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Врз основа на член 14 став 2 од Законот за царинска-
та служба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/80), директо-
рот на Сојузната управа за царини донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОЧЕТОКОТ НА РАБОТАТА НА ЦАРИНСКАТА 

ИСПОСТАВА ГОСПИЌ ПРИ ЦАРИНАРНИЦАТА 
РИЕКА 

1. Царинската испостава Госпиќ при Царинарницата 
Риека почнува со работа на 1 јануари 1985 година. 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. Д-11286/1-84 
12 декември 1984 година 

Белград 
Заменик-директор 

на Сојузната управа за царини, 
Миленко Николиќ, с. р. 

2. 
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 ПОМЕСТЛИВИ 
МЕРИЛА ЗА ДОЛЖИНА СО МЕРЕН ОПСЕГ ДО 2 ООО 
mm, СО ВРЕДНОСТ НА ПОДЕЛОКОТ 0,1 mm И 0,05 mm 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови што мораат да ги исполнуваат поместливите мерила 
I за должина со мерен опсег до 2 ООО mm, со вредност на 
поделокот 0,1 mm и 0,05 mm (во натамошниот текст: по-
местливи мерила). 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката MUS. D-6/1. 

Член 2 
Техничките услови за изработка и испорака, како и 

формите, мерите и дозволените отстапувања на поместли-
вите мерила што работат врз принцип на примена на но-
ниус мораат да бидат според југословенските стандарди 
JUS К.Т2.040, JUS К.Т2.050, JUS К.Т2.051, JUS K.T2.052 и 
JUS K.T2.060, пропишани во Правилникот за југословен 
ските стандарди за поместливи мерила („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 4/80). 

Член 3 
Поместливо мерило е мерило за должина (цртежи бр. 

1 до 3) што служи за мерење на надворешни, внатрешни и 
длабински мери. Показниот уред може да работи врз 
принцип на примена на нониус (цртеж бр. 4), мерен сат 
(цртеж бр. 5) и дигитален покажувач. 

Принципот на работа на поместливото мерило е за-
снован врз мерење на растојанието на неговите мерни по-

вршини, претходно доведени во допир со соодветните по-
вршини на мерениот предмет. 

Член 4 
Долунаведените изрази, во смисла на овој правилник, 

ги имаат следните значења: 
1) грешка (R) на поместливото мерило е разликата 

меѓу мерната вредност што ја покажува поместливото ме-
рило на кој и да е дел на мерниот опсег и соодветната пра-
ва односно споредбена вредност; 

2) грешка при промената на правецот на движењето 
на лизгачот (Rp) е разликата во покажувањето на помес-
тливото мерило при мерење на иста мерена вредност при 
движење на лизгачот во разни насоки; 

3) повторливост (Р) е разликата меѓу најголемата и 
најмалата вредност на покажувањето на поместливото ме-
рило при повторени мерења на иста мерена вредност; 

4) вредност на поделокот на нониусната поделба е го-
лемината на мерената вредност која одговара на еден под-
елок на нониусната поделба; 

5) должина на поделокот на нониусната поделба е 
праволиниската должина меѓу оската на две соседни црти 
на нониусната поделба. 

Член 5 
Границите на дозволените грешки на поместливото 

мерило, изразени во um, се определуваат според образе-
цот ± (50 4- 0,1 L), кад е што е L, во mm, која и да е вред-
ност во рамките на мерниот опсег на поместливото мери-
ло. 

Одделни вредности се наведени во следната табела: 

Мерена 
должина 

Граници на 
грешката 

Мерена 
должина 

Граници на 
грешката 

mm рш mm M,m 
0 ± 50 1 100 ± 160 

100 ± 60 1200 ± 170 
200 ± 70 1300 ± 180 
300 ± 80 1400 ± 190 
400 ± 90 1 500 ± 200 
500 ± 100 1600 ± 210 
600 ± 110 1700 ± 220 
700 ± 120 1800 ± 230 
800 ± 130 1900 ± 240 
900 ± 140 2 000 ± 250 
1 000 ± 150 
Наведените граници на грешката је опфаќаат и греш-

ката при промена на насоката на движењето на лизгачот 
(Rp) и повторливоста (Р). 

Член 6 
Отстапувањето од рамноста на мерените површини 

за надворешно мерење не смее да биде поголемо од 10 jxm 
на 100 mm, а отстапувањето од меѓусебната паралелно^ 
не поголемо од 20 џ т на 100 mm, ако лизгачот е утврден 
во која и да е положба. 

Член 7 
Отстапувањето од паралелноста на мерните површи-

ни за внатрешно мерење не смее да биде поголемо од 10 
ц,т по целата своја должина. 
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Допуштеното отстапување на големината на вкупно-
то растојание на цилиндрично обработените површини во 
внатрешно мерење (цртеж бр. 2а) од пропишаната вред-
ност мора да биде во границите од О mm до 4- 0,03 mm. 
Полупречникот на кривината (г) мора да биде помал од 
половината на вкупното растојание на површината (1о). 

Член 8 
Границите на дозволените грешки се определени при 

температура од 200С. 

Член 9 
Тврдоста на мерните површини, зависно од употребе-

ниот материјал, не смее да биде помала од 700 HV, за јаг-
лероден и не помала од 550 HV, за не'рѓосувачки челик. 

Член 10 
Поместливото мерило мора да ги има следните дело-

ви: 
1) основен дел (цртеж бр. 1 до 3); 
2) лизгач (цртежи бр. 1 до 3); 
3) лост или завртка за блокирање на лизгачот 

(цртежи бр. 1 до 3). 
Поместливото мерило може да ги има следните дело-

ви: 
1) прачка за мерење на длабина (цртеж бр. 1); 
2) уред за фино регулирање на лизгачот (цртеж бр. 6), 

со завртка за блокирање на уредот и со навратка за фино 
регулирање на лизгачот; 

3) граничник на слободниот од на лизгачот (цртеж 
бр. 1); 

4) нарецкан испуст за поместување на лизгачот 
(цртеж бр. 2). 

Член И 
Основниот дел на мерилото, со неподвижни мерни 

површини и со водечка шина на која се наоѓа основната 
поделба на поместливото мерило, служи за водење на лиз-
гачот. Водечката шина мора да има толкава должина што 
лизгачот да останува на шината и кога нониусната подел-
ба е регулирана на последната црта на мерниот опсег. 

Лизгачот со подвижни мерни површини и со нониус-
на поделба, движејќи се по должината на водечката шина, 
служи за заземање на која и да е мерна положба во рамки-
те на мерниот опсег. Должината на водилката на лизгачот 
мора да биде најмалку трипати поголема од широчината 
на водечката шина. 

Лизгачот мора лесно да се движи по целата должина 
на водечката шина и мора да има соодветен уред за блоки-
рање така што да може на кое и да е место на водечката 
шина неподвижно да се зацврсти, не менувајќи ја заземе-
ната положба. 

Лостот за блокирање на лизгачот на водечката шина 
служи за поместување на лизгачот по должината на шина-
та, кога е притисната, а за блокирање на лизгачот на ши-
ната, кога е отпуштена. 

Завртката за блокирање на лизгачот служи за блоки-
рање на лизгачот на водечката шина. 

Ирачката за мерење на длабина мора да биде непод-
вижно прицврстена за лизгачот. 

Нарецканиот испуст за поместување на лизгачот 
служи за поместување на лизгачот по должината на шина-
та. 

Член 12 
Основната поделба на мерилото мора да биде дадена 

во милиметри и од мерниот опсег мора да биде подолга 
најмалку за должината на нониусната поделба. 

Вредностите на поделбата мораат да бидат изразени 
во броеви и дадени во полни сантиметри и на секој санти-
метар. 

Член 13 
Нониусната поделба на лизгачот (цртеж бр. 4) може 

да ги има вредностите дадени во следната табела: 

Вредност Должина Должина 
на поделокот на поделокот на поделбата 

1/10 mm (0,1 mm) 0,9 mm 9 mm или 19 mm 

1/20 mm (0,05 mm) 0,95 mm 19 mm или 39 mm 

Член 14 
Цртите на основната и нониусната поделба мораат 

да имаат еднаква широчина, остри рабови и да бидат вер-
тикални на водечката површина, а подлогата обработена 
така што да овозможува лесно и сигурно отчитување. 

Широчината на цртите, зависно од големината на 
мерниот опсег, мора да биде во границите од 0,08 mm до 
0,2 mm. Разликата меѓу најшироката и најтесната црта на 
поместливото мерило не смее да преминува вредност од 
0,03 mm. 

Член 15 
Вредностите на обете поделби мораат да бидат даде-

ни со вертикални броеви, кои мораат да се наоѓаат во ос-
ката на соодветните црти на поделбата. 

Член 16 
Растојанието меѓу површината на водечката шина и 

закосениот раб на лизгачот што ја носи нониусната подел-
ба не смее да биде поголемо од 0,3 mm (цртеж бр. 7). 

Член 17 
Натписите и ознаките мораат да бидат напишани на 

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

На основниот дел на поместливото мерило мораат 
да бидат напишани: 

1) фирмата односно називот или знакот на произво-
дителот; 

2) службената ознака на типот на поместливото ме-
рило, ако е за него извршено испитување на типот. 

Член 18 
На мерилото можат да бидат напишани ознаките за: 

референтната температура 200С, својствата на употребе-
ниот материјал (на пр. INOX), земјата на производителот 
и сл, како и броевите: каталошки, сериски и други. 

Член 19 
Натписите и ознаките мораат да бидат јасни, добро 

видливи во работни услови и напишани така што да не 
можат да се избришат или симнат. 

Член 20 
Цртежите бр. 1 до 7 од чл. 3, 7, 10, 13 и 16 на овој пра-

вилник се отпечатени кон овој правилник и се негов соста-
вен дел. 

Член 21 
Поместливите мерила со вредност на поделокот по-

мала од 0,05 mm ќе се прегледуваат ако ги исполнуваат 
другите услови пропишани со овој правилник. 

Член 22 
Поместливите мерила што се наоѓаат во употреба а 

не мораат да ги исполнуваат условите од чл. 17'и 19 мора-
ат да ги исполнат условите до 31 декември 1988 година. 

Член 23 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
Бр. 0404-2909/83/2 

8 октомври 1984 година 
Белград Директор 

на Сојузниот завод за мери и 
скапоцени метали 

Милисав Воичиќ, с. р. 
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1. Основен дел на мерилото 
2. Основна поделба 
3. Нониусна поделба 
4. Подвижен мерен клун 
5. Неподвижен мерен клун 
6. Прачка за мерење на длабина 

ЦРТЕЖ БР. 1.-УНИВЕРЗАЛНО ПОМЕСТЛИВО МЕРИЛО 
7. Мерни површини за надворешно мерење 
8. Ножести мерни површини за внатрешно мерење 
9. Мерни површини за мерење на длабина 

10. Водечка шина 
П. Лизгач 
12. Лост за блокирање на лизгачот 
13. Граничник на слободниот од на лизгачот 

ЦРТЕЖ БР. 2- ДВОСТРАНО ПОМЕСТЛИВО МЕРИЛО 
1. Основен дел на мерилото 6. Цилиндрични мерни површини за внатрешно мерење 
2. Основна поделба 7. Ножести мерни површини за надворешно мерење 
3. Нониусна поделба 8. Лизгач 
4. Подвижен мерен клун 9. Завртка за блокирање на лизгачот 
5. Неподвижен мерен клун 10. Нарецкан испуст за поместување на лизгачот 
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ЦРТЕЖ БР. 3-ДЛАБИНОМЕР СО ПОМЕСТЛИВО МЕРИЛО 

1. Основен дел на мерилото 
2. Лизгач 
3. Завртка за блокирање на лизгачот 

ЦРТЕЖ БР. 4- ПРИМЕРИ НА КОНСТРУКЦИЈА НА ОСНОВНА И НОНИУСНА ПОДЕЛБА 

ОП-основна поделба 
НП-нониусна поделба 
н-вредност на поделокот на нониусната поделба 
д-доложина на нониусната поделба 

ЦРТЕЖ БР.5- ПОКАЗЕН УРЕД СО МЕРЕН 
CAT 

ЦРТЕЖ БР. 6- УРЕД ЗА ФИНО РЕГУЛИРАЊЕ 
НА ЛИЗГАЧОТ 

1. Основен дел на мерилото 
2. Лизгач 

1. Навртка на уредот за фино регулирање на лизгачот 
2. Завртка за блокирање на лизгачот 
3. Завртка за блокирање на уредот за фино регулирање 

на лизгачот 
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ЦРТЕЖ БР. 7- РАСТОЈАНИЕ НА ОСНОВНАТА И 
НОНИУСНАТА ПОДЕЛБА 

1. Нониусна поделба 
2. Лизгач 
3. Водечка шина 

3. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-
зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕРЕЊЕ И 

УПРАВУВАЊЕ ВО ИНДУСТРИСКИ ПРОЦЕСИ 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат југословенските 
стандарди за мерење и управување во индустриски проце-
си, кои ги имаат следните називи и ознаки: 

1.) Мерење и управување во индус-
триски процеси. Термопарови. Толеран-
ции на вредноста EMS изразени во 0С JUS L.F2.001 

2) Мерење на температурата. Табели 
за термопарови. Термопар R: ПЛАТИ-
НА-13% РОДИУМ/ПЛАТИНА JUS L.F2.005 

3) Мерење на температурата. Табели 
за термопарови. Термопар Ѕ: ПЛАТИ-
НА-10% РОДИУМ/ПЛАТИНА JUS L.F2.006 

4) Мерење на температурата. Табели 
за термопарови. Термопар В: ПЛАТИ-
НА-30% РОДИУМ/ПЛАТИНА-6% РО-
ДИУМ JUS L.F2.007 

5) Мерење на температурата. Табели 
за термопарови. Термопар Ј: ЖЕЛЕЗО-
/БАКАР-НИКЕЛ JUS L.F2.008 

6) Мерење на температурата. Табели 
за термопарови. Термопар Т: БАКАР/БА-
КАР-НИКЕЛ JUS L.F2.009 

7) Мерење на температурата. Табели 
за термопарови. Термопар Е: НИКЕЛ-
-ХРОМ/БАКАР-НИКЕЛ JUS L.F2.010 

8) Мерење на температурата. Табели 
за термопарови. Термопар К: НИКЕЛ-
-ХРОМ/НИКЕЛ-АЛУМИНИУМ JUS L.F2.011 

Член 2 

Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-
ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 

Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-
ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на ме-

рење и управување во индустриски процеси од денот на 
влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за југословенските стан-
дарди од областа на електротехниката („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 65/79). 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-
сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 50-17688/1 
12 декември 1984 година 

Белград 

Заменик-директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Спасиќ, с. р. 

4. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-
зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ТОПЛОТНА 

ЗАШТИТА НА ЗГРАДИ 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува југословенскиот 
стандард за топлотна заштита на згради, кој го има след-
ниот назив и ознака: 

Мерење на капиларното впивање во-
да и утврдување на коефициентот на капи-
ларното впивање вода на градежни мате-
ријали JUS U.M8.300 

Член 2 

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-
ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-
ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на топ-
лотна заштита на згради од денот на влегувањето во сила 
на овој правилник. 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-
сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 50-17690/1 
12 декември 1984 година 

Белград 

Заменик - директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Спасиќ, с. р. 



Страна 6 - Број 1 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 11 јануари 1985 

5. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-
зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

6. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-
зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ДИМЕНЗИ-

ОНАЛНА КООРДИНАЦИЈА 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат југословенските 
стандарди за димензионална координација, кои ги имаат 
следните називи и ознаки: 

1) Модуларна координација. Однос 
меѓу производните и модуларните мери 
на градежните префабрикати JUS U.A9.006 

2) Високоградба. Модуларна коорди-
нација. Низа на преференцијални мулти-
модуларни големини за хоризонтални ди-
мензии 1 JUS U.A9.009 

3) Високоградба. Модуларна коорди-
нација. Мултимодули за хоризонтални 
координирани димензии JUS U.A9.010 

4) Високоградба. Модуларна коорди-
нација. Суб-модуларни зголемувања JUS U.A9.011 

5) Толеранции за градење. Одредува-
ње на широчината на спојници во однос 
на големината на толеранциите JUS U.A9.012 

6) Модуларна координација. Помош-
ни модуларни мрежи JUS U.A9.015 

7) Високоградба. Скалиште. Големи-
на на скалишта во згради JUS U.A9.033 

Член 2 

Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-
ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 

Освен прилогот А кон југословенскиот стандард JUS 
U.A9.009 и освен југословенскиот стандард JUS U.A9.003, 
чие применување не е задолжително, југословенските 
стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни 
во целост, а ќе се применуваат на димензионална коорди-
нација од денот на влегувањето во сила на овој правил-
ник. 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ОПТИЧКИ 

КАБЛИ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува југословенскиот 
стандард за оптички кабли за телекомуникации, кој го има 
следниот назив и ознака: 

Оптички кабли за телекомуникации. Мери на оптич-
ки влакна JUS N.C8.050 

Член 2 

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-
ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-
ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на оптич-
ките кабли за телекомуникации што ќе се произведат од-
носно увезат од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник. 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-
сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 50-17689/1 
12 декември 1984 година 

Белград 

Заменик-директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Спасиќ, с. р. 

7. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-
зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80) ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила по истекот на шест 
месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЧИСТИ ХЕ-

МИКАЛИИ 

Бр. 50-17686/1 
12 декември 1984 година 

Белград 

Заменик-директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Милан Спасиќ, с. р. 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат југословенските 
стандарди за чисти хемикалии, што ги имаат следните на-
зиви и ознаки: 

1) Чисти хемикалии. Амониум-сул-
фат. Технички гасови JUS H.G2.036 
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2) Чисти хемикалии. Амониум-сул-
фат. Определување на содржината на амо-
ниум-сулфат. Волуметриска метода JUS H.G8.139 

3) Чисти хемикалии. Амониум-сул-
фат. Определување на содржината на ма-
терии нерастворливи во вода. Гравимет-
риска метода JUSH.G8.140 

4) Чисти хемикалии. Амониум-сул-
фат. Мерење на рН-вредност. Потенцио-
метриска метода JUSH.G8.141 

5) Чисти хемикалии. Амониум-сул-
фат. Определување на содржината на хло-
рид. Турбидиметриска метода JUSH.G8.142 

6) Чисти хемикалии. Амониум-сул-
фат. Определување на содржината на ни-
трат. Колориметриска метода JUS H.G8.143 

7) Чисти хемикалии. Амониум-сул-
фат. Определување на содржината на фос-
фат. Спектрофотометриска метода JUS H.G8.144 

8) Чисти хемикалии. Амониум-сул-
фат. Определување на содржината на оло-
фат. Определување на содржината на ар-
сен. Фотометриска метода JUS H.G8.148 

10) Чисти хемикалии. Амониум-сул-
фат. Определување на остатокот по жаре-
на. Гравиметриска метода JUSH.G8.149 

И) Чисти хемикалии. Амониум-сул-
фат. Определување на содржината на 
тешки метали (како R). Колориметриска 
метода JUSH.G8.150 

12) Чисти хемикалии. Амониум-сул-
фат. Определување на содржината на 
железо. Спектрофотометриска метода - JUS H.G8.151 

Член 2 

Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-
ник претставуваат составен дел на овој правилник, а се об-
јавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стан-
дардизација. 

Член 3 

Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-
ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
чисти хемикалии што ќе се произведат, односно увезат од 
денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-
сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 50-17691/1 
12 декември 1984 година 

Белград 

Заменик-директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Милан Спасиќ, с. р. 

8. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-
зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА АРХИТЕК-

ТОНСКО-ГРАДЕЖНИ ЦРТЕЖИ 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува југословенскиот 
стандард за архитектонско-градежни цртежи, кој го има 
следниот назив и ознака: 

Архитектонско-градежни цртежи 
Прикажување уривање и реконструкција - JUS U.A0.014 

Член 2 

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-
ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-
ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на архи-
тектонско-градежни цртежи од денот на влегувањето во 
сила на овој правилник. 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила по истекот на шест 
месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 50-17687/1 
12 декември 1984 година 

Белград 

Заменик-директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Спасиќ, с. р. 

9. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-
зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди^ 
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЖИЦА ОД 
АЛУМИНИУМ И ОД ЛЕГУРИ НА АЛУМИНИУМ ЗА 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ПРИМЕНА 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат југословенските 
стандарди за жица од алуминиум и од легури на алумини-
ум за електротехничка примена, кои ги имаат следните на-
зиви и ознаки: 

1) Тврдо влечена алуминиумов трка-
лезна жица за електротехничка примена - JUS N.C 1.301 

2) AlMgSiE - жица за надземни водо-
ви и кабли, полупроизвод JUS N.C 1.400 

3) Тврдо влечена AlMgSie тркалезна 
жица за електротехничка примена JUS N.C 1.401 
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4) Тврдо влечена AlMgJE тркалезна 
жица за електротехничка примена -JUS N.C 1.501 

2. Годишни индекси на цените од точка 1 на оваа на-
редба се: 

5) Тркалезно влечена челична жица 
обложена со алуминиум (CEAL) за елек-
тротехничка примена JUS N.C 1.601 

Член 2 

Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-
ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 

Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-
ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
жица од алуминиум и од легури на алуминиум за електро-
техничка примена што ќе се произведе односно увезе од 
денот на влегување во сила на овој правилник. 

Член 4 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престануваат да важат југословенските стандарди кои ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Тврдо влечена алуминиумов трка-
лезна жица за електротехнички цели JUS N.CI.301 
донесен со Решението за југословенските стандарди за 
алуминиумон спроводници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
12/69); 

2) E-AlMgl - Тврдо влечена тркалез-
на жица за надземни водови JUS N.C 1.501 
донесен со Решението за југословенските стандарди за 
алуминиум и алуминиумон легури. („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 69/73). 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила до истекот на три ме-
сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 50-17685/1 
12 декември 1984 година 

Белград 

Заменик-директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Милан Спасиќ, с. р. 

10. 

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за Ревалори-
зација на општествените средства („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 70/84), директорот на Сојузниот завод за ста-
тистика издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИНДЕКС НА ЦЕ-
НИТЕ ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ГРАДЕЖНИТЕ ОБ-
ЈЕКТИ И ОПРЕМА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ОКТОМВРИ 

1983 ГОДИНА ДО 30 СЕПТЕМВРИ 1984 ГОДИНА 

1. Годишните индекси на цените за Ревалоризација на 
градежните објекти и опрема по групи во кои градежните 
објекти и предметите на опремата се распоредени со Од-
лука! а за определување на групите на градежните објекти 
и опрема за кои Сојузниот завод за статистика ги утврду-
ва индексите на цениве за Ревалоризација („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 46/75), се утврдуваат за периодот од 1 ок-
томври 1983 година до 30 септември 1984 година. 

1.01 Објекти на електростопанството, на во-
достопанството и на поштенскиот, теле-
фонскиот и телеграфскиот сообраќај 140 

1.02 Патишта, аеродроми и објекти на дуки и 
пристаништа 144 

1.03 Објекти за вршење на железничкиот сооб-
раќај и на другиот сообраќај на шини 165 

1.04 Објекти на рудниците за јаглен, на рудни-
ците за метали и на рудниците за немета-
ли 150 

1.05 Објекти за истражување, експлоатација, 
пренесување и сместување на нафта и гас 150 

1.06 Индустриски, градежнички, занаетчиски, 
земјоделски, шумарски, сообраќајни, 
трговски, угостителски, туристички, кому-
нални, управни, станбени и други згради 
од тврд материјал -армиран бетон, бетон, 
камен и тули 138 

1.07 Индустриски, занаетчиски, градежнички, 
земјоделски, шумарски, угостителски, ту-
ристички, управни, станбени и други згра-
ди и други градежи од метални, дрвени и 
пластични материјали 138 

2.01 Електроенергетски, водостопански и ру-
дарски машини, уреди и постројки 147 

2.02 Машини, уреди и постројки за експлоата-
ција и преработка на нафта и гас 127 

2.03 Машини, уреди и постројки на црната и 
обоената металургија и за производство 
на кокс 158 

2.04 Машини, уреди и постројки во индустри-
јата на неметали 157 

2.05 Машини, уреди и постројки во металната-
индустрија, во електроиндустријата и во 
бро доградбата 155 

2.06 Машини, уреди и постројки во хемиската 
индустрија, во индустријата на гума, кожа 
и обувки 140 

2.07 Машини, уреди и постројки за производ-
ство на градежен материјал, огноотпорен 
материјал и азбестни производи 147 

2.08 Машини, уреди и постројки во дрвната 
индустрија, во индустријата на целулоза 
и во индустријата на дрвесина и хартија 162 

2.09 Машини, уреди и постројки на текстилна-
та индустрија и на индустријата на спор-
тска опрема 154 

2.10 Машини, уреди и постројки во прехранбе-
ната индустрија и во тутунската индус-
трија 156 

2.11 Машини, уреди и постројки во графичка-
та и во другата ненаведена индустрија 173 

2.12 Машини, уреди и постројки во областа на 
земјоделството, шумарството и гра-
дежништвото 176 

2.13 Опрема што се користи за вршење на 
железничкиот сообраќај и на другиот соо-
браќај на шини 140 

2.14 Опрема што се користи за вршење на 
друмскиот сообраќај 148 
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12. 

2.15 Опрема што се користи за вршење на по-
морскиот сообраќај и на сообраќајот на 
внатрешните води 155 

2.16 Опрема што се користи за вршење на 
ПТТ сообраќај, на радио и ТВ сообраќај 162 

2.17 Опрема што се користи за вршење на воз-
душниот сообраќај 140 

2.18 Мерни и контролни апарати, инструмен-
ти и уреди и стандардни и специјални ала-
ти 

2.19 Лабораториска опрема, школски учила, 
медицински уреди, апарати и прибор и 
спортски реквизити 131 

2.20 Електронски сметачи, пишувачи, сметач-
ки и книговодствени машини, уреди и по-
стројки 134 

2.21 Мебел, како и машини, уреди и апарати за 
општи и посебни намени 146 

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

26 Бр. 4508 
9 јануари 1985 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

статистика 
Франта Комел, с. р. 

Врз основа на член 54 став 4 од Законот за избор и от-
повик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/78 - Пречистен текст), Ко-
мисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот со-
бор на Собранијето 'објавува 

Л И С Т А 
НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗБОР НА 
ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРА-
НИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

АВТОНОМНА ПОКРАИНА КОСОВО 

Илијаз Куртеши, роден 1927 година, општествено-по-
литички работник - член на Претседателството на Покра-
инскиот комитет на СК на Косово, Албанец, член на деле-
гацијата на Покраинскиот комитет на СК на Косово. 

Кандидационата комисија на Социјалистичкиот сојуз 
на работниот народ на Косово, на 24 декември 1984 годи-
на, ја утврди Листата на кандидатите, во смисла на член 
45 и член 79 став 1 од Законот. 

Листата на кандидатите ја потврди Покраинската из-
борна комисија на САП Косово. 

Бр. 162 
7 јануари 1985 година 

Белград 

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

Секретар, 
Мирко Михајловиќ, с. р. 

Претседател, 
Таип Таипи, с. р. 

11. 

Врз основа на член 54 став 4 од Законот за избор и от-
повик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/78 - Пречистен текст), Ко-
мисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот со-
бор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија објавува 

Л И С Т А 
НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗБОР НА 
ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРА-
НИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА 

Милован Зорц, роден на 20 август 1935 година, Сло-
венец, полковник на ЈНА и дипломиран правник, член на 
делегацијата на Работната заедница на Републичкиот 
штаб нк територијалната одбрана на СР Словенија. 

Кандидационата конференција на Социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ на Словенија, на 19 декември 
1984 година, ја утврди Листата на кандидатите во смисла 
на член 45 и член 79 став 2 од Законот. 

Листата на кандидатите ја потврди Републичката из-
борна комисија на Социјалистичка Република Словенија. 

Бр. 154 
7 јануари 1985'година 

Белград 

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

Секретар, Претседател, 
Мирко Михајловиќ, с. р. Таип Таипи, с. р. 

13. 

Врз основа на член 124 од Уставот на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија, Собранието на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Соб-
ранието на Социјалистичка Република Босна и Херцегови-
на, Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, Собранието на Социјалистичка Република Словенија, 
Собранието на Социјалистичка Република Србија, Сабо-
рот на Социјалистичка Република Хрватска, Собранието 
на Социјалистичка Република Црна Гора, Собранието на 
Социјалистичка Автономна Покраина Војводина, Собра-
нието на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, 
Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на ра-
ботниот народ на Југославија и Сојузот за физичка култу-
ра на Југославија, склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И ЗАЕДНИЧКО 
ФИНАНСИРАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИТЕ СПОРТСКИ 

НАТПРЕВАРИ ШТО СЕ ОДРЖУВААТ ВО 
ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 

Учесниците на Општествениот договор за условите 
за организирање и заедничко финансирање на меѓународ-
ните спортски натпревари што се одржуваат во Југослави-
ја (во натамошниот текст: Договорот) се согласни да ут-
врдат кои меѓународни спортски натпревари и под кои 
услови можат да се организираат во Југославија и заед-
нички да се финансираат. 
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Член 2 

Учесниците на Договорот се согласни дека во Југос-
лавија можаат се организираат и заеднички да се финанси-
раат оние меѓународни спортски натпревари што придо-
несуваат за вкупен развој и популаризација на спортот и 
физичката култура во Југославија и што имаат општестве-
но-економско и политичко значење на СФРЈ. 

Член 3 

Учесниците на Договорот се согласни дека можат за-
еднички да се финансираат следниве меѓународни спорт-
ски натпревари: 

1) олимписки игри (летни и зимски); 
2) медитерански игри; 
3) универзијади (летни и зимски); 
4) Светско првенство во една или повеќе спортски 

гранки; 
5) европски првенства. 

Член 4 

Учесниците на Договорот се согласни кандидатурата 
за прифаќање на организирањето на меѓународниот спор-
тски натпревар од член 3 на овој договор, соодветниот 
спортски сојуз на Југославија да и ја поднесува на меѓуна-
родната спортска федерација по претходно прибавено 
мислење од Сојузот за физичка култура на Југославија, а 
врз основа на согласност на сите учесници на Договорот. 

Учесниците на Договорот се согласни дека, кон бара-
њето за добивање согласност на учесниците на Договорот, 
кандидатот за организатор на меѓународен спортски на-
тпревар треба да поднесе елаборат што ги содржи сите ас-
пекти на спортската, економската и општествено-поли-
тичката оправданост на одржувањето на меѓународниот 
спортски натпревар во Југославија, како и претсметка на 
вкупните трошоци на одржувањето на тој натпревар. 

Елаборатот треба да содржи особено: 

а) кои се кандидатите за организирање на меѓународ-
ниот натпревар; 

6) кога и каде би се одржа,л меѓународниот натпре-
вар; 

в) причините поради кои се предлага организирањето 
на меѓународниот натпревар во Југославија; 

г) како ќе се одрази одржувањето на меѓународниот 
натпревар врз натамошниот развој и унапредувањето на 
физичката култура и на односната спортска гранка, на 
градот и регијата во која се одржува и воопшто во СФРЈ; 

д) прогноза на пласманите и резултатите што ќе ги 
постигнат југословенските спортисти; 

ѓ) дали одржувањето на меѓународниот натпревар е 
дел од политиката за развој на односната спортска гранка 
во нашата земја; 

е) дејството на одржувањето на меѓународниот на-
тпревар врз натамошниот развој и унапредувањето на ме-
ѓународните врски и соработка и врз афирмацијата на ју-
гословенскиот спорт; 

ж) материјалната база за одржување на меѓународни-
от натпревар (да се наведат постојните објекти, објектите 
што треба да се изградат, нивниот капацитет, сообраќај-
ните врски и др.); 

з) финансиски план и програма на меѓународниот на-
тпревар (приходите и расходите во динарски и странски 
средства на плаќање, како и нивните извори) со писмени 
гаранции дека се предвидени сопствени средства за финан-
сирање; 

ѕ) износите на средствата што како партиципација во 
рамките на вкупните трошоци, треба да ги обезбедат орга-
низацијата што поднесува кандидатура за организирање 
на меѓународниот натпревар и другите учесници на Дого-
ворот; 

и) обврската на организаторот на меѓународниот на-
тпревар за издвојување средства што би се користеле за 
подготовки на југословенските спортисти; 

ј) кои биле досегашните организатори на меѓународ-
ните натпревари и кои земји имаат намера да поднесат 
кандидатура за организирање на меѓународниот натпре-
вар, со наши процени за можностите да се добие организи-
рањето на тој натпревар. 

Член 5 

Учесниците на Договорот се согласни дека кандида-
тот за организатор на меѓународниот спортски натпревар 
треба една година пред поднесувањето кандидатура да по-
веде постапка за добивање согласност на сите учесници на 
Договорот. 

Учесниците на Договорот се согласни да се изјаснат 
за предлогот за организирање на меѓународниот спортски 
натпревар најдоцна во рок од 90 дена од денот на поднесу-
вањето на барањето. 

Член 6 

Учесниците на Договорот се согласни учеството во 
финансирањето на меѓународниот спортски натпревар од 
член 3 на овог договор, освен за организаторот и републи-
ката, односно автономната покраина во која се наоѓа гра-
дот домаќин, за другите републики, за друга автономна 
покраина и за федерацијата да изнесува до 15% од пре-
сметковната вредност на трошоците за изградба на спор-
тските објекти предвидени со меѓународните правила, 
што непосредно служат за натпревар и без кои тој не може 
да се одржи и на трошоците за организирање. 

Претсметката на расходите се доставува до над-
лежниот сојузен орган во рокот што е утврден за подго-
товка на нацрт-буџетот на федерацијата, за да можат за 
неа да се изјаснат и соодветните тела на Собранието на 
СФРЈ. 

Член 7 

Учесниците на Договорот се согласни за секој меѓу-
народен спортски натпревар од член 3 на овој договор, со 
посебен општествен договор на републиките, автономни-
те покраини и федерацијата да се утврдуваат височината 
на нивното учество во финансирањето и изворите за фи-
нансирање. 

Член 8 

Учесниците на Договорот се согласни во орнизира-
њето 'и финансирањето на меѓународниот спортски на-
тпревар од член 3 на овој договор, предност да има орга-
низаторот што има најповолни услови, а при еднакви ус-
лови предност да има организаторот од републиката, од-
носно автономната покраина што дотогаш не остварила 
солидарност на другите републики и автономни покраини 
во финансирањето на меѓународен спортски натпревар. 

Член 9 

Учесниците на Договорот се согласни одредбите на 
овој договор да се применуваат и врз спортските натпре-
вари чиј заеднички организатор, односно домаќин е од две 
или повеќе републики, односно автономни покраини. 

Член 10 

Учесниците на Договорот се согласни одредбите на 
овој договор да се применуваат и врз меѓународните спор-
тски натпревари за кои кандидатурата е добиена пред 
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склучувањето на овој договор, а што ќе се одржат по него-
вото склучување, ако ги исполнуваат условите од Догово-
рот. 

Член 11 

Договорот се смета за склучен кога ќе го усвојат над-
лежните органи и ќе го потпишат овластените претстав-
ници на сите учесници на овој договор. 

, Член 12 

Договорот влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

За Собранието на СФРЈ, 
Миливое Симовиќ, с. р. 

За Собранието на СР Босна и Хер-
цеговина, 

Туфо Едхем, с. р. 

За Собранието на СР Македонија, 
Љупчо Самоников, с. р. 

За Собранието на СР Словенија, 
д-рМартии Зорич, с. р. 

За Собранието на СР Србија, 
Миломир Петровиќ, с. р. 

За Саборот на СР Хрватска, 
Радован Симиќ, с. р. 

За Собранието на СР Црна Гора, 
Слободан Мугоша, с. р. 

За Собранието на САП Војводина, 
Милан Видовиќ, с. р. 

За Собранието на САП Косово, 
Стоја Здравковиќ, с. р. 

За Социјалистичкиот сојуз на ра-
ботниот народ на Југославија, 

Живан Василевиќ, с. р. 

За Сојузот за физичка култура, 
Петар Буцу, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

1. Решение за почетокот на работата на Царинската 
испостава Госпиќ при Царинарницата ?нека 1 

2. Правилник за метролошките услови за поместди-
ви мерила за должина со мерен опсег до 2000 mm, 
со вредност на поделокот 0,1 mm и 0,05 mm 1 

3. Правилник за југословенските стандарди за мере-
ње и управување во индустриски процеси 5 

4. Правилник за југословенскиот стандард за топ-
лотна заштита на згради 5 

5. Правилник за југословенските стандарди за ди-
мензионална координација 6 

6. Правилник за југословенскиот стандард за оптич-
ки кабли за телекомуникации — 6 

7. Правилник за југословенските стандарди за чисти 
хемикалии 6 

8. Правилник за југословенскиот стандард за архи-
тектонско-градежни цртежи 7 

9. Правилник за југословенските стандарди за жица 
од алуминиум и од легури на алуминиум за елек-
тротехничка примена 7 

10. Наредба за утврдување на годишниот индекс на 
цените за Ревалоризација на градежните објекти и 
опрема за периодот од 1 октомври 1983 година до 
30 септември 1984 година 8 

11. Листа на кандидатите за дополнителен избор за 
еден делегат во Сојузниот собор на Собранието ч 
на Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија од Социјалистичка Република Словенија - 9 

12. Листа на кандидатите за дополнителен избор на 
еден делегат во Сојузниот собор на Собранието 
на Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија од Социјалистичка Автономна Покраина 
Косово 9 

13. Општествен договор за условите за организира-
ње и заедничко финансирање на меѓународните 
спортски натпревари што се одржуваат во Југос-
лавија 9 
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