За-
штита биља", Сисак 

1037/1 
од 2 февруари 1988 година 

5 BUTISAN-S BASF AG., Ludwigshafen/Rh, кого во Југо-
славија го застапува РО за међународну 
трговину и застапување иностраних фирми 
ПРОГРЕС, ООУР „Progres-Hemotex", IV 
Робна дирекција - BASF, Београд 

289/2 
од 16 февруари 1988 година 

6 CIATRAL-SCI Кемијска индустрија РАДОЊА, ООУР „За-
штита биља", Сисак 

1211/1 
од 9 февруари 1988 година 

7 CIATRAL-SCZ Кемијска индустрија РАДОЊА, ООУР „За-
штита биља", Сисак 

1212/1 
од 9 февруари 1988 година 

8 DD-92 Shell International Petroleum Company Ltd., 
London, кого во Југославија го застапува РО 
за вањску трговину АСТРА, ООУР заступ-
ство иноземних фирми, Загреб 

336/2 
од 8 февруари 1988 година 

9 DIKOCID Кемијска индустрија РАДОЊА, ООУР „За-
штита биља", Сисак 

2488/2 
од 20 април 1988 година 

10 DITHANE-FLO црвени Rohm and Haas Italia S.p.A., Milano, кого во 
Југославија го застапува COMMERCE, Љуб-
љана 

979/2 
од 12 февруари 1988 година 

и ETIOL-TECNI 500 РО ГАЛЕНИКА, ООУР „Галеника-Агрохе-
мија", Земун 

1216/2 
од 16 март 1988 година 

12 EVISEKT-P Sandoz AG., Basel, кого во Југославија го за-
стапува РО ВЕЛЕБИТ, ООУР Примјењена 
кемија и стројеви, Загреб 

1169/1 
од 8 февруари 1988 година 

13 FENMEDIFAM SUPER Хемијска индустрија ЗОРКА, ООУР „Зорка-
-АТХ и киселине", Суботица 

1319/2 
од 15 февруари 1988 година 

14 FURORE Hoechst AG., Frankfurt/M, кого во Југосла-
вија го застапува РО за спољну и унутраш-
њу трговину и производњу ЈУГОХЕМИЈА, 
ООУР „Хемија", Београд 

1377/2 ( 
од 17 февруари 1988 година 

15 GALANT 125-E Хемијска индустрија ЗОРКА, ООУР „Зорка-
-АТХ и киселине", Суботица 

1215/1 
од 9 февруари 1988 година 

16 
• GALOFUNGIN РО ГАЛЕНИКА, ООУР „Галеника-Агрохе-

мија", Земун 
240/2 

од 8 февруари 1988 година 

17 HYSPRAY FAL, Fine Agrochemicals Ltd., Worcester, кого 
во Југославија го застапува Кемијски комби-
нат CHROMOS, РО „Chromos-Заштита би-
ља", Загреб 

387/3 
од 15 март 1988 година 

Ј 
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18 1LLOXAN Hoechst AG., Frankfurt/M, кого во Југосла-
вија го застапува РО за спољну и унутраш-
њу трговину и производњу ЈУГОХЕМИЈА, 
ООУР „Хемија", Београд 

1214/1 
од 9 февруари 1988 година 

19 KARBENDAZIM S-50 Хемијска индустрија ЖУПА, ООУР „Пести-
циди", Крушевац 

575/2 
од 8 февруари 1988 година 

20 KONKER 
9 

BASF AG., Ludwigshafen/Rh, кого во Југо-
славија го застапува РО за међународну 
трговину и заступање иностраних фирми 
ПРОГРЕС, ООУР „nporpec-Hemotex", IV 
Робна дирекција - BASF, Београд 

1340/1 
од 15 февруари 1988 година 

21 LORSBAN L-16 EC Dow Chemical Company Ltd., Kings-Lynn, 
Norfolk, кого во Југославија го застапува 
Хемијска индустрија ЗОРКА, ООУР „Зорка-
-АТХ и киселине", Суботица 

1168/1 
од 8 февруари 1988 година 

22 MANKOGAL-S РО ГАЛЕНИКА, ООУР „Галеника-Агрохе-
мија", Земун 

2726/3 
од 12 мај 1988 година 

23 MANKOGAL-8O РО ГАЛЕНИКА, ООУР „Галеника-Агрохе-
мија", Земун 

2725/3 
од 28 април 1988 година 

24 MINERIN 10-WP Хемијска индустрија ЗОРКА, ООУР „Зорка-
-АТХ и киселине", Суботица 

1318/2 
од 15 февруари 1988 година 

25 MODRA GALICA-PINUS Товарна кемичних изделков ПИНУС, Раче 
при Марибору 

3635/2 
од 13 јуни 1988 година 

26 ONCOL-G Otsuka Chemicals Company Ltd., Osaka, кого 
во Југославија го застапува РО ГАЛЕНИ-
КА, ООУР „Галеника-Агрохемија", Земун 

1166/1 
од 8 февруари 1988 година 

27 ONCOL 20-EC Otsuka Chemicals Company Ltd., Osaka, кого 
во Југославија го застапува РО ГАЛЕНИ-
КА, ООУР „Галеника-Агрохемија", Земун 

1167/1 
од 8 февруари 1988 година 

28 PALLITOP BASF AG., Ludvigshafen/Rh, кого во Југо-
славија го застапува РО за међународну 
трговину и заступање иностраних фирми 
ПРОГРЕС ООУР ПРОГРЕС-НЕМОТЕХ, IV 
Робна дирекција - BASF, Београд 

1320/1 
од 12 февруари 1988 година 

29 PINOZEB M-45 Товарна кемичних изделков ПИНУС, Раче 
при Марибору 

1226/2 
од 10 февруари 1988 година 

30 PREFIX 20-G Кемијски комбинат CHROMOS, РО „Chro-
mos-Заштита биља", Загреб 

770/1 
од 19 јануари 1988 година 

31 PRIME (R) 250-EC Ciba-Geigy AG., Basel, кого во Југославија 
го застапува COMMERCE, Љубљана 

245/2 
од 15 март 1988 година 

32 SPORTAK 45-EC Shering AG., Berlin, кого во Југославија го 
застапува АГРОТЕХНИКА ГРУДА, ТОЗД 
Груда-Зунања трговина, Љубљана 

1339/1 
од 15 февруари 1988 година 

33 STORM - парафински блокови Shell International Petroleum Company, Lon-
don, кого во Југославија го застапува РО за 
вањску трговину АСТРА, ООУР Заступство 
иноземних фирми, Загреб 

335/2 
од 8 февруари 1988 година 

34 STORM-пелете Shell International Petroleum Company, Lon-
don, кого во Југославија го застапува РО за 
вањску трговину АСТРА, ООУР Заступство 
иноземних фирми, Загреб 

433/2 
од 8 февруари 1988 година 

35 SUMILEX 25-FL Sumitomo Chemical Company Ltd., Osaka, ко-
го во Југославија го застапува Хемијска ин-
дустрија ЖУПА, ООУР „Пестициди", Кру-
шевац 

804/2 
од 12 февруари 1988 година 

36 SUMPOR SC-80 Кемијска индустрија РАДОЊА, ООУР „За-
штита биља", Сисак 

1322/1 
од 12 февруари 1988 година 

37 TALSTAR 10-EC FMC, Corporation, Philadelphia, кого во Југо-
славија го застапува АГРОСЛAВОНИЈА, 
Осијек 

1236/1 
од 10 февруари 1988 година 

f 
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38 TARGA Nissan Chemical Industries Ltd., Tokio, кого 
во Југославија го застапува Кемијска индус-
трија РАДОЊА, ООУР „Заштита биља", 
Сисак 

2058/1 
од 15 март 1988 година 

39 TRIFMINE 30-WP Nippon soda Co. Ltd., Tokio, кого во Југосла-
вија го застапува Хемијска индустрија ЗОР-
КА, ООУР „Зорка-АТХ и киселине", Субо-
тица 

1321/1 
од 12 февруари 1988 година 

40 X-PAND Eli Lilly and Company, Indianopolis, кого во 
Југославија застапува Кемијска индустрија 
РАДОЊА, ООУР „Заштита биља", Сисак 

1210/1 
од 9 февруари 1988 година 

Бр. 4662/1 
3 август 1988 година 
Белград 

Заменик на претседателот 
Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
м-р Томе Кузмановић, е. р. 

736. 
Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата 

земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 74/82), Сојузниот комитет за земјоделство објавува 

С П И С О К 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ПРОДОЛЖЕНИ ДОЗВОЛИТЕ ЗА ПУШТАЊЕ 

ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ 
Сојузниот комитет за земјоделство издаде од 1 јануари до 30 јуни 1988 година решенија за продолжување на 

важењето на дозволите за пуштање во внатрешен промет на следните средства за заштита на растенијата: 

Реден 
број 

[ Назив на средството Назив на производителот 

Дозвола на Сојузниот ко-
митет за земјоделство за 
пуштање во промет на 
средства за заштита на 
растенијата чие важење 

' престанало 

Број на решението на 
Сојузниот комитет за 
.земјоделство за про-

должување на важењето 
на дозволата 

1 2 3 4 5 

1 ANTRACOL 6% 
прашиво 

Товарна кемичних изделков 
ПИНУС, Раче при Марибору 

2209/2 
од 27 мај 

1983 година 

2579/2 
од 25 април 
1988 година 

2 ANTRACOL COMBI Bayer AG., Leverkusen, кого во 
Југославија го застапува „Вау-
er-Pharma Jugoslavia", Љубља-
на 

662/1 
од 28 јануари 
1983 година 

2487/2 
од 21 април 
1988 година 

3 AMEPIN Товарна кемичних изделков 
ПИНУС, Раче при Марибору 

2557/2 
од 24 мај 

1983 година 

2582/2 
од 20 април 
1988 година 

4 ATRAZIN Ѕ-50 Хемијска индустрија ЗОРКА, 
РО „Заштита биља", Шабац 

2069/2 
од 13 мај 

1983 година 

2683/2 
од 21 април 
1988 година 

5 BAKARNI KREC-50 Хемијска индустрија ЗОРКА, 
РО „Заштита биља", Шабац 

7574/1 
од 1 октомври 

1982 година 

1740/2 
од 16 март 
1988 година 

6 BAKROCID Ѕ-25 Хемијска индустрија ЖУПА 
ООУР „ПЕСТИЦИДИ", 
Крушевац 

726/2 
од 2 март 

1983 година 

2292/2 
од 25 април 
1988 година 

7 BLADAFUM-II Bayer AG., Leverkusen, кого во 
Југославија го застапува „Bay-
er- Pharma Jugoslavia", Љубља-
на 

806/1 
сд 3 февруари 

1982 година 

407/2 
од 19 јануари 
1988 година 
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8 CIRAMS-75 Хемијска индустрија ЗОРКА 
РО „Заштита биља", Шабац 

530/2 
од 2 март 

1983 година 

3165/2 
од 19 мај 

1988 година 

9 DICOFLUID-MP 
COMBI 

Agrolinz AG Linz, кого во Југо-
славија го застапува Товарна 
душика, Руше 

2723/2 
од 23 септември 

1982 година 

1541/2 
од 28 март 
1988 година 

10 DIFENAMID-CHRO-
MOS WP-50 

Кемијски комбинат CHROMOS 
РО „Chromos-Заштита биља", 
Загреб 

3522/2 
од 27 јуни 

1983 година 

3489/2 # 
од 30 мај 

1988 година 

11 DITHANE M-45 Rohm and Haas Ѕ. p. А., Milano, 
кого во Југославија го застапу-
ва COMMERCE, Љубљана 

7864/1 
од 13 октомври 

1982 година 

1504/1 
од 22 февруари 

1988 година 

12 DITHANE (R) син Rohm and Haas, S. p. A., Mila-
no, кого во Југославија го за-
стапува COMMERCE, Љубља-
на 

7866/1 
од 13 октомври 

1982 година 

1503/1 
од 22 февруари 

1988 година 

13 ENDRIN-20 Товарна кемичних изделков 
ПИНУС, Раче при Марибору 

718/2 
од 1 март 

1983 година 

2201/2 
од 31 март 
1988 година 

14 EUPAREN Bayer AG., Leverkusen, кого во 
Југославија го застапува „Bay-
er- Pharma Jugoslavia", Љубља-
на 

7868/1 
од 13 октомври 

1982 година 

2485/2 
од 20 април 
1988 година 

15 FENITROTION E-50 Хемијска инудстрија ЗОРКА, 
РО „Заштита биља", Шабац 

3773/2 
од 13 декември 

1982 година 

2507/2 
од 8 април 
1988 година 

16 GEOCID G-5 Кемијски комбинат CHROMOS, 
РО „Chromos-Заштита биља", 
Загреб 

1891/3 
од 19 мај 

1983 година 

2853/2 
од 10 мај 

1988 година 

17 GEOLIN G-1,5 Хемијска индустрија ЗОРКА, 
РО „Заштита биља", Шабац 

7572/1 
од 1 октомври 

1982 година 

1738/2 
од 16 март 
1988 година 

18 GEOLIN G-3 Хемијска индустрија ЗОРКА, 
РО „Заштита биља", Шабац 

7568/1 
од 1 октомври 

1982 година 

1739/2 
од 16 март 
1988 година 

19 HERBATOP Хемијска индустрија ЗОРКА, 
РО „Заштита биља", Шабац 

2214/4 
од 27 јули 

1982 година 

1741/2 
од 16 март 
1988 година 

20 Инсектицидно ѓубри-
во NPK 15:15:15 со 
1% фоксим 

Хемијска индустрија ЗОРКА, 
РО „Заштита биља", Шабац 

260/2 
од 14 јануари 
1983 година 

2508/2 
од 8 април 
1988 година 

21 KARBARIL P-5 2UPA Хемијска индустрија ЖУПА, 
ООУР „Пестициди", Крушевац 

578/2 
од 23 мај 

1983 година 

2430/2 
од 25 април 
1988 година 

22 LENTAGRAN PLUS Agrolinz AG., Linz, кого во Југо-
славија го застапува Товарна 
душика, Руше 

844/1 
од 4 февруари 

1982 година 

3721/2 
од 24 јуни 

1988 година 

23 LINDAN 
прашиво-2% 

Товарна кемичних изделков 
ПИНУС, Раче при Марибору 

1974/2 
од 13 мај 

1983 година 

2580/2 
од 20 април 
1988 година 

24 LINDAN E-20 Хемијска индустрија ЖУПА, 
ООУР „Пестициди", Крушевац 

1020/2 
од 25 февруари 

1983 година 

1585/2 
од 28 март 
1988 година 

25 LONTREL-lOO Хемијска индустрија ЗОРКА, 
РО „Заштита биља", Шабац 

303/1 
од 11 јануари 
1983 година 

1376/2 
од 1 март 

1988 година . 
\ 

26 MAPIN Товарна кемичних изделков 
ПИНУС, Раче при Марибору 

236/2 
од 17 мај 

1983 година 

2474/2 
од 20 април 
1988 година 
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27 MESUROL WP-50 

f 

Bayer AG., Leverkusen, кого во 
Југославија го застапува „Вау-
ег-Pharma Jugoslavia", Љубља-
на 

404/1 
од 14 април 
1983 година 

2486/2 
од 21 април 
1988 година 

28 MONOKROTOFOS 
20-WSC 

Хемијска индустрија ЗОРКА, 
ООУР „Зорка-АТХ и киселине", 
Суботица 

143/5 
од 21 април 
1982 година 

2580/2 
од 6 април 
1988 година 

29 PARAPIN Товарна кемичних изделков 
ПИНУС, Раче при Марибору 

1975/2 
од 23 мај 

1983 година 

2521/2 
од 20 април 
1988 година 

30 PARATION ЕС-10 СОУР „ПЛИВА", Загреб, 
ООУР „Заштита биља", 
Калиновица 

400/1 
од 14 јануари 
1983 година 

2077/2 
од 17 март 
1988 година 

31 PINAZON КЅ-20 Товарна кемичних изделков 
ПИНУС, Раче при Марибору 

2205/2 
од 26 мај 

1983 година 

2504/2 
од 20 април 
1988 година 

32 PINULIN Товарна кемичних изделков 
ПИНУС, Раче при Марибору 

1647/2 
од 1 април 
1983 година 

2520/2 
од 20 април 
1988 година 

33 P0L20PIN Товарна кеми*ѓних изделков 
ПИ НУС, Раче при Марибору 

2154/1 
од 17 мај 

1983 година 

. 2577/2 
од 25 април 
1988 година 

34 PROHELAN-T Кемијска индустрија РАДОЊА, 
ООУР „Заштита биља", Сисак 

7578/1 
од 1 октомври 

1982 година 

746/2 
од 25 јануари 
1988 година 

35 RADOCINEB Кемијска индустрија РАДОЊА, 
ООУР „Заштита биља", Сисак 

7581/1 
од 1 октомври 

1982 година 

1304/2 
од 15 февруари 

1988 година 

36 RADOCIRAM Кемијска индустрија РАДОЊА, 
ООУР „Заштита биља", Сисак 

7579/1 
од 1 октомври 

1982 година 

243/2 
од 22 јануари 
1988 година 

37 RADOTIRAM Кемијска индустрија РАДОЊА, 
ООУР „Заштита биља", Сисак 

7580/1 
од 1 октомври 

1982 година 

214/2 
од 22 јануари 
1988 година 

38 RIDOMIL (R) MZ 
72-WP 

Ciba-Geigy AG., Basel, кого во 
Југославија го застапува 
COMMERCE, Љубљана 

909/2 
од 10 февруари 

1983 година 

1900/2 
од 15 март 
1988 година 

39 RUBIGAN 12-SC Eli Lilly and Company, Indiano-
polis, кого во Југославија го за-
стапува Кемијска индустрија 
РАДОЊА, ООУР „Заштита би-
ља", Сисак 

711/1 
од 2 февруари 

1983 година 

3147/2 в 
од 19 мај 

1988 година 

40 SAPROL Shell-Agrar G.m.b.H., Ingelheim-
/Rh, кого во Југославија го за-
стапува АГРОТЕХ Н И К А-ГРУ-
ДА, ТОЗД Груда-Зунања трго-
вина, Љубљана 

464/2 
од 2 март 

1983 година 

2767/2 
од 21 април 
1988 година 

41 SCHERPA 20-EC Rhone Poulenc Agrochemie, Ly-
on, кого во Југославија го за- -
стапува Кемијска индустрија , 
РАДОЊА, ООУР „Заштита би-
ља", Сисак 

403/1 
од 14 јануари 
1983 година 

1745/2 
од 28 март 
1988 година 

42 SUMPOR PRAH-F Хемијска индустрија ЗОРКА, 
РО „Заштита биља", Шабац 

496/2 
од 15 февруари 

1983 година 

2513/2 
од 8 април 
1988 година 

43 TRIKEPIN Товарна кемичних изделков 
ПИНУС, Раче при Марибору 

2211/2 
од 16 април 
1983 година 

2581/2 
од 20 април 
1988 година 

44 2UPAZON Хемијска индустрија ЖУПА, 
ООУР „Пестициди", Крушевац 

1021/3 
од 24 март 
1983 година 

3571/2 
од 6 јуни 

1988 година 
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Бр. 4663/1 
3 август 1988 година 
Белград 

Заменик на претседателот 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
м~р Томе Кузмановски, с. р. 

737. 
Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата 

земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 74/82), Сојузниот комитет за земјоделство објавува 

С П И С О К 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗМЕНЕТИ И ДОПОЛНЕТИ ДОЗВОЛИТЕ ЗА 

ПУШТАЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ 
Сојузниот комитет за земјоделство изврши од 1 јануари до 30 јуни 1988 година измени и дополненија во след-

ните дозволи за пуштање во внатрешен промет на средства за заштита на растенијата: 
t 

Реден Назив на 
број средството 

1 2 

1 BACTOSPEINE-G 

2 BACTOSPEINE-
-WP 

3 BANCOL 50-WP 

Назив на производителот 

3 

Duphar В.V., Amsterdam, 
кого во Југолавија го за-
стапува СОУР АГРОВОЈ-
ВОДИНА, ООУР „Inter-
servis-Komercservis", Но-
ви Сад 

Duphar B.V., Amsterdam, 
кога во Југославији го за-
стапува СОУР АГРО ВОЈ-
ВОДИНА, ООУР „Inter-
servis-Komercservis", Но-
ви Сад 

Takeda Chemical Ind., 
Osaka, кого во Југослави-
ја го застапува Хемијска 
индустрија ЗОРКА, 
ООУР „Зорка-АТХ и ки-
селине", Суботица 

Дозволите за , 
пуштање во 

внатрешен про- вј 
мет ги издаде а 
Сојузниот ко-

митет за земјо- л 
делство, со ре- \ 
шението број 

4 

5684/2 
од 13 ноември 

1985 година 

5683/2 
од 25 октомври 

1985 година 

1480/1 
од 18 февруари 

1986 година 

Дозволата за 
пуштање во 
иатрешен про 
лет е објавена 
во „Службен 
ист на СФРЈ" 
реден број на 

списокот 

5 

40/86-8 

40/86-9 

40/86-7 

Измена - допол-
нение на дозво-

" лата изврши Со-
јузниот комитет 
за земјоделство, 

* со решението 
број 

6 

890/2 
од 25 јануари 
1988 година 

401/2 
од 25 јануари 
1988 година 

1174/1 
од 8 февруари 

1988 година 

Измена -
дополнение 
во дозвола-

та 

7 

Измена на 
производи-
телот 

Измена на 
производи-
телот 

Дополнение 
на примена-
та 

4 BAVISTIN BASF AG., Leverkusen, 
кого во Југославија го за-
стапува РО за међуна-
родну трговину и засту-
пање иностраних фирми 
ПРОГРЕС, ООУР „Про-
rpec-Hemotex" IV Роона 
дирекција - BASF, Беог-
рад 

2840/2 
од 18 мај 

1984 година 34/85-14 

287/2 
од 8 февруари 

1988 година 

Дополнение 
на примена-
та 

5 BRAVO Кемијска индустрија РА-
ДОЊА, ООУР „Заштита 
биља", Сисак 

7776/1 
од 7 ноември 
1986 година 4/87-4 

1213/1 
од 9 февруари 

1988 година 

Дополенине 
на примена-
та 

6 BRAVO/RADA-
ZIN-T 

Кемијска индустрија РА-
ДОЊА, ООУР „Заштита 
биља", Сисак 

3068/1 
од 18 ноември 

1986 година 40/86-4 

3056/2 
од 26 мај 

1988 година 

Измена на 
називот на 
препаратот 

I 

1 2 3 4 5 

45 2UPALIN Хемијска индустрија ЖУПА, 776/3 _ 2291/2 
ООУР „Пестициди", Крушевац од 26 април од 31 март 

1983 година 1988 година 



Петок, 23 септември 1988 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 56 - Страна 1501 

1 
1 2 3 4 5 6 7 

7 BRESTANID Hoechst AG., Frankfurt-
/М, кого во Југославија 
го застапува РО за спољ-
ну и унутрашњу произ-
водњу ЈУГОХЕМИЈА, 
ООУР „Хемија", Београд 

275/3 
од 12 март 
1987 година 53/87-5 

1145/2 
од 26 февруари 

1988 година 

Дополнение 
на примена-
та 

8 BRODILON-ма-
мак 

СОУР ПЛИВА, Загреб, 
ООУР „Заштита биља", 
Калиновица 

693/1 
од 25. јануари 
1984 година 27/84-12 

48/2 
од 8 февруари 

1988 година 

Дополнение 
на примена-
та 

9 CHROMOREL-D Кемијски комбинат 
CHROMOS, Ро „Сћго-
mos-Заштита биља", За-
греб 

6766/1 
од 12 ноември 

1985 година 40/86-12 

1170/1 
од 8 февруари 

1988 година 

Дополнение 
на примена-
та 

10 CIDOKOR Кемијска индустрија РА-
ДОЊА, ООУР „Заштита 
биља", Сисак 

4153/2 
од 29 јули 

1987 година 9/88-9 

360/2 
од 9 февруари 

1988 година 
Измена на 
примената 

11 DECIS ЕС-2,5 ОХИС - Органско-хе-
миска индустрија „НА-
УМ НАУМОВСКИ-БОР-
ЧЕ", ООЗТ „Пестициди", 
Скопје 

3507/3 
од 26 јуни 

1986 година 

4/87-12 

1175/1 
од 8 февруари 

1988 година 
Измена на 
примената 

12 DURSBAN Е-48 Dow Chemical Company 
Europe Ѕ.А.,Беч, кого во 
Југославија го застапува 
Кемијски комбинат 
CHROMOS, РО „Chro-
mos-Заштита биља", За-
греб 

772/2 
од 11 март 
1987 година 

53/87-12 

1172/1 
од 8 февруари 

1988 година 

Дополенине 
на примена-
та 

13 EKALUX 25-ЕС Sandoz AG., Basel, кого 
во Југославија го заста-
пува РО ВЕЛЕБИТ, 
ООУР Примјењена кеми-
ја, Загреб 

4767/2 
од 27 ноември 

1984 година 

34/85-38 

1176/1 
од 8 февруари 

1988 година 

Дополнение 
на примена-
та 

14 ETHREL Rhone Poulenc Agroche-
mie, Lyon, кого во Југо-
славија го застапува Ке-
мијски комбинат CHRO-
MOS, РО „Chromos-За-
штита биља", Загреб 

2/2 
од 12 март 
1987 година 

53/87-14 

897/3 
од 15 март 

1988 година 

Измена на 
производи-
телот и за-
стапникот 

15 LASSO 10-G Monsanto Agricultural 
Products Co., St. Louis, 
кого во Југославија го за-
стапува „Агрославонија", 
Осијек 

1758/2 
од 3 мај 

1984 година 

34/85-56 

1002/2 
од 18 март 
1988 година 

Измена на 
застапникот 

16 LASSO/ATRA-
PIN-G 

Monsanto Agricultural 
Products Co., St. Louis, 
кого во Југославија го за-
стапува „Агрославонија", 
Осијек 

2918/1 
од 18 април 
1986 година 

40/86-55 

999/2 
од 18 март 

-1988 година 
Измена на 
застапникот 

17 LASSO/ATRA-
ZIN-KS 

Monsanto Agricultural 
Products Co., St. Louis, 
кого во Југославија го за-
стапува „Агрославонија", 
Осијек 

2285/2 
од 8 мај 

1986 година 

40/86-56 

1005/2 
од 18 март 
1988 година 

Измена на 
застапникот 

18 LASSO/COMBI 
тековен 

Monsanto Agricultural 
Products Co., St. Louis, 
кого во Југославија го за-
стапува „Агрославонија", 
Осијек 

2278/2 
од 18 април 
1986 година 40/86-57 

1000/2 
од 18 март 
1988 година 

Измена на 
застапникот 

19 LASSO-EC Monsanto Agricultural 
Products Co., St. Louis, 
кого во Југославија го за-
стапува „Агрославонија", 
Осијек 

2916/2 
од 18 април 
1986 година 40/86-58 

1004/2 
од 18 март 
1988 година 

Измена на 
застапникот 

i 
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20 LASSO/LINURON Monsanto Agricultural 
Products Co., St. Louis, 
кого во Југославија го за-
стапува „Агрославонија", 
Осијек 

603/2 
од 11 февруари 

1987 година 53/87-22 

1003/2 
од 18 март 
1988 година 

Измена на 
застапникот 

21 RACER 25-ЕС Stauffer Chemical Compa-
ny, New York - Филијала 
во Женева, кого во Југо-
славија го застапува 
ОХИС - Органско-хе-
миска индустрија НАУМ 
НАУМОВСКИ-БОРЧЕ, 
ООЗТ „Пестициди", 
Скопје 

4490/2 
од 19 април 
1986 година 4/87-10 

428/2 
од 9 февруари 

1988 година 

Дополнение 
на примена-
та 

22 RONILAN-FL BASF AG., Ludwigshafen-
/Rh, кого во Југославија 
го застапува РО за међу-
народну трговину и за-
ступање иностраних фир-
ми ПРОГРЕС, ООУР 
„nporpec-Hemotex", IV 
Робна дирекција - BASF, 
Београд 

1016/4 
од 31 јануари 
1984 година 27/84-43 

1323/1 
од 12 февруари 

1988 година 

Измена на 
примената и 
каренцата 

23 ROUNDUP Monsanto Agricultural 
Products Co., St. Louis, 
кого во Југославија го за-
стапува „Хгрославонија", 
Осијек 

8975/1 
од 24 декември 

1986 година 4/87-50 

1001/2 
од 18 март 
1988 година 

Измена на 
застапникот 

Бр. 4664/1 
3 августа 1988 година 
Белград 

Заменик на претседателот на 
Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
м-р Томе Кузманови^, с. р. 

738. 
Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата 

земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 74/82), Сојузниот комитет за земјоделство објавува 

С П И С О К 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ ПРЕСТАНАА ДА ВАЖАТ ДОЗВОЛИТЕ ЗА ПУШТА-

ЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ 
Сојузниот комитет за земјоделство утврди дека од 1 јануари до 30 јуни 1988 година престанаа да важат дозво-

лите за пуштање во внатрешен промет на следните средства за заштита на растенијата: 

Реден 
број Назив на средството Назив на производителот 

Дозвола за пуштање во 
промет ја издаде Сојуз-
ниот комитет за земјо-
делство со решението 

број 

Број на решението на 
Сојузниот комитет за 

земјоделство за престану-
вање на важењето на до-

зволата 

1 2 3 4 5 

1. 

1 

DAMFIN (R) 2-Р Ciba-Geigy AG., Basel, кого во 
Југославија го застапува COM-
MERCE, Љубљана 

586/1 
од 20 јануари 
1985 година 

3743/2 
од 9 јуни 

1988 година 

2. DAMFIN(R) 50-Ѕ0 Ciba-Geigy AG., Basel, кого во 
Југославија го застапува COM-
MERCE, Љубљана 

578/1 
од 20 јануари 
1984 година 

3744/2 
од 9 јуни 

1988 година 

3 FANERON (R) Combi 
50-WP 

Ciba-Geigy AG., Basel, кого во 
Југославија го застапува COM-
MERCE, Љубљана 

6684/2 
од 27 ноември 

1984 година 

3740/2 
од 9 јуни 

1988 година 
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4 GESAGARD (R) 
500 тековен 

Ciba-Geigy AG., Basel, кого во 
Југославија го застапува COM-
MERCE, Љубљана 

1182/2 
од 3 мај 

1984 година 

3741/2 
од 9 јуни 

1988 година 

5 ELOCRON (R) 50-WP Ciba-Geigy AG., Basel, кого во 
Југославија го застапува COM-
MERCE, Љубљана 

4768/7 
од 11 септември 

1984 година 

3745/2 
од 9 јуни 

1988 година 

6. ERBOTAN (R) 80-WP Ciba-Geigy AG., Basel, кого во 
Југославија го застапува COM-
MERCE, Љубљана 

334/1 
од 11 јануари 
1984 година 

3746/2 
од 9 јуни 

1988 година 

7 FURADAN 10 
гранули 

FMC International, New York, 
кого во Југослвија го застапува 
АГРОСЛАВОНИЈА, Осиек 

6652/1 
од 10 ноември 

1981 година 

3747/2 
од 9 јуни 

1988 година 

8 KINOLAT V-4-X La Quinoline, Paris, кого во Ју-
гославија го застапува РО ГА-
ЛЕНИКА, ООУР „Галеника-Аг-
рохемија", Земун 

2147/2 
од 26 мај 

1983 година 

792/2 
од 26 февруари 

1988 година 

9 TENORAN (R) 50-WP Ciba-Geigy AG., Basel, кого во 
Југославија го застапува COM-
MERCE, Љубљана 

5622/2 
од 14 декември 

1984 година 

3742/2 
од 9 јуни 

1988 година 

10 TILT (R) 100-ЕС Ciba-Geigy A(j., Basel, кого во 
Југославија го застапува COM-
MERCE, Љубљана 

886/1 
од 3 февруари 

1984 година 

2071/2 
од 9 јуни 

1988 година 

11 TORDON-lOl Dow Chemical Europe S.p.A., 
Milano, кого во Југославија го 
застапува РО ГАЛЕНИКА, 
ООУР „ГаленикзтАгрохемија", 
Земун 

2671/2 
од 27 мај 

1983 година 

2801/2 
од 9 јуни 

1988 година 

Бр. 4665/1 
3 август 1988 година 
Белград 

739. 
Врз основа на член 72 став 2, а во врска со член 79 

став 2 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојуз-
ниот собор на Собранието на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
5/78 - Пречистен текст), Комисијата за избор и отповик 
на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ 
објавува 

Р Е З У Л Т А Т 
ОД ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА ТРИ ДЕЛЕГАТИ 
ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУ-
ГОСЛАВИЈА ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
I. Изборите се одржани од 28 јуни до 25 јули 1988 го-

дина во собранијата на сите општини на територијата на 
Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, освен ва 
Собранието на општина Ливно. 

На седниците на собранијата на општините присус-
твуваа 6.388 делегати од вкупно 10.759, без делегатите во 
Собранието на општина Ливно, а гласаа 6.344 делегати. 

Неважечки гласачки ливчиња имаше 148. 
Кандидатите од Листата на кандидатите добија вкуп-

но: 

1. Хаџидедиќ Хусо 3.776 гласови 
2. Мијатовиќ Стево 3,482 
3. Тодоровиќ Бранка 3.428 w 

II. Републичката изборна комисија на СР Босна и 
Херцеговина, на седницата одржана на 1 август 1988 годи-
на, утврди дека, во смисла на член 67 став 1 од Законот, за 
делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ се 
избрани следниве кандидати: 

1. Хаџидедиќ Хусо, роден 1940 година, претседател 
на Работоводниот одбор на РО Рафинерија за масла Мод-
рича, Муслиман, член на делегацијата на ОК ССРН Мод-
рича; 

2. Мијатовиќ Стево, роден 1937 година, претседател 
на Работовниот одбор на РО „Електропренос" Сараево, 
Србин, член на делегацијата на ОК СК Ново Сараево; 

3. Тодоровиќ Бранка, родена 1951 година, секретар на 
Извршниот одбор на СО Сански Мост, Србинка, член на 
делегацијата на ОК ССРН Сански Мост. 

Бр. 292 
21 септември 1988 година 
Белград 

Комисија за избор и отповик на делегати во 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ 

Секретар Претседател, 
Мирко Мишковиќ, е. р. Марко Глигоровиќ, е. р. 

Заменик на претседателот 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
м-р Томе Кузмановски, е. р. 
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С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 
729. Одлука за измена на Одлуката за исплата на 

аконтација на поранешните сопственици на на-
ционал изирани претпријатија 1489 

730. Одлука за дополнение на Одлуката за плакање 
на посебна такса на увезени стоки 1489 

731. Наредба за измена и дополнение на Наредбата 
за сметките за уплата на приходите на општес-
твено-политичките заедници и нивните фондо-
ви, на самоуправните интересни заедници и на 
другите самоуправни организации и заедници, 
за начинот на уплатување на тие приходи и за 
начинот на известување на корисниците на тие 
приходи 1489 

732. Правилник за начинот на употреба и класифи-
кација на еталоните за единица на електрична 
капацитивност 1489 

733. Правилник за метролошките услови што мо-
рат да ги исполнуваат мерилата за топлотна 
енергија 1491 

Страна 
734. Соопштение за односот на стапките на рас-

тежот на цените на производителите на индус-
триски производи и на стапките на растежот 
на средните курсеви на странски валути во ју-
ли 1988 година 1494 

735. Список на средствата за заштита на растенија-
та за кои се издадени дозволи за пуштање во 
внатрешен промет 1502 

736. Список на средствата за заштита на растенија-
та за кои се продолжени дозволите за пуштање 
во внатрешен промет 1497 

737. Список на средствата за заштита на растенија-
та за кои се изменети и дополнети дозволите за 
пуштање во внатрешен промет 1500 

738. Список на средствата за заштита на растенија-
та за кои престанаа да важат дозволите за пуш-
тање во внатрешен промет — 1459 

739. Резултат од дополнителните избори за три де-
легати во Сојузниот собор на Собранието на 
Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија од Социјалистичка Република Босна и 
Херцеговина 1503 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, 
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