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322. 
Врз основа на член 216 од Законот за основите на сис-

темот на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 18/89), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА ПОДГОТОВКА И ОДРЖУВАЊЕ НА IX КОНФЕ-
РЕНЦИЈА НА ШЕФОВИТЕ НА ДРЖАВИТЕ ИЛИ ВЛА-

ДИТЕ НА НЕВРЗАНИТЕ ЗЕМЈИ 
1. Се формира Генерален секретаријат за подготовка 

и одржување на IX конференција на шефовите на држави-
те или владите на неврзаните земји (во натамошниот тек-
ст: Генералниот секретаријат), како привремена стручна 
служба на Сојузниот извршен совет. 

2. Генералниот секретаријат ќе ги врши сите стручни, 
организациони и административни работи за потребите 
на Југословенскиот одбор за подготовка на IX конферен-
ција на неврзаните земји (во натамошниот текст: Конфе-
ренцијата), а заради обезбедување услови за работа на 
Конференцијата. 

3. Со работата на Генералниот секретаријат раково-
ди генералниот секретар кого, на предлог од СОЈУЗНИОТ 
секретар за надворешни работи, го назначува Сојузниот 
извршен совет. 

Генералниот секретар одговора за организацијата на 
работата на Генералниот секретаријат односно за подго-
товката, функционирањето и работата на Конференција-
та; се грижи зц спроведувањето на одлуките на Сојузниот 
извршен совет во врска со подготовката и одржувањето на 
Конференцијата, како и на Југословенскиот одбор за под-
готовка на Конференцијата; му помага на претседателот 
на Конференцијата во организирањето на работата и во-
дењето на Конференцијата; одговорен е за службените 
верзии на сите документи на Конференцијата; обезбедува 
соработка и координација на сите служби, институции и 
тела што се вклучени во организирањето на Конференци-
јата; ги потпишува договорите од името на Генералниот 
секретаријат со сите правни и физички лица ангажирани 
да вршат соодветни работи и услуги за потребите на Кон-
ференцијата. 

За користењето на средствата за подготовка и из-
вршување на задачите и работите во врска со организира-
њето и одржувањето на Конференцијата одлучува гене-
ралниот секретар, како наредбодавец. 

Генералниот секретар е одговорен за наменско, раци-
онално и законито користење на средствата во рамките на 
претсметката што ќе ја усвои Сојузниот извршен совет. 

4. Општиот акт за организацијата и работата на Гене-
ралниот секретаријат и општиот акт за систематизацијата 
на задачите и работите во Генералниот секретаријат ги 
донесува генералниот секретар, во согласност со Сојузни-
от извршен совет. 

5. Средствата за работа на Генералниот секретаријат 
се обезбедуваат во буџетот на федерацијата. 

6. Генералниот секретаријат почнува со работа со де-
нот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

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

Е. п. бр. 176 
30 март 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен сђвет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

323. 
Врз основа на чл. 21 и 123 од Законот за прометот на 

стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
66/85, 38/86, 67/86,43/87 и 87/87), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ 
НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ НА ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ 

1. Во Одлуката за распоредување на стоките на фор-
ми на извозот и увозот во Списокот на стоки со форми на 
извозот и увозот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 82/87, 
19/88, 34/88, 76/88 и 13/89), се вршат следните измени: 

1) Во колона 7 кратенката: „ЛЕО“ се заменува со кра-
тенката „ЛБ" во тарифните ознаки: 7307.11, 7307.19, 
7307.21, 7307.22, 7307.23, 7307.29, 7307.91, 7307.92, 7307.93, 
7307.99,7308.10,7308.20,7308.30,7308.401,7308.409,7308.90, 
7310.21, 7310.29, 7315.11, 7315.12, 7315.19, 7315.20, 7315.81, 
7315.89,7315.82,7315.90,7320.10,7320.201,7320.209,7320.90, 
7322.90, 7609.00, 7610.10, 7610.901, 7610.909, 7612.903, 
7612.909, 8307.10, 8307.90, 8403.90, 8404.90, 8409.91, 8409.99, 
8410.90,8428.33,8429.402,8429.409,8431.10,8431.20, 8431.31, 
8431.39, 8431.411, 8431.419, 8431.421, 8431.429, 8431.432, 
8431.433, 8431.434, 8431.435, 8431.491, 8431.492, 8431.493, 
8431.499, 8466.30, 8466.91, 8466.92, 8466.93, 8466.94, 8467.91, 
8467.92,8467.99,8473.10,8473.21,8473.29,8473.301,8473.302, 
8473.303, 8473.304, 8473.305, 8473.309, 8473.40, 8474.31, 
8481.10, 8481.20, 8481.30, 8481.40, 8481.80, 8481.90, 8501.101, 
8501.109, 8503.00, 8504.90, 8507.10, 8507.20, 8507.30, 8507.40, 
8507.80, 8507.90, 8511.20, 8511.30, 8511.40, 8511.50, 8511.801, 
8511.809, 8511.90, 8515.90, 8517.90, 8535.10, 8535.21, 8535.29, 
8535.301, 8535.309,8535.40,8535.90,8536.10,8536.20,8536.30, 
8536.41, 8536.49, 8536.50, 8536.61, 8536.69, 8536.90, 8537.10, 
8537.20, 8538.10, 8538.90, 8543.901, 8543.909, 8545.111, 
8545.119, 8545.191, 8545.199, 8545.20, 8545.90, 8546.10, 
8546.20,8546.90,8547.10,8547.20,8547.901,8547.909,8548.00, 
8607.113, 8607.115, 8607.121, 8607.123, 8607.124, 8607.125, 
8607.126, 8607.127, 8607.19, 8607.21, 8607.29, 8607.911, 
8608.002, 8608.009, 8704.101, 8705.903, 8708.101, 8708.109, 
8708.21, 8708.291, 8708.299, 8708.311, 8708.319, 8708.391, 
8708.399, 8708.401, 8708.501, 8708.601, 8708.609, 8708.701, 
8708.709, 8708.801, 8708.809, 8708.911, 8708.919, 8708.921, 
8708.929, 8708.931, 8708.941, 8708.991, 8708.992, 8708.993, 
8708.999, 8709.90, 8714.11, 8714.191, 8714.199, 8714.20, 
8714.91, 87.14.92, 8714.93, 8714.94, 8714.95, 8714.96, 8714.99, 
8716.901, 8716.909, 8803.101, 8803.109, 8803.201, 8803.209, 
8803.301, 8803.309, 8803.90,9022.19,9028.90,9108.11,9108.12, 
9108.19, 9108.20, 9108.91, 9108.99, 9109.11, 9109.19, 9109.90, 
9110.11, 9110.12, 9110.19, 9110.90, 9111.10, 9111.20, 9111.80, 
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9111.90, 9112.10, 9112.80, 9112.90, 9113.10, 9113.20, 9113.90, 
9114.10, 9114.20, 9114.30, 9114.40, 9114.90. 

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

Е. п. бр. 180 
6 април 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

324. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКА-
ТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА 
ПРОИЗВОДИТЕ НА ЦРНАТА МЕТАЛУ ГРМ ЈА, НА ЖЕ-

ЛЕЗНАТА РУДА И НА ОГНООТПОРНИОТ 
МАТЕРИЈАЛ 

1. Се продолжува важењето на Одлуката за начинот 
на формирање на цените на производите на црната мета-
лургија, на железната руда и на огноотпорниот материјал 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/88 и 76/88). 

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

Е. п. бр. 177 
6 април 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

325. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКАТА ЦЕНА НА ПЧЕ-
НИЧНО БРАШНО ТИП „850" И НАЈВИСОКАТА ЦЕНА 
НА ОСНОВНИОТ ВИД ПЧЕНИЧЕН ЛЕБ ПРОИЗВЕ-

ДЕН ОД ПЧЕНИЧНО БРАШНО ТИП „850" 
1. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за определување на највисо-
ката цена на пченично брашно тип „850" и највисоката це-
на на основниот вид пченичен леб произведен од пченично 
брашно тип „850" („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/89). 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 178 
6 април 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

326. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОР-
МИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ВО ПРО-

МЕТОТ НА ГОЛЕМО ОДНОСНО НА МАЛО 
1. Во Одлуката за начинот на формирање на цените 

на производите во прометот на големо односно на мало 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/88,9/89 и 23/89) во точка 
1 во табелата во гранката 0130 Производство на прехран-
бени производи групата 01301 подгрупата 013010 мелење 
и лупење на жита: пченично брашно од типот „850" и гру-
пата 01302 Производство на леб и тестенини, подгрупата 
013021 Производство на леб и печива: пченичен леб од ти-
пот „850" се бришат“. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 179 
6 април 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

327. 
Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон 

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
61/82, 7/84, 25/85, 38/86 и 28/88), а во врска со одредбата 
под 4 точка 3 на Одлуката за критериумите што ќе се при-
менуваат при снижувањето на царинската стапка односно 
при определувањето на царинската стапка „слободно“ на 
увозот на опрема („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/87 и 
21/89), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УВОЗ НА ОПРЕМА ЗА ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВА-
ТА ЖИВОТНА И РАБОТНА ОКОЛИНА СО СНИЖЕНА 

ЦАРИНСКА СТАПКА 
1. На увозот на опрема што не се произведува во зем-

јата, а служи за заштита на човековата животна и работна 
околина, се плаќа царина по стапка снижена за 50% од ца-
ринската стапка пропишана во Царинската тарифа, со тоа 
што така снижената царинска стапка не може да биде по-
мала од 5%. 

2. Опремата од точка 1 на ова решение може да се 
увезува врз основа на потврда од Стопанската комора на 
Југославија - Здружение на индустријата за преработка на 
метали дека таа опрема не се произведува во земјата и врз 
основа на мислењето на сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на енергетиката и индустријата дека таа 
опрема служи за заштита на човековата животна и работ-
на околина. 

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

Е. п. бр. 182 
6 април 11989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 
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328. 
Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон 

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
61/82,7/84,25/85,38/86 и 28/88), а во врска со точка 1а од 
Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при 
снижувањето на царинската стапка односно при определу-
вањето на царинската стапка „слободно“ на увозот на оп-
рема („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/87 и 21/89), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УВОЗ НА ОПРЕМА КАКО ВЛОГ НА СТРАНСКО 

ЛИЦЕ НА КОЈА НЕ СЕ ПЛАЌА ЦАРИНА 
1. На опремата што се увезува како влог на странско 

лице не се плаќа царина под следните услови: 
1) ако договорот за заедничко вложување е склучен 

на повеќе од 5 години; 
2) ако најмалку 45% од производството е насочено во 

извоз на конвертибилното подрачје; 
3) ако учеството на странското лице изнесува најмал-

ку 20%. 
2. Опремата од точка 1 на ова решение може да се 

увезува врз основа на потврда од сојузниот орган на упра-
вата надлежен за работи на економските односи со стран-
ство дека со договорот за заедничкото вложување се ис-
полнети условите од точка 1 на ова решение и врз основа 
на спецификацијата на опремата според тар. броеви и тар. 
ознаки на Царинската тарифа, која претставува составен 
дел на тој договор. 

3. Сојузната управа за царини, согласно со став 4 на 
член 49 од Царинскиот закон, води евиденција за опрема-
та што се увезува. 

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

Е. п. бр. 181 
6 април 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

329. / 
Врз основа на одредбата на член 31 став 2 од Законот 

за сметководството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/89), 
сојузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ТРИМЕСЕЧНИОТ 

ИЗВЕШТАЈ 

Член 1 
4 Со овој правилник се пропишуваат формата и 

содржината на тримесечниот извештај. Образецот на три-
месечниот извештај е составен дел на овој правилник. 

Член 2 
Службата на општественото книговодство на Југо-

славија ги определува ознаките за автоматска обработка 
на податоците (АОП), во прв ред на образецот на триме-
сечниот извештај. -

Член 3 
Во тримесечниот извештај организацијата ги попол-

нува динарските износи во илјади динари на тој начин 

што сите износи што во единици се завршуваат заклучно 
со 500 ги заокружува во илјади надолу, а сите износи што 
се завршуваат со поголем број од 500 ги заокружува во 
илјади нагоре. 

Член 4 
Во тримесечниот извештај, под редниот број 1 и ред. 

бр. 6 до 11 (ознаките АОП 951 и 956 до 961), организација-
та ги внесува износите од побарувачката страна на конто-
то, односно на групата конта наведени во колоната 2, а 
под ред. бр. 2 до 5 (ознаката АОП 952 до 955) - деловите 
на побарувачката страна на контото односно на групата 
конта наведени во колоната 2, според содржината од коло-
ната 3. 

Нето-приходот под ред. бр. 1 и 2 ги опфаќа износите 
што се остваруваат по основ на продажба на производи, 
стоки и услуги по одбивањето на продажните попусти, да-
ноците на додадената вредност и други даноци и придоне-
си што директно се врзани за прометот на тие производи, 
стоки и услуги. 

Во нето-приходот од став 2 на овој член не се засме-
туваат приходите што организацијата ги собрала заради 
натамошно распоредување на продавачите на производи, 
стоки и услуги (приходи од даноци, придонеси и сл.). 

Ако организацијата ги нема прокнижено на соодвет-
ните конта износите што треба да ги внесе во тримесечни-
от извештај, го пополнува тримесечниот извештај врз ос-
нова на прирачните евиденции или документи за книжење 
(книга на излезните сметки, пресметка на личните доходи 
- платен список и сл.). 

Член 5 
Податоците во тримесечниот извештај под ред. бр. 6 

и 12 (ознака АОП 956 и 962) мораат да му одговараат на 
збирот на износите означен во колоната 3. 

Член 6 
Просечниот број на вработените работници врз осно-

ва на часовите на работа организацијата го утврдува така 
што бројот на остварените часови на работа и на часовите 
за кои се прима надомест на личниот доход од средствата 
на организацијата ќе го подели со бројот на можните часо-
ви за плаќање во пресметковниот период кој се добива со 
множење на календарскиот број на деновите во пресмет-
ковниот период намален за деновите на неделите со бро-
јот седум (42-часовна работна недела). 

Член 7 
Организацијата што не води двојно книговодство 

или не води книговодство според одредбите од Уредбата 
за Контниот план („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/89), 
туку по посебен контен план, износите од колоните 5 и 6 
ги приспособува според содржината на колоната 3 на три-
месечниот извештај. 

Организацијата што врз основа на пропишаните кон-
тни планови не е должна во книговодството да обезбеди 
податоци за тримесечниот извештај и која по природата 
на дејноста нема вработени работници, не составува три-
месечен извештај. 

Член 8 
Во тримесечните извештаи во 1989 година не се по-

полнува колоната 5 од ред. бр. 1 до 6. 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 1-4184/1 
31 март 1989 година ^ 
Белград 

Сојузен 
секретар за финансии 
Бранимир Зекан, с. р. 



;; Страна 676 - Број 24 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 7 април 1989 

ОЗНАКА НА АОП ЗА СОК -

НАЗИВ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА 

СЕДИШТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА — , 

МАТИЧЕН БРОЈ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА 

ТРИМЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ 

ЗА ПЕРИОДОТ ОД ДО ГОДИНА 

- износ во илјади динари -

Износи 

Реден 
број 

Конто 
Група 
конта 

ПОЗИЦИЈА Ознака за 
АОП 

60 истиот во 
пресметковен пресметковни-

период на от период на 
претходната тековната 

година година 

1 2 3 4 5 6 

1 
2 

75 и 76 
Дел 75 и 
дел 76 

Нето-приход од почетокот на деловната година 
Нето-приход во последното тримесечје на пресметковни-
от период (дел ред. бр. 1) 

951 

952 

1 
5 

Дел 270 
Дел 270 
Дел 270 

Вкалкулирани бруто-лични доходи и надомести 
Бруто-лични доходи од резултатот 
Бруто-лични доходи и надомести од рефундации и дота-
ции 

953 
954 

955 

6 270 Вкупно (3 до 5) 956 

7 
8 
9 

10 
И 

271 
272 
273 
274 
270 

Пресметани чисти лични доходи 
Пресметани надомести на чистите лични доходи 
Пресметана заедничка потрошувачка од личните доходи 
Пресметани придонеси од личните доходи 
Пресметани даноци од личните доходи 

957 
958 
959 
960 
961 

12 27 без 270 (вкупно (7 до 11) 962 

13 

14 -

Просечен број на вработените работници врз основа на 
часовите на работа во пресметковниот период (цел број) 
Просечен број на вработените работници врз основа на 
часовите на работа во последното тримесечје на пресмет-
ковниот период (цел број) 

963 

964 

Во 
Лице одговорно за составувањето на 

извештајот 

година 

Раководител на организацијата 

19 

Лице одговорно за составувањето на 
извештајот 

година 

330. 
Врз основа на член 1036 став 2 точка 12 од Законот за 

поморската и внатрешната пловидба („Службен чист на 
СФРЈ“, бр. 22/77, 13/82 и 30/85), Сојузниот комитет за со-
обраќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИСПИТУВАЊЕ НЕСРЕЌИ НА БРОДОВИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува испитувањето на 

несреќи на бродови, што настануваат во пловидбата на 
море и на внатрешните води. 

Под несреќа на брод, во смисла на овој правилник, се 
подразбира секој вонреден настан во врска со бродот и 
пловидбата, а особено: заринкување или потонување на 
брод, судир или удар на бродови, превртување на брод, 
навлегување на вода во брод, пожар или експлозија на 
брод, кршење или деформација на брод, паѓање на пред-
мет на брод, удар со дел од опрема, со вијак или со друг 
вид одрив, како и други форми на вонредни настани и 
штети во врска со бродот и пловидбата. 

Вонреден настан во кој настапила смрт или телесна 
повреда на лице на брод или настанала штета на брод без 

каква и да е причинска врска со бродот и пловидбата не се 
подразбира како несреќа на брод. 

Член 2 
При испитувањето несреќа на брод органот надлежен 

за безбедност на поморската и внатрешната пловидба ги 
утврдува сите елементи на несреќата, а особено: 

1) податоците за местото и времето на несреќата на 
бродот (отворено море; крајбрежно море територијално 
море, внатрешни морски води; внатрешни води; пловен 
пат на море, односно на внатрешните води со посебен 
пловидбен или друг режим, со отежнати услови за пловид-
ба, лука односно пристаниште, сириште, зимовник, зим-
ско засолниште, пловен док, преводница, речен киломе-
тар; место на настапување на несреќата или основни по-
следици од несреќата, начин на утврдување на местото на 
несреќата, вклучувајќи ги податоците од бродскиот днев-
ник или другите бродски книги и исправи за правиот курс, 
варијација^!, девијацијата, занесувањето, газалиштата на 
бродот,, поминатиот пат во курсот, општиот курс и поми-
натиот пат, свртувања на вијакот, пресметана или проце-
нета позиција на бродот со разни навигациони методи, 
графички или сметачки записи во другите бродски книги и 
исправи односно навигационите карти, во исказите на за-
поведникот односно на членовите на екипажот на бродот, 
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патниците и други лица на бродот; зонско и месно време 
и сл.); 

2) податоците за бродот односно бродовите во несре-
ќата (име, ознака, позивен знак, лука односно пристаниш-
те на уписот; бродар односно сопственик на бродот; годи-
на на градбата, намена и тип на бродот; државна припад-
ност; големини BRT, NRT, DWT, тони на истиснината, 
должина преку се, најголема широчина, височина, газа-
лиште, вид, состав и моќност на погонот; граници однос-
но подрачје на пловидбата и сл.); 

3) податоците за хидрометеоролошката односно хид-
ролошката ситуација (временски прилики пред и за време 
на несреќата, насока и јачина на ветерот односно струја-
та; состојба на морето односно на внатрешниот пловен 
пат; видливост и сл.); 

4) податоците за состојбата на објектите за безбед-
ност на пловидбата на местото на несреќата (светилници, 
крајбрежни или лучки светла, сигнални или радиостани-
ци, оптички, звучни, електрични, електронски, радарски и 
други уреди за безбедна пловидба, габарити на пловниот 
пат и сл.); 

5) податоците за пловидбата на бродот (време и мес-
то на почетокот на патувањето односно на последното ис-
пловување; начин на водење на бродот на местото и во 
времето на несреќата на бродот; вид и опис на маневрите 
на бродот пред, во текот и по несреќата; број и состав на 
бродската стража во времето на несреќата и сл.); 

6) податоците за заповедникот, членовите на еки-
пажот, патниците и другите лица на бродот, вклучувајќи 
ги и пилотот, како и другите учесници во несреќата (све-
тилничарот, надзорниот на пловниот пат, приврзувачот 
на бродот, ракувачот на бродските докови и преводници, 
подвижните мостови и понтони), стручната оспособеност 
и психофизичката состојба на сите учесници во несреќата 
и сл; 

7) податоците за жртвите во несреќата, за другите те-
лесни и материјални штети на бродот и околината на бро-
дот; 

8) податоците за товарот односно баластот на бродот 
(вид и количина на товарот и план на товарењето на това-
рот, вклучувајќи ги податоците од исправите за товарот и 
податоците за применетите стандарди врз товарењето на 
товарот и манипулација со товарот во текот на пловидба-
та); 

9) податоците за преземените мерки за потрага и спа-
сување на море односно на внатрешните води; 

10) податоците за другите факти неопходни за ут-
врдувањето на причините и последиците од несреќата на 
бродот. 

Органот од став 1 на овој член составува извештај за 
несреќата на бродот кој, освен елементите на несреќата, 
мора да содржи: 

1) анализа на сите околности под кои се случила не-
среќата; 

2) мислење за посредните и непосредните причини за 
несреќата; 

3) предлог на мерки за отстранување на несреќата. 

Член 3 
Во случај на несреќа на странски брод во зона забра-

нета за пловидба или ако во текот на испитувањето на не-
среќата се установи дека странскиот брод пловел во крај-
брежното море односно во внатрешните води на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија заради изви-
дување или собирање на податоци од интерес за безбед-
носта на земјата и вооружените сили на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, органот надлежен за 
безбедноста на поморската и внатрешната пловидба го из-
вестува Сојузниот секретаријат за народна одбрана и со-
јузниот орган на управата надлежен за внатрешни работи. 

Член 4 
Во случај на несреќа на странски брод во крајбрежно-

то море или во внатрешните води на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија, органот надлежен за 

' безбедност на поморската и внатрешната пловидба може 
на овластениот претставник на знамето на бродот, однос-
но на претставникот на сопственикот на бродот да му 
овозможи увид во основните податоци од извештајот за 

несреќата на бродот и да му дозволи пристап на местото 
на несреќата и преглед на бродот. 

Член 5 
Органот надлежен за безбедност на поморската и 

внатрешната пловидба, по барање на сојузниот орган на 
управата надлежен за работи на сообраќајот и врските, до-
ставува извештај за несреќата: 

1) на брод кој претрпел несреќа предизвикана од не-
сиправности или недостатоци на конструкцијата на тру-
пот, машините, уредите и опремата, што служат за 
одржување на безбедноста на пловидбата, заради предла-
гање и преземање на мерки за спречување на тие несреќи; 

2) на странски брод ако несреќата се случила во крај-
брежното море или во внатрешните води на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија. 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. V/02-2022/1 
9 март 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

сообраќај и врски, 
д-р Драги Данев, с. р. 

331. 
Врз основа на член 270 од Законот за воздушната 

пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/86 и 24/88), со-
јузниот секретар за внатрешни работи, во согласност со 
сојузниот секретар за сообраќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРОСТОРИИТЕ, 
ТЕХНИЧКАТА ОПРЕМА И НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ 
ПРЕГЛЕД НА ВОЗДУХОПЛОВИ, ПАТНИЦИ И ПРЕД-

МЕТИ НА ВОЗДУХОПЛОВНО ПРИСТАНИШТЕ 

Член 1 
Во Правилникот за просториите, техничката опрема 

и начинот на вршење преглед на воздухоплови, патници и 
предмети на воздухопловно пристаниште („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 8/89), во член 24 ст. 1 и 2 зборот: 
„транзит“ се заменува со зборот: „трансфер“. 

Член 2 
Во член 25 став 1 зборот: „транзит“ се заменува со 

зборот: „трансфер“. 

Член 3 
Во член 31 став 2 зборот: „транзит“ се заменува со 

зборот: „трансфер“, зборовите: „претходното натоварува-
ње“ се заменуваат со зборот: „прегледот“, а зборовите: 
„во нашата земја“ се бришат. 

Во став 3 зборот: „транзит“ се заменува со зборот 
„трансфер“. 

Член 4 
Во член 32 став 1 зборовите: „во стоковниот мага-

цин“ се бришат. 
Во став 2 зборовите: „за преглед на стоки“ се бришат. 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 343-1-3/Ц 
5 април 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар за 
внатрешни работи, 

Петар Грачанин, с. р. 
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332. 
Врз основа на член 81 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), во спогодба со 
претседателот на Сојузниот комитет за труд, здравство и 
социјална политика, а по прибавеното мислење од Сојуз-
ниот секретаријат за стопанство и од Сојузниот комитет 
за земјоделство, директорот на Сојузниот завод за стан-
дардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ОЦЕТ И НА РАЗБЛАЖЕНА 

ОЦЕТНА КИСЕЛИНА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат минималните ус-

лови што во поглед на квалитетот мораат да ги исполну-
ваат оцетот и разблажената оцетна киселина (во натамош-
ниот текст: производите), како и минималните услови за 
обезбедување и зачувување на квалитетот на производите. 

Условите пропишани со овој правилник мораат да 
бидат исполнети во производството и во прометот на про-
изводите. 

Член 2 
За производите за кои не се пропишани услови за ква-

литетот и услови за обезбедување и зачувување на квали-
тетот, важат условите пропишани со овој правилник за 
група на сродни производи од овој правилник. 

За производите од став 1 на ОВОЈ член, како и за про-
изводите за кои тоа изречно е пропишано, производите-
лот е должен да донесе производителска спецификација 
пред почетокот на производството. 

Производителската спецификација мора да ги 
содржи податоците од декларацијата, наведени во член 3 
од овој правилник, краток опис на технолошката постапка 
на производството на производите и извештај за изврше-
ната лабораториска анализа и за органолептичките свој-
ства на производите. 

Организацијата на здружен труд води евиденција за 
донесените производителски спецификации, во која ги 
внесува следните податоци: 

1) евиденциски број на спецификацијата; 
2) назив на производот и неговото трговско име, ако 

производот го има; 
3) датум на донесувањето на производителската спе-

цификација; 
4) датум на извршеното испитување на составот на 

производот; 
5) датум на почетокот на производството според 

предметната спецификација; 
6) група во која производот припаѓа. 

Член 3 
Ако за одделни производи со овој правилник не е 

пропишано поинаку, производите што производителот ги 
пушта во промет мораат да имаат на садот, обвивката 
или на етикетата декларација која содржи: 

1) назив на производот и неговото трговско име ако 
производот го има (од називот мора да се види групата на 
која производот и припаѓа); 

2) фирма односно назив и седиште на производите-
лот; 

3) датум на производството и рок на употребата, од-
носно „употреблив до“; 

4) нето маса односно волумен на производот; 
5) податоци за додадените состојки, за оние произво-

ди што ги содржат; 
6) други податоци од интерес за потрошувачите; 
7) група на адитивите дозволени со овој правилник, 

ако се употребени; 
8) содржина на вкупната киселина, сметано (како 

оцетна киселина) во проценти или g/1. 
Декларацијата мора да биде лесно уочлива, јасна и 

читлива. 

Буквите со кои е отпечатен називот на производот 
мораат да бидат поголеми од буквите со кои е отпечатен 
другиот текст на декларацијата. 

Член 4 
Ако производителот не ги пакува производите, по-

крај податоците од член 3 на овој правилник, декларација-
та мора да содржи и фирма односно назив и седиште на 
организацијата што го пакувала производот. 

Член 5 
Ако содржината на поединечно пакување е деклари-

рана во единици на волумен, дозволените отстапувања од 
номиналниот волумен, при температура од 20 0С ± 1 0С 
за поединечни пакувања, се дадени во следната табела: 

Деклариран номинален Граници на допуштената 
волумен грешка 
над 0,1 до 0,2 ± 4% од декларираниот 

над 0,2 до 0,4 
номинален волумен 

над 0,2 до 0,4 ± 8 ml 
над 0,4 до 1,0 ± 2% од декларираниот 

над 1Ддо 2,0 
номинален волумен 

над 1Ддо 2,0 ± 20 ml 
над 2,0 ± 1,0% од декларираниот 

номинален волумен 

Средната вредност на стварната грешка за мостра од 
десет поединечни пакувања мора да биде помала или ед-
наква на 40% од границата на допуштената грешка за да-
дениот номинален волумен наведен во табелата од став 1 
на овој член. 

Член 6 
Одредбите од овој правилник се однесуваат и на ра-

ботните луѓе кои со самостоен личен труд со средства во 
сопственост на граѓаните произведуваат и пуштаат во 
промет производи, ако со овој правилник не е определено 
поинаку. 

II. ОЦЕТ 

Член 7 
Под оцет, во смисла на овој правилник, се подразби-

ра прехранбен производ добиен со оцетно вриење на раз-
ни суровини, како што се: вина, овошни вина, фермента-
тивен етанол разреден, фермантирана сладовина, сурутка 
и пиво. 

Во производството на оцет е дозволена употреба на 
природни боила и на природни и природно идентични 
ароми. 

Член 8 
Според суровината, од која е произведен, оцетот 

може да биде: 
1) вински оцет; 
2) овошен оцет; 
3) мешан овошен оцет; 
4) алкохолен оцет; 
5) аромаиизиран оцет; 
6) оцет од сурутка - „млечен оцет“; 
7) оцет од слад; 
8) оцет од пиво. 

Член 9 
Оцетот што се пушта во промет мора да ги исполну-

ва следните услови: 
1) вкусот и мкризбата да к се својствени на суровина-

та од која е произведен, без примеси на туѓ вкус и мириз-
ба; 

2) да не е загаден со оцетни молци, вински јагулички, 
вински мушички или со нивни ларви; -

3) да нема недозволени додатоци заради зголемување 
на процентот на киселината, екстракт без шеќер и вештач-
ки боила; 
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4) да не содржи повеќе од 0,5% мравја киселина (пре-
сметано на 80%-тна киселина). 

Член 10 
Вински оцет, во смисла на овој правилник, е произ-

вод добиен со оцетна ферментација на вино, а се пушта во 
промет како: 

1) вински оцет; 
2) вински оцет со поголема содржина на оцетна кисе-

лина; 
3) разблажен вински оцет. 

Член 11 
Винскиот оцет што се пушта во промет мора да ги 

исполнува следните услови: 
1) содржината на вкупната киселина, сметано како 

оцетна киселина, да не е помала од 50 g/1; 
2) содржината на екстракт без шеќер да не е помала 

од 12g/l; 
3) содржината на етанол да не преминува 1,0% (V/V); 
4) содржината на вкупниот пепел да не преминува 3,5 

g/1; 
5) содржината на вкупниот ЅО2 да не Преминува 300 

mg/1; 
6) содржината на слободниот ЅОг да не преминува 30 

mg/1. 
Винскиот оцет со поголема содржина на оцетна кисе-

лина од 50 g/1 мора да ги исполнува условите од став 1 на 
овој член, освен за содржината на екстракт без шеќер која 
се зголемува за 1 g/1 над вредноста пропишана од став 1 
точка 2 од овој член за секои 10 g/1 содржина на оцетна ки-
селина над вредноста пропишана за вински оцет. 

Разблажениот вински оцет мора да содржи најмалку 
40 g/1 вкупна киселина, сметано како оцетна киселина, и 
најмалку 1,3 g/1 екстракт без шеќер за секои 10 g/1 оцетна 
киселина. Покрај тоа, разблажениот вински оцет мора да 
ги исполни и брањата пропишани од став 1 точ. 3 до 6 од 
овој член. 

Разблажениот вински оцет може да се бои со природ-
ни боила заради корекција на бојата, и тоа: со беталаин 
(бетанин, Beetred), со антоцијаними и со карамела. 

Член 12 
Овошен оцет, во смисла на овој правилник, е произ-

вод добиен со оцетна ферментација на превриено овошје 
односно на превриен матичен сок од овошје или на кон-
центриран овошен сок. 

Овошниот оцет што се пушта во промет мора да ги 
исполнува следните услови: 

1) содржината на вкупната киселина, сметано како 
оцетна киселина, да не е помала од 40 g/1; 

2) содржината на екстракт без шеќер да не е помала 
од 10 g/1; 

3) содржината на вкупниот ЅО2 да не е поголема од 
300 mg/1; 

4) содржината на слободниот ЅО2 да не е поголема од 
30 mg/1; 

5) содржината на етанол да не преминува 0,5% (V/V). 

Член 13 
Мешан овошен оцет, во смисла на овој правилник, е 

производ добиен со оцетна ферментација на превриено 
мешано овошје, односно на превриен сок од повеќе видо-
ви овошје или на концентриран овошен сок од повеќе ви-
дови овошје. 

Мешаниот овошен оцет што се пушта во промет мо-
ра да ги исполнува следните услови: 

1) содржината на вкупната киселина (сметано како 
оцетна киселина) да не е помала од 40 g/1; 

2) содржината на екстракт без шеќер да не е помала 
од 10 g/1; 

3) содржината на вкупниот ЅОг да не е поголема од 
300 mg/1; 

4) содржината на слободниот ЅО2 да не е поголема од 
30 mg/1; 

5) содржината на етанол да не преминува 0,5% (V/V). 

Член 14 
Алкохолен оцет, во смисла на овој правилник, е про-

извод добиен со оцетно вриење на разреден ферментати-
вен етанол. 

Алкохолниот оцет што се пушта во промет мора да 
ги исполнува следните услови: 

1) да содржи најмалку 90 g/1 вкупна киселина, смета-
но како оцетна киселина; 

2) содржината на етанол да не преминува 0,5% (V/V). 

Член 15 
Ароматизиран оцет, во смисла на овој правилник, е 

производ добиен од алкохолен или вински оцет со дода-
ток на екстракт на природни зачини, ароматични растени-
ја, зеленчук, односно на природни и природно идентични 
ароми. 

Ароматизираниот оцет мора да^има изразена карак-
теристична арома спрема која и се декларира. 

Ароматизираниот оцет од алкохолен оцет мора да 
содржи најмалку 90 g/1 вкупна киселина (сметано како 
оцетна киселина) и мора да го исполни условот од член 14 
став 2 точка 2 на овој правилник. 

Ароматизнраниот вински оцет мора да содржи нај-
малку 50 џ/\ вкупна киселина, сметано како оцетна кисе-
лина, и најмалку 12 g/1 екстракт без шеќер и мора да ги ис-
полни и другите услови од член 11 на овој правилник. 

III. РАЗБЛАЖЕНА ОЦЕТНА КИСЕЛИНА 

Член 16 
Разблажена оцетна киселина, во смисла на овој пра-

вилник, е производ добиен со разблажување на концентри-
рана оцетна киселина со вода. За производство на раз-
блажена оцетна киселина мора да се корсти само концен-
трирана оцетна киселина за прехранбени цели, добиена 
со сува дестилација на дрво според југословенскиот стан-
дард за квалитетот на концентрирана оцетна киселина 
(JUS H.L1.020). 

Член 17 
Разблажената оцетна киселина не смее да содржи по-

веќе од 90 g/1 киселина, сметано како оцетна киселина. 
Во декларацијата за разблажена оцетна киселина, по-

крај податоците од член 3 на овој правилник, мора да биде 
истакнат и податокот: „добиена со сува дестилација на 
дрво“. 

Член 18 
Како основна состојка што мора да се декларира за 

разблажената оцетна киселина е и содржината на оцена-
та киселина во g/1 односно во проценти. 

IV. НАЧИН НА ТРАНСПОРТИРАЊЕ 

Член 19 
При транспортот и прометот на производите можат 

да се користат само садови, инки, апарати за филтрација, 
затки и славини што обезбедуваат хигиенски услови и за-
чувување на квалитетот на оцетот се до неговата потро-
шувачка, односно кои не се произведени од бакар, месинг, 
поцинкувани метали, олово и цинк кои оцетната киселина 
ги растворува. 

Член 20 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат одредбите од Правилникот за ква-
литетот на алкохолните и безалкохолните пијалаци, мра-
зот и оцетот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/78, 53/78, 
2/82 и 34/82) што се однесуваат на квалитетот на оцетот и 
на разблажената десетпроцентна оцетна киселина. 
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Член 21 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 
Бр. 07-93/142 
16 август 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

333. 
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 ЗА МЕРИЛА ЗА ШИ-

РИНА И НАДВИШУВАЊЕ НА КОЛОСЕК 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-
лови што мораат да ги исполнуваат мерилата за ширина 
и надвишување на колосек (во натамошниот текст: мери-
лото). 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката MUS. D-11/1. 

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

бира комбинирано мерило за должина и агол (скиците бр. 
1 и 2) засновано врз примената на мерен линијар со индекс 
при мерење на ширината на колосекот и на преносен ме-
ханизам со либела при мерење на надвишување на коло-
сек. 

Член 3 
Мерилото е наменето за стационарно мерење на ши-

рината, односно за надвишување на нормален железнички 
колосек со номинална ширина од 1435 mm, во ^оптоваре-
но состојба. 

Член 4 
Долунаведените изрази, во смисла на овој правилник, 

ги имаат следните значења (скица бр. 2): 
1) оска на колосекот е замислена права односно кри-

ва линија околу која, на своето номинално растојание, си-
метрично се распоредени шините на колосекот и се проте-
гаат паралелно со неа; 

2) номинална ширина на колосекот е растојанието 
меѓу внатрешните страни на главите на шините, мерено 
вертикално на оската на колосекот, на растојание од 14 
mm под горната површина на главата на шината; 

3) надвишување на колосекот е висинската разлика 
меѓу горните површини на главата на надворешната и 
внатрешната шина на колосекот (надворешната шина -
подалечна, а внатрешната - поблиска до центарот на кри-
вината на колосекот); 

4) грешка на мерилото е отстапувањето што мерило-
то го покажува за која било вредност на ширината однос-
но на надвишувањето на колосекот во границите на мер-
ниот опсег на мерилото, од соодветната реална односно 
споредбена вредност; 

5) вредност на поделокот е вредноста на мерената ве-
личина која одговара на еден поделок и е изразена во ми-
лиметри. 

Член 5 
Граници на дозволените грешки на мерилото се: 
1) при мерење на ширината на колосекот: ± 1 mm; 
2) при мерење на надвишување на колосек: ± 0,5 mm. 

Член 6 
Вредноста на поделокот на либелата на мерилото не 

смее да биде поголема од 0,3 mm/m. 

Член 7 
Вредноста на мерната сила не смее да биде помала 

од 10 N ниту поголема од 30 N. 

Член 8 
Отстапувањето на телото на мерилото од рамноста 

во хоризонтална и вертикална рамнина мора да биде во 
границите ± 0,5 mm/m. Граничниците на мерилото мора-
ат да бидат во вертикална рамнина и вертикални на на-
должниот правец на мерилото. 

Член 9 
Положбата на граничниците мора да биде симетрич-

на во однос на надолжната рамнина на симетријата на ме-
рилото и при мерењето мора да се обезбедува вертикал-
ност на поставувањето на мерилото во однос на оската на 
колосекот во граници од ± I0. 

Член 10 
Референтната температура за која се пропишани гра-

ниците на дозволените грешки изнесува 200 С. 

Член 11 
Мерниот опсег на мерилото мора да биде следниот: 
1) при мерење на ширина на колосек: долната грани-

ца (1435 mm - 10 mm) и горната граница (1435 mm -f 40 
mm); 

2) при мерење на надвишување на колосек: долната 
граница ( - 10 mm) и горната граница (4- 200 mm). 

Член 12 
Основни делови на мерилото (скица бр. 1) се: 
1) тело на мерилото; . д 
2) уред за мерење на ширината на колосекот; 
3) уред за мерење на надвишување на колосек; 
4) рачка. 

Член 13 
Телото на мерилото ги поврзува сите делови на ме-

рилото во целина и ја овозможува нивната функција. 

Член 14 
Уредот за мерење на ширината на колосекот се сос-

тои од: чифт неподвижни граничници неразделиво поврза-
ни преку својот носач со мерилото, лизгач со подвижен 
граничник и пружина за регулирање на мерната сила, рач-
ка за поместување на лизгачот и линијар со скала и индекс 
за отчитување-на вредноста на ширината на колосекот (L). 

Линијарот со скала може да биде зацврстен за мери-
лото, а индексот за отчитување за лизгачот или обратно. 

Обележувањето на поделбата со броеви мора да биде 
така што индексот да покажува позитивно односно нега-
тивно отстапување на вредноста на измерената ширина 
на колосекот од нулевата точка, т. е. од вредноста на но-
миналната ширина на колосекот. 

Член 15 
Уредот за мерење на надвишување на колосек се сос-

тои од: преносен механизам со тркалце за дотерување на 
либелата во хоризонтална положба, либела како индика-
тор на хоризонталната положба и скала со индекс за отчи-
тување на вредноста за надвишување на колосек(Н). 

Уредот за мерење на надвишување на колосек може 
да има различна конструкција, со тоа што како индикатор 
на заземената мерна положба служи либелата на мерило-
то. 

Преносниот уред може да биде изработен на принци-
пот на завојно вретено, запчеста летва и слично, а показ-
ниот уред може да има линеарна или кружна поделба и 
подвижен односно неподвижен индекс. 

Обележувањето на поделбата со броеви мора да биде 
такво што индексот да покажува позитивно односно нега-
тивно отстапување на вредноста на измереното надвишу-
вање на колосекот во однос на кулевата точка кога вред-
носта на надвишувањето е еднаква на нула. 
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Член 16 
Мерилото мора да биде изработено од челик, алуми-

ниум и од слични материјали, а граничниците од кален че-
лик со минимална тврдост од 760 HV (околу 62 HRC), 

Мерилото наменето за користење на електрифицира-
ни пруги, носачот на неподвижните граничници, лизгачот 
кој го носи подвижниот граничник и рачката на мерилото 
мораат да бидат изработени од пластична материја со со-
одветни електроизолациони и механички особини. 

Член 17 
Вредноста на поделокот на мерилото за ширина и 

надвишување на колосек мора да биде 1 mm, а ширината 
на цртата мора да биде еднаква и не смее да биде поголе-
ма од 0,2 mm. 

Цртите на поделбата што ја означуваат половината 
од сантиметарот мораат да бидат подолги од цртите што 
ги означуваат милиметрите, а цртите што ги означуваат 
сантиметрите мораат да бидат подолги од цртите што ги 
означуваат половините од сантиметрите. 

Нулевата црта на поделбата за покажување на шири-
ната на колосекот мора да биде обележена со номинална-
та вредност на ширината на колосекот, а цртата на подел-
бата за покажување на надвишувањето на колосекот со 
вредноста нула. 

Цртите на поделбата на полните сантиметри мораат 
да бидат обележени со позитивни односно негативни брое-
ви, изразени во милиметри, од кои барем првиот и послед-
ниот од нив мораат да имаат и ознака на единиците - ми-
лиметар. 

Член 18 
Натписите и ознаките на мерилото мораат да бидат 

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

Натписите и ознаките мораат да бидат јасни, доборо 
видливи во работни услови и испишани така што да не 
можат да се избришат или симнат. 

Член 19 
На мерилото мораат да бидат испишани; 
1) фирмата односно називот или знакот на произво-

дителот; 
2) вредноста на номиналната ширина на колосекот; 
3) мерниот опсег за ширината и за надвишувањето на 

колосекот; 
4) референцата температура; 
5) серискиот број и годината на производство; 
6) службената ознака на типот на мерилото, ако е из-

вршено испитување на типот. 

Член 20 
На мерилото можат^да бидат испишани и ознаките 

на земјата производител, на типот на мерилото и слично, 
како и каталошките и други броеви. 

Член 21 
Скиците бр. 1 и 2 се отпечатени кон овој правилник и 

претставуваат негов составен дел. 

Член 22 
Мерилата што во поглед на натписите и ознаките не 

ги исполнуваат условите пропишани со овој правилник, ќе 
се примаат на преглед до 31 декември 1989 година. 

Член 23 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 02-3112/1 
7 февруари 1989 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
Милан Межек, с. р. 

Скица бр. 1 - Општ изглед на мерилото за ширина и 
надвишување на колосек 

1 - Тело на мерилото 
2 - Рачка 
3 - Носач на неподвижните граничници 
4 - Неподвижни граничници 
5 - Лизгач со подвижен граничник 
6 - Подвижен граничник 
7 - Скала со индекс за отчитување на вредноста на ши-

рината на колескот (L) 
8 - Рачка за поместување на лизгачот со подвижен гра-

ничник 
9 - Скала со индекс за отчитување на вредноста на над-

вишување на колосек (X) 
10 - Либела - индикатор на уредот за мерење на надвисну-

вање на колосек 
11 - Тркалце за дотерување на либелата во хоризонтална 

положба 

I I 

Скица бр. 2 - Приказ на ширината (L) и надвишувањето 
(Н) на колосекот на правецот (I) и во кривина (II) 

1 - Шина 
2 - Подложна плочка 
3 - Надворешна ширина 
4 - Внатрешна шина 
5 - Оска на симетријата на шината 

334. 
Врз основа на член 25 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 пропишува 
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П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА РАБОТНИ ЕТАЛО-
НИ - УРЕДИ ЗА ПРЕГЛЕД НА МЕРИЛА ЗА ШИРОЧИ-

НА И НАДВИШУВАЊЕ НА КОЛОСЕЦИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови кои мораат да ги исполнуваат работните еталони -
уреди што служат за преглед на мерила за широчина и 
надвишување на нормален железнички колосек, со номи-
нално растојание на шините од 1435 mm (во натамошниот 
текст: уредите). 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката MUS.RE.D-11/1. 

Член 2 
Уред (скица број 1), во смисла на овој правилник, е 

комбиниран стационарен механички мерен уред, заснован 
врз примена на симулација на состојбата на нормален 
железнички колосек во поглед на неговата широчина и 
надвишување. 

Член 3 
Уредите се наменети за контрола на точноста на по-

кажувањето на мерилата за широчина и надвишување на 
колосеци. Уредите функционираат на тој начин што 
содржат елемент на колосекот, составен од два отсечоци 
од соодветен тип на шина, кои принудно можат да се дове-
дат во која и да е меѓусебна положба во рамките на мерни-
те опсези во широчина, односно за надвишување на коло-
сеци и во таа положба да се фиксираат - на кој начин се 
добива можност за непосредно определување на соодвет-
ните грешки на испитуваното мерило за широчина и над-
вишување на колосеци. 

При испитувањето на надвишувањето на колосеци, 
склопот за мерење на широчина на колосеци мора да биде 
фиксиран во својата кулева положба. 

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

имаат следните значења (скица бр. 2); 
1) оска на колосекот е замислена (права односно кри-

ва) линија околу која, на определено растојание, нормал-
но симетрично се распоредени шините на колосекот; 

2) широчина на колосекот е растојанието меѓу внат-
решните страни на главите на шините, мерено нормално 
на оската на колосекот, на растојание од 14 mm под горна-
та површина на главата на шината; 

3) надвишување на колосекот е височинската разлика 
меѓу горните површини на главите на надворешните и 
внатрешните шини на колосекот (надворешната шина е 
таа што е подалеку, а внатрешната е онаа што е поблиску 
до центарот на кривината на колосекот); 

4) грешка на уредот е отстапувањето на која и да би-
ло заземена вредност за широчина односно надвишување 
на колосекот, во границите на односниот мерен опсег, од 
соодветната права односно споредбена вредност, 

Член 5 
Граници на дозволените грешки на уредот се: 
1) при мерењето на широчината на колосекот ±0,2 

mm; 
2) при мерењето на надвишувањето на колосекот 

±0,1 mm. 
Вредноста на поделокот на либелата на уредот со по-

мош на која се испитува точноста на покажувањето на 
склопот за дотерување на надвишувањето на колосекот не 
смее да биде поголема од ±0,02 тга/ш, а правоста и ме-
ѓусебната паралелност на мерените површини на под-
ложното рамнило не смее да биде поголема од ±0,1 mm. 

Член 6 
Отстапувањето на изводниците на отсечоците на ши-

ните односно на линиите по кои граничниците на испиту-
ваното мерило за широчина и надвишување на колосеци 
ги допираат внатрешните површини на главите на шини-
те, мора да биде во границите: 

1) од правоста: ±0,1 mm; 
2) од меѓусебната паралелност, при фиксирана по-

ложба на шините: ±0,2 mm; 
3) од нормалност со водилките на склопот за мере-

ње на широчината на колосеци, при фиксирана положба 
на шините: ± I0; 

4) од паралелноста со свртливата оска на склопот за 
дотерување на надвишувањето на колосекот ±0,3 mm. 

Член 7 
Отстапувањето на рамнината која ги спојува горните 

површини на главите на шините односно на свртливата 
оска на склопот за дотерување на надвишувањето на коло-
секот, фиксиран во неговата нулева положба, од хоризон-
талната рамнина, мора да биде во границите од ±0,05 
mm/m. 

Член 8 
Референтната температура за која се пропишани гра-

ниците на дозволените грешки на уредот изнесува 20 0С. 

Член 9 
Уредите мораат да бидат сместени надвор од влија-

нието на механички вибрации и потреси и мораат на под-
логата да лежат стабилно (по потреба, неподвижно да се 
прицврстени за подлогата). 

Член 10 
Мерни опсези на одделни склопови на уредите морат 

да бидат: 
1) минималниот мерен опсег на склопот за дотерува-

ње на широчината на колосекот: 1435 mm, - 10 mm и ч- 40 
mm; исто така, на уредот мора да биде назначен во таа 
или во слична форма (во вид на горно односно долно от-
стапување од номиналната вредност на широчината на 
колосекот); 

2) минималниот мерен опсег на склопот за дотерува-
ње на надвишувањето на колосекот е 0 - 150 mm. 

Член И \ 
Уредите мораат да ги имаат следните составни дело-

ви (скица бр. 1): 
1) подножје на уредот; 
2) склоп за дотерување на широчината на колосекот; 
3) склоп за дотерување на надвишувањето на колосе-

кот. 

Член 12 
Подножјето на уредот служи конструктивно да ги 

обедини сите делови и склопови на уредот во една един-
ствена функционална целина. 

Конструкцијата е во форма на маса со рамка со из-
должена правоаголна форма, а составена е од масивни, 
меѓусебно заварени челични профили во форма на U, L 
или слична форма, со нозе прицврстени за подлогата. 

Член 13 
Склопот за дотерување на широчината на колосекот 

се состои од: 
1) масивна правоаголна рамка, изработена од ист ма-

теријал и на ист начин како и подножјето на уредот, кој 
всушност претставува „праг“ на железничкиот колосек кој 
може да се свртува околу хоризонталната оска прицврсте-
на на едниот крај на рамката на подножјето; 

2) неподвижна шина,, прицврстена преку подложна 
плочка и попречна пречка за свртлива рамка; 

3) лизгач со подвижна шина, прицврстена за лизгачот 
преку подложната плочка, завојно вретено со рачка, на-
вртка, мерен линијар со подвижен индекс за заземање на 
саканата вредност за широчината на колосекот и сопирач-
ка. 

Член 14 
Склопот за дотерување на надвишувањето на колосе-

кот го сочинуваат: 
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1) правоаголна рамка и две шини со придружните де-
лови од член 13 на овој правилник како заеднички елемен-
ти на двата оклопа; 

2) завојно вретено со рачка, навртка, неподвижен вер-
тикален линијар со вертикално поместлив индекс (или об-
ратно) за заземање на саканата вредност за надвишување 
на колосекот и сопирачка. 

Член 15 
Елементите на уредите мораат да бидат изработени 

од цврст материјал КОЈ ИМ одговара на условите за употре-
ба и заштитени на соодветен начин од влијанието на абе-
ње и корозија. 

Член 16 
Сите подвижни делови на уредот мораат да се 

движат рамномерно и без зјај и закосување. 

Член 17 
Подножјето на уредот мора да има можност за доте-

рување на хоризонталната положба на уредот и, по потре-
ба, за фиксирање на уредот за подлогата. 

Член 18 
Отсечоците на шините мораат да бидат со најмалку 

три пати поголема должина од меѓусебното растојание на 

Скица бр. 1 - Уред за преглед на мерила за широчина и надвишување на колосеци (општ изглед) 

1 - Подножје 
2 - Рамка 
3 - Неподвижна шина 
4 - Лизгач со подвижна шина 
5 - Завојно вретено за дотерување на широчината на колосекот, со навртка и рачка 
6 - Мерен линијар со индекс, за покажување вредноста на широчината на колосекот 
7 - Сопирачка на склопот за дотерување широчината на колосекот 
8 - Свртлива оска на рамката 
9 - Завојно вретено за дотерување на надвишувањето на колосекот, со навртка и рачка 
10 - Мерен линијар со индекс, за дотерување вредноста на надвишувањето на колосекот 
11 - Сопирачка на склопот за дотерување на надвишувањето на колосекот 
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чифтот неподвижни граничници на испитуваното мерило 
за широчина и надвишување на колосекот. 

Член 19 
Во склопот за дотерување на широчината на колосе-

кот мерниот линијар може да биде фиксиран за подножје-
то паралелно со водилките на лизгачот, а индексот фикси-
ран за лизгачот може да се движи по должината на линија-
рот (по правило), или обратно. 

Во склопот за дотерување на надвишувањето на ко-
лосекот, во хоризонталната положба на рамката, оската 
на свртливата рамка и оската на елементот за задвижува-
ње на индексот односно на линијарот мораат да бидат 
приближно во вертикала на средната точка на главата на 
соодветната шина. 

Мерниот линијар може да биде фиксиран во верти-
кална положба за подножјето, а индексот, врзан преку ра-
кавецот и кулисниот механизам за рамката, може да се 
движи вертикално по должината на линијарот, или обрат-
но (кулисниот механизам овозможува пренос исклучиво 
на вертикалната компонента на движењето на надвореш-
ната шина при свртувањето на рамката, т. е. овозможува 
мерење на надвишувањето на надворешната шина над 
внатрешната по дефиниција). 

Член 20 
Вредноста на поделокот на мерните линијари на уре-

дот за покажување на широчината и надвишувањето на 
колосекот мора да биде помала или еднаква на 1mm. 

Изработката на поделбата и на соодветниот индекс 
на уредот мора да биде таква што да овозможува лесно 
читање на целите милиметри и процена на деловите од 
милиметар. 

Член 21 
Означувањето со броеви на линијарите на уредите 

мора да биде такво што во рамките на постојните мерни 
опсези да овозможува заземање на: 

1) позитивно односно негативно отстапување од на-
значената номинална вредност за широчината на колосе-
кот, кај склопот за дотерување на широчината на колес-
кот; 

2) позитивно односно негативно отстапување од на-
значената нулева вредност, т. е. од хоризонатлната по-
ложба, кај склопот за дотерување на надвишување на коло-
секот. 

Член 22 
Сите црти на една поделба мораат да бидат со еднак-

ва широчина и не над 0,2mm. 
Цртата која и одговара на номиналната вредност на 

широчината на колосекот и на вредноста на надвишува-
њето еднаква на нула, како и одделните карактеристични 
црти (посебно оние на цели сентиметри) мораат, во опре-
делена градација, да имаат поголема должина од цртите 
на основната поделба. 

Обележувањето со броеви, освен номиналната вред-
ност на широчината на колосекот и нулевото надвишува-
ње, заедно со соодветниот знак, мора да биде дадено ба-
рем на секој цел сантиметар. 

Ознаката на мерната единица(тт)мора да има број 
кој ја означува номиналната вредност на широчината на 
колосекот и броеви барем на почетокот и на крајот на од-
делен мерен опсег (освен нула). 

Член 23 
- Натписите и ознаките на уредите мораат да бидат ис-

пишани на еден од јазиците и писмата на народите однос-
но народностите на Југославија. 

Натписите и ознаките на уредите мораат да бидат 
јасни, добро видливи во работни услови и испишани така 
што да не можат да се избришат или симнат. 

Член 24 
На уредите мораат да бидат испишани: 
1) Фирмата односно називот или знакот на произво-

дителот; 

2) вредноста на номиналната широчина на колосе-
кот; 

3) мерниот опсег за широчината и за надвишувањето 
на колосекот (на начинот од член 10 на овој правилник); 

4) референтната температура; 
5) серискиот број и годината на производството; 
6) службената ознака на типот на уредот, ако е из-

вршено испитување на типот. 

Член 25 
На уредите можат да бидат испишани и ознаките на 

земјата - производител, типот на уредот и сл., како и ката-
лошките и другите броеви. 

Скиците бр. 1 и 2 се наоѓаат во прилогот кон овој 
правилник и претставуваат негов составен дел. 

Член 26 
Уредите кои се наоѓаат во употреба, а кои во поглед 

- на натписите и ознаките не ги исполнуваат условите про-
пишани со овој правилник, ќе се примаат на преглед до 31 
декември 1989 година. 

Член 27 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 02-3116 
7 февруари 1989 гидина 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
Милан Межек, с. р. 

Скица бр. 2 - Приказ на ширината (L) и надвишувањето 
(Н) на колосекот на правецот (I) и во кривина (II) 

1 - Шина 
2 - Подложна плочка 
3 - Надворешна ширина 
4 - Внатрешна шина 
5 - Оска на симетријата на шината 

335. 
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 ЗА НАДОЛЖНИ И 

РАМКОВНИ ЛИБЕЛИ 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-
лови што мораат да ги исполнуваат надолжните и рам-
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ковните либели со должина до 500 mm односно 300 mm -
300 mm, со класа на точност I, И, III и IV (во натамошни-
от текст: либела). 

Метролошките услови од тав 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката MUS. W-3/1. 

Член 6 
Напречната (помошна) цевка (ампула) на либелата, 

која е составен дел на либелата (скица бр. I), мора да има 
вредност на поделокот во рамката (5-10) mm/m. 

Член 2 
Либелата (екипата бр. 1), во смисла на овој правил-

ник, е механичко мерило на аголот во вертикалната рам-
нина, засновано врз примена на лачно свиткана односно 
обработена цевка, делумно исполнета со течност, при што 
воздушниот меур во цевката зазема секогаш највисока по-
ложба и, со помош на постојната поделба на цевката, дава 
можност за мерење на големината на тој агол. 

Член 7 
Границите на дозволената грешка на либелата (R) во 

својата кулева (хоризонтална) положба, на референтна 
температура од 20 0С и при отстапување на напречната 
либела за ± 0,1 од должината на својот поделок, зависно 
од класата на точност на либелата за ± 0,1 од должината 
на овој поделок и зависно од класата на точност на либе-
лата, се дадени во следната табела: 

Член 3 
Либелата е наменета за утврдување на хоризонтална-

та положба, како и за определување на малите отстапува-
ња од таа положба, т. е. малите наклони (до 3,4' односно 1 
mm/m). Односот меѓу вредноста на аголот на наклонот на 
либелата изразен во аголна мера и во промили, е даден во 
табелата 1. 

Во склоп со аголникот односно рамката (скица бр. 1 
под И), либелата е наменета за утврдување на вертикална-
та положба, како и за определување на мали отстапувања 
од таа положба. 

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

имаат следните значења: 
1) должина на либелата (L) е растојанието меѓу крај-

ните точки на мерната површина на либелата во над-
олжниот правец; 

2) поделок (pars) на либелата е лачното растојание 
меѓу две последовни црти на цевката (ампулата) на либе-
лата; 

3) вредност на поделокот на либелата, изразена во 
mm/m, е големината на наклонот, мерен со либелата, која 
му одговара на еден поделок (pars) на либелата; при тоа 
се смета со средната положба на меурот меѓу соодветните 
црти на поделбата на либелата; 

4) должина на поделокот на либелата е растојанието 
меѓу две последовни црти на поделбата на либелата, мере-
но по лакот на цевката на либелата и изразено во единици 
за должина; 

5) осетливост на либелата односно на цевката на ли-
белата е наклонот во рамнината на кривината на цевката 
на либелата, кој предизвикува поместување на меурот на 
либелата за должина на еден поделок и бројно е еднаква 
на вредноста на поделокОт; 

6) грешка на либелата (R) е отстапувањето од по-
кажувањето на либелата на кое и да е место на мерниот 
опсег во однос на соодветната права односно споредбена 
вредност. 

Член 5 
Класата на точност на либелата, зависно од вреднос-

та на поделокот и изгледот на поделбата на либелата, е 
дадена во следната табела: 

Член 8 
Границите на дозволената грешка на вредноста на 

поделокот се ± 0,25 од номиналната вредност. 

Член 9 
Рамноста на мерните површини на либелата (Е) мора 

да биде во границите дадени во следната табела: 

Класа на точност Рамност, ± Е, во ц / и т 

I 6 ^ 5.10-61Ј) 

II 10+1.10-4 , 

III 

IV 
20-f2.10^5.L 

1) Ознаката „L" ја претставува вредноста на должината на либелата, изразе-
на во милиметри (скица бр. 1) 

Член 10 
Границите на дозволената грешка на поделбата на 

цевката на либелата се дадени во следната табела: 

Големина Граници на дозволената 
грешка 

Должина на поделокот ± 0,05 mm 

Вредност на поделокот ± 25% од номиналната 
вредност 

Широчина на цртите ± 10% од средната вредност 

Стандардно отстапување ±, 1/10 од правата вредност 
на поделокот 

Најмал наклон при кој 1/10 од правата вредност на 
меурот на либелата се поделокот 
задвижува 
1) Се утврдува со еднострано аголно и безударно свртување на лнбелата. 

Член 11 
Широчината на цртите на поделбата на цевката на 

либелата, зависно од вредноста на поделокот (Р) на либе-
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лата, мора да биде во границите дадени во следната табе-
ла: 

Вредност на поделокот р, Широчина на цртите во mm 
во mm/m 

Широчина на цртите во mm 

Р ^ 0,2 0,2 

0,2 ^ Р ^ 0,8 0,3 

0,8 ^ Р 0,5 

Член 12 
Растојанието на нулевите црти на поделбата на либе-

лата мора да биде поголемо од должината на меурот за 
вредност од 1-2,5 mm, при температура 20 0С. 

Член 13 
Референтната температура, за која се пропишани гра-

ниците на дозволените грешки на либелата, изнесува 
20 0С. 

Член 14 
Надолжните либели можат да имаат вредност на 

должината (L) до 500 mm, а рамковните до 300 mm - 300 
mm. 

Член 15 
Основните делови на либелата (скица бр. 1) се: 
1) тело на либелата; 
2) надолжна цевка (ампула) на либелата; 
3) напречна цевка (ампула) на либелата; 
4) термоизолациона облога; 
5) заштитна покривка. 

Член 16 
Телото на либелата ги обединува сите делови на ли-

белата во една единствена конструктивна целина и наедно 
ги материјализира мерните површини. 

Телото на либелата од класа на точност I и И,мора 
да биде од метал, а телото на либелата од класа на точ-
ност III и IV може да биде од метал или од други матери-
јали со постојана форма. 

Либелата од класа на точност 1а мора да има термои-
золациона облога (во вид на заштитни облоги или опла-
ти), како и заштитна покривка на надолжната цевка на ли-
белата, а кај либелата од класа на точност Ib и 1с овие за-
штитни делови се препорачуваат. 

Кај либелата од класа на точност 1а, надолжната цев-
ка (ампула) на либелата мора да има конпензатор на тер-
мичките дилатации. 

Член 17 
Мерните површини на либелата можат да бидат рам-

ни, во форма на призматичен жлеб и комбинирани, непре-
кинати или прекинати. 

Член 18 
Надолжната цевка (ампула) на либелата со воздушен 

меур и поделба претставува показен уред на либелата. 
Материјалот од кој е направена надолжната цевка на 

либелата мора да биде провиден, хомоген и без меурчиња, 
нечистотија и сл. 

Течноста со која е исполнета надолжната цевка на ли-
белата не смее под дејство на светлост и топлота да се раз-
лага. 

Цевката од која е направена ампулата на либелата 
мора од обете страни да биде затворена и, зависно од кла-
сата на точност на либелата, брусена од сите страни, де-
лумно брусена или лачно свиткана. 

Член 19 
Напречната цевка (ампула) на либелата служи како 

покажувач на исправната положба на либелата во верти-
кална рамнина (т.е. покажува дека рамнината на кривина-

та на надолжната ампула на либелата односно рамнината 
на симетријата на либелата е во вертикална рамнина). 

Член 20 
Поделбата на надолжната цевка (ампула) на либела-

та може да биде непрекината, прекината во средината или 
може да има само две нулеви црти (скица бр. 2). 

За сите три видови поделби нулевите црти мораат да 
бидат во средината на ампулата и видно обележени. 

Должината на поделокот кај поделбата под I и II 
(скица бр. 2) мора да биде 2 mm, а кај поделбата под III ис-
то така должината на поделокот да е 2 mm. 

Цртите на поделбата мораат да бидат прави, со ос-
три рабови, норамлни на надолжната оска на ампулата и 
со меѓусебно еднаква широчина и должина. Обете нулеви 
црти и секоја петта црта на поделбата мораат да бидат ис-
такнати со својата поголема должина. Додатните ознаки 
во вид на точки се допуштени на краевите на секоја цулева 
црта. 

Замислената права, која ги полови цртите на по-
делбата, мора да биде паралелна со надолжната оска на 
ампулата. 

Цртите на поделбата мораат да бидат изработени та-
ка што да бидат трајни (на пр. со нагризување на скалата 
на либелата, а потоа со исполнување со трајна боја). 

Член 21 
Должината на меурот мора да изнесува една третина 

од должината на ампулата на либелата. Растојанието на 
нулевите црти, на температура од 200С, мора да биде по-
големо од должината на меурот за вредност од 0,5 mm до 
3 mm. 

Должината на видливиот дел на поделбата мора да 
биде поголема од должината што меурот ја има на темпе-
ратура од -10 0С. 

Член 22 
Либелата мора да биде сместена во соодветна зашит- г 

на кутија, која мора да биде изработена и одвнатре об-
ложена, така што либелата сигурно да ја штити од удари 
и надворешни влијанија. 

Член 23 
Натписите и ознаките на либелата мораат да бидат 

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

Член 24 
Натписите и ознаките на либелата мораат да бидат 

јасни, добро видливи во работни услови и испишани така 
што да не можат да се избришат или симнат. 

Член 25 
На либелата мораат да бидат испишани: 
1) фирмата односно називот или знакот на произво-

дителот; 
2) вредноста на поделокот на либелата (за класи на 

точност I и II на самото тело на либелата); 
3) службената ознака на типот на либелата, ако е из-

вршено испитување на типот. 

Член 26 
На либелата можат да бидат испишани ознаките на 

должината на либелата на земјата производител, стандар-
дите на земјата производител, годината на производство-
то како и каталошките, сервиските и други броеви. 

Член 27 
Скиците бр. 1 и 2 и табелата 1 се отпечатени кон овој 

правилник и се негов составен дел. 

Член 28 
Либелите што се во употреба, а кои во поглед на на-

тписите и ознаките не ги исполнуваат условите пропиша-
ни со овој правилник, ќе се примаат на преглед до 31 де-
кември 1989 година. 
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Член 29 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 02-3349/1 
7 февруари 1989 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
Милан Межек, с. р. 

Табела 1 

ОДНОС МЕЃУ ВРЕДНОСТА НА АГОЛОТ НА НАКЛО-
НОТ НА ЛИБЕЛАТА ИЗРАЗЕН ВО АГОЛНА МЕРА (а) 

И ВО ПРОМИЛИ(х) 

рамковната либела (II) 

1 - Тело на либелата 
2 - Надолжна цевка (ампула) на либелата 
3 - Напречна цевка (ампула) на либелата 
4 - Термоизолациона облога 
5 - Заштитна покривка 

Скица бр. 2 - Изглед на поделбата на надолжната цевка 
(ампула) на либелата 

1 - Лулеви црти 
2 - Црти на поделбата 
3 - Меур 

336. 
Врз основа на член 25 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 пропишува 

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

НИ-ПРОБНИ ОПТИЧКИ ЛУПИ И КЛИНОВИ ЗА 
ПРЕГЛЕД НА ФОКОМЕТРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови што мораат да ги исполнуваат работните еталони -
пробни оптички лупи и клинови што служат за преглед на 
фокометри. 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката MUSs RE. D-11/3. 

Член 2 
Под пробни оптички лупи (скица бр. 1) и пробни оп-

тички клинови (скица бр. 2), во смисла на овој правилник, 
се подразбираат оптичките лупи и оптичките клинови што 
служат како работни еталони за преглед на фокометри, та-
ка што определени параметри на тие еталони се мерат со 
помош на испитуваниот фокометар и притоа се утврдува-
ат вредностите на соодветни отстапувања во покажување-
то на фокометарот. 

Член 3 
Видови на пробни оптички лупи се: 
- сферични пробни оптички лупи што се наменети за 

испитување на точноста на поделбата на фокометарот 
што служи за мерење на сферниот ефект, и 
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- торични пробни оптички лупи што се наменети за 
испитување на точноста на аголната поделба на фокоме-
тарот. 

Пробните оптички клинови се наменети за испитува-
ње точноста на поделбата на фокометарот што служи за 
мерење на призматичниот ефект. 

Член 4 
Долунаведените изрази, во смисла на овој правилник, 

ги имаат следните значења: 
1) фокометар е мерило што служи за мерење на оп-

тичките карактеристики на стаклото за очила (вметнати 
во рамка); 

2) оптичка моќ на една оптичка лупа е својство на таа 
оптичка лупа да ги прекршува светлосните зраци што низ 
неа поминуваат. 

Член 5 
Номиналните вредности на оптичката моќ на сферич-

ии пробни оптички лупи и на соодветните толеранции на 
изработката, како и границите на дозволената грешка во 
однос на реалната вредност на оптичката моќ на лупата, 
lie смеат да бидат поголеми од вредностите наведени во 
табелата: 

Ознака Номинална Толеранција на 
на про- вредност изработката 

Ознака 
на про-

бната лу-
па 

Номинална Толеранција на 
вредност изработката 

Граници на дозво-
на оптичката моќ на лупата лената грешка на 

оптичката моќ на 
лупата 

1 / т - т"1 1/m е пг1 

1 Н- 2 ± 0,05 ±0,02 

2 Ч- 4 ± 0,1 ± 0,02 

3 Ч- 8 ± 0,3 ± 0,03 

4 - 1 6 ± 0,4 ± 0,03 

5 -1-24 ± 0,4 ± 0,03 

6 - 2 ± 0,05 ± 0,02 
: 7 - 4 ± 0,1 ± 0,02 

8 - 8 ± 0,3 ± 0,03 

9 - 1 6 ± 0,4 ± 0,03 

10 - 2 4 ± 0,4 ± 0,03 

Ознака Номинална Толеранција на 
на про- вредност изработката 
бниот 
клин - Граници на дозво-

, лената грешка на 
на призматичниот ефект Призматичниот 

ефект 

cm/m cm/m 

бннот 
клин ^ Граници на дозво-

"" . лената грешка на на призматичниот ефект П р И З М а ^ ч „ И от 
ефект 

е т / т с т / т 

III 3,00 ± 0,2 ± 0,01 

IV 4,00 ± 0,2 ± 0,02 

V 6,00 ± 0,3 ± 0,02 

Член 6 
Номиналната вредност на оптичката моќ на торична 

: пробна оптичка лупа мора да биде: 
1) за сферичен ефект sph ^ О пг1 

2) за цилиндричен ефект cyl е н- 4 пот1. 

Член 7 

Номиналните вредности на призматичниот ефект на 
пробните оптички клинови и на соодветните толеранции 
на изработката, како и границите на дозволената грешка 
во однос на реалната вреднсот на призматичниот ефект, 
се дадени во следната табела: 

1,00 ± 0,1 ± 0,01 

Член 8 
Референтната температура, за која се пропишани гра-

ниците на дозволените грешки, изнесува 200С. 

Член 9 
Сферичнапга пробна оптичка лупа може да биде план-

конвексна и планконкавна, а за поголеми вредности на оп-
тичка моќ и биконкавна и биконвексна. 

Пробната оптичка лупа мора да има ознака на својот 
оптички центар и да биде ставена во соодветна рамка, со 
рамни страници. 

Член 10 
Торичната пробна оптичка лупа мора да биде ставе-

на во соодветна рамка, со рамни и точно ориентирани 
страници. 

Член 11 
Пробниот оптички клин мора да има рамни површи-

ни и да биде ставен во соодветна рамка. 

Член 12 
Натписите и ознаките на пробните оптички лупи и 

клинови мораат да бидат испишани на еден од јазиците и 
писмата на народите и народностите на Југославија. 

Член 13 
Натписите и ознаките на пробните оптички лупи и 

клинови мораат да бидат јасни, добро видливи во работни 
услови и испишани така што да не можат да се избришат 
или симнат. 

Член 14 
На пробните оптички лупи и клинови мораат да би-

лет испишани: 
1) фирмата односно називот или знакот на произво-

дителот; 
2) кај сферичните пробни оптички лупи: реалната 

вредност на оптичката моќ на лупата, изразена во пг1, и 
да биде обележена оптичкиот центар; 

3) кај торичните пробни оптички лупи: реалната 
вредност на сферичкиот ефект, изразена во ш-1, и реалната 
вредност на цилиндричкиот ефект, изразена во пг1; 

4) кај пробните оптички клинови: реалната вредност 
на призматичкиот ефект, изразена во cm/m; 

5) службената ознака на типот на пробната оптичка 
лупа и пробниот клин, ако е извршено испитување на ти-
пот. 

Член 15 
На пробните оптички лупи и клинови можат да бидат 

испишани ознаките на земјата на производителот, стан-
дардот на земјата на производителот, годината на произ-
водството и сл., како и патолошките и сериските броеви. 

Член 16 
Скиците бр 1 и 2 се наоѓаат во прилогот кон овој пра-

вилник и претставуваат негов составен дел. 
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Член 17 
Пробните оптички лупи и клинови што се во употре-

ба, а што во поглед на натписите и ознаките не ги испол-
нуваат условите пропишани со овој правилник, ќе се при-
маат на преглед до 31 декември 1995 година. 

Член 18 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

да објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 02-3350/1 
7 февруари 1989 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
Милан Межек, с. р. 

Скица бр. 1 - Пробна оптичка лупа 

1 - Додатни линиски ознаки 

337. 
Врз основа на член 7 од Одлуката за определување на 

највисоката цена на пченично брашно тип „850" и највисо-
ката цена на основниот вид пченичен леб произведен од 
пченично брашно тип „850" („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
13/89), сојузниот секретар за трговија донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА НАРЕДБАТА ЗА 
НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ОДРЕДБАТА 
НА ТОЧКА 5 СТАВ 2 ОД ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ НА НАЈВИСОКАТА ЦЕНА НА ПЧЕНИЧНО 
БРАШНО ТИП „850" И НАЈВИСОКАТА ЦЕНА НА ОС-
НОВНИОТ ВИД ПЧЕНИЧЕН ЛЕБ ПРОИЗВЕДЕН ОД 

ПЧЕНИЧНО БРАШНО ТИП ЈЗО“ 
1. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба 

престанува да важи Наредбата за начинот на спроведува-

њето на одредбата на точка 5 став 2 од Одлуката за опре-
делување на највисоката цена на пченично брашно тип 
„850" и највисоката цена на основниот вид пченичен леб 
произведен од пченично брашно тип „850" („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 13/89). 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 167 
6 април 1989 година 
Белград 

Сојузен 
/ секретар за трговија, 
м-р Мустафа Назми, с. р. 

338. 
Врз основа на член 52 точка 2 од Законот за заштита 

на животните од заразни болести што ја загрозуваат цела-
та земја („Службен лист на СФРЈ“, број 43/86), сојузниот 
секретар за земјоделство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-

ЅЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И ПРОВОЗ 
РЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-

ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА ЧА-
ПУНКАРИ И ПРОИЗВОДИ, СУРОВИНИ И ОТПАДО-
ЦИ ПО ПОТЕКЛО ОД ЧАПУНКАРИ ОД РЕПУБЛИКА 

ИТАЛИЈА 
1. Зарди спречување на внесувањето во Социјалис-

тичка Федеративна Република Југославија на заразните 
болести лигавка и шал, се забранува увоз од Република 
Италија, и тоа од општината Брешија - провинција Ере-
кција во Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и провоз преку територијата на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија на следните пратки: 

1) живи чапункари (говеда, овци, кози и свињи); 
2) производи, суровини и отпадоци по потекло од ча-

пункари, освен термички обработени конзерви на месо, су-
рови кожи солени со морска сол и третирани со калцини-
рана сода, ако така обработените кожи биле лагерирани 
најмалку 30 дена во местото на потеклото и ако во општи-
ната на потеклото на кожите и соседните општини немало 
лигавка и шап за последните три месеци, термички обра-
ботено масно ткиво и волна перена во алкален воден рас-
твор при Ph 10 вредност, со додаток на натриум-карбонат 
во количина од 1,5 - 2 g на литар и сушена во воздушна 
струја при термпратура од 80 0С. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да важи Наредбата за забрана на увозот во Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија и про-
возот преку територијата на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија на чапункарн и производи, сурови-
ни и отпадоци по потекло од чапункари од Република 
Италија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/88). 

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

Бр. 2151 
23 март 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за земјоделство, 

д-р Стево Мирјаннќ, с. р. 

339. 
Врз основа на член 94 од Законот за сметководството 

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/89), сојузниот секретар 
за финансии пропишува 
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У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА 
СОСТАВУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА ЛАТЕНТНИТЕ ЗАГУБИ И ЛАТЕНТНИТЕ РЕЗЕРВИ 

СО СОСТОЈБА НА 31 ДЕКЕМВРИ 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Во Упатството за составување на образецот за ут-

врдување на латентните загуби и латентните резерви со 
состојба на 31 декември 1988 година („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 17/89), во член 2 став 1 точка 1 зборовите: „за 
кои поминал рокот од 60 дена од денот на втасувањето од-
носно 60 дена од рокот за внесување на девизите во земја-
та“ се заменуваат со зборовите: „на кои рокот на втасува-
њето истекол односно рокот за внесување на девизите во 
земјата истекол заклучно со 1 ноември 1988 година“. 

Во точка 2 зборовите: „во работењето“ се заменуваат 
со зборовите: „во образецот Биланс на состојбата на кон-
тата 095,096,097 и 098, односно ако утврдила и искажала 
загуба по завршната сметка за 1988 година“, а по бројот: 
„007" се додаваат зборовите: „ја зголеми за износот на 
контото 016 кој се однесува на основачкото вложување и“. 

Во точка 14 став 1 по зборовите: „го внесува износот“ 
се додаваат зборовите: „на зголемувањето“, зборот: „зго-
лемен“ се брише, а на крајот се додава реченица која гла-
си: „Организацијата што за тие основни средства ја пре-
сметала амортизацијата по стапки на амортизација пого-
леми од пропишаните, може да одлучи исправката на 
вредноста заедно со зголемувањето по овој основ да не из-
несува повеќе од износот на пресметаната амортизација 
по пропишаните стапки за досегашниот век на користење-
то врз основицата зголемена по овој основ“. 

Во став 4 по зборовите: „во заедничкиот приход“ се 
додаваат запирка и зборовите: „како и распоредот на пре-
сметаните ненаплатени приходи по основ на заедничкиот 
приход“, а на крајот се додава реченица која гласи: „Де-
лот на пресметаниот ненаплатен приход, по основ на заед-
ничкиот приход што им припаѓа на другите учесници, по 
намалувањето за износот на латентните загуби под редни-
от број 1 во образецот Биланс што се однесува на другите 
учесници во заедничкиот приход, организацијата преку 
која се остварува и распоредува заедничкиот приход го 
внесува во образецот Биланс под редниот број 8." 

Член 2 
Во член 3 став 1 точката 2 се менува и гласи: 
„2) износот на латентната загуба под реден број 2 се 

книжи во корист на контото 027, а потоа се спроведува 
книжење со одобрување на контата 007 и 016 (аналитички 
за износот што се однесува на основачки вложувања) и со 
задолжување на контото 027, за состојбите искажани на 
тие конта“. 

По став 1 се додаваат четири става, кои гласат: 
„По исклучок од одредбата на став 1 точка 8 од овој 

член, организцијата може, во согласност со одредбите од 
член 38 ст. 1 и 6, член 40 став 2, член 45 став 3 и член 81 ст. 
1 и 2 од Законот за сметководството, наместо непокриена-
та загуба, со износот од редниот број 19 на образецот Би-
ланс, да ги товари нематеријалните вложувања најмногу 
до износот што го искажала под ред. бр. 5 и 10 во истиот 
образец. 

Органите и организациите што книговодството го 
водат според Уредбата за контниот план и за билансите за 
органите на општествено-политичките заедници 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/77 и 13/87), ако вреднос-
та на материјалот и ситниот инвентар ја искажуваат и на 
контото 901 - Фонд за залихи на материјал и ситен инвен-

4 тар, не го утврдуваат износот на исправката на вредноста 
на залихите на тој материјал и ситен инвентар, бидејќи 
ова конто во целост претставува исправка на вредноста на 
тие залихи на Класа 3 чијшто потрошок се книжи врз то-
вар на ова конто. За непокриената загуба искажана на ред-
ниот број 19 на Билансот, органот го задолжува контото 
130 - Побарувања по основ на непокриени расходи, а за 
вишокот на латентните резерви искажан на редниот број 
12 па Билансот го одобрува контото 130 до износот на сос-
тојбата на тоа конто и на контата 262, 296 или 900. 

Организацијата преку која се распоредува заеднички-
от приход, износот на пресметаниот ненаплатен заеднич-

ки приход што им припаѓа на другите учесници и што 
според член 2 став 4 од ова упатство го внела во образецот 
Биланс под редниот број 8, го книжи во корист на посеб-
ното аналитичко конто во рамките на контото 244, што во 
1989 година се искажува на новото конто 241. 

Организацијата, другите учесници во заедничкиот 
приход, кога од организацијата преку која се остварува и 
распоредува заедничкиот приход прими известување за 
пресметаниот ненаплатен заеднички приход, кој е распо-
реден на неа, и за износот на латентната загуба по основ 
на побарувањата по кои тие приходи се пресметани, при 
книжењето на л атентните загуби и латентните резерви, го 
книжи и распоредот на пресметаниот ненаплатен заеднич-
ки приход на следниот начин: 

1) ако организацијата во 1988 година книжела поба-
рување по тој основ на контата 140 и 294 и ја надоместила 
вредноста на продадените производи односно услуги врз 
товар на вкупниот приход во 1988 година, износот на ла-
тентната загуба по тој основ го внесува под редниот број 1 
во образецот Биланс и го книжи во корист на аналитичко-
то конто во рамките на контото 140; 

2) ако организацијата во 1988 година не извршила 
книжење во согласност со точка 1 од овој став, по 
книжењето на латентните загуби и латентните резерви, 
врз основа на известувањето што ќе го добие од организа-
цијата преку која се остварува и распоредува заедничкиот 
приход, врши книжење така што го задолжува контото 
140 за износот на пресметаниот ненаплатен ,заеднички 
приход кој е распореден на неа, а го одобрува контото 635 
за вредноста на продадените производи односно услуги на 
кои се однесува пресметаниот ненаплатен заеднички при-
ход и аналитичкото конто во рамките на контото 140 за 
латентната загуба по тој основ, а за разликата го коригира 
салдото меѓу латентните загуби и латентните резерви и го 
книжи на контото на кое го книжела тоа салдо (095 или 
900). 

Член 3 
Во член 4 по став 2 се додаваат два става, кои гласат: 
„Организцијата што постапила во согласност со став 

2 од овој член, кон својот биланс на состојбата од член 96 
став 1 на Законот за сметководството, доставува поеди-
нечни биланси на латентните загуби и на латентните ре-
зерви за организациите што престанале со статусна про-
мена. 

Ако со статусна промена дошло до раздвојување од-
носно издвојување, организацијата што работела до 31 де-
кември 1988 година составува биланс на латентните загу-
би и на латентните резерви и биланс на состојбата пред 
спроведувањето на статусната промена и ги доставува до 
Службата на општественото книговодство." 

Член 4 
По член 4 се додаваат чл. 4а, 46 и 4в, кои гласат: 

„Член 4а 
Биланс на состојбата од член 96 став 1 на Законот за 

сметководството составуваат само организациите што во 
1988 година го воделе книговодството по контниот план 
за организациите на здружен труд, со внесување на пода-
тоците само во колоната 4. 

Организацијата од став 1 на овој член што нема ла-
тентни загуби и латентни резерви и за тоа писмено ја из-
вестува службата на општественото книговодство. 

Член 46 
Одредбите од ова упатство се однесуваат и на субјек-

тите од член 2 став 3 на Законот за сметководството^ 
Одредбите од ова упатство можат да ги применат 

субјектите од член 2 став 4 на Законот за сметководството. 
Организациите што во 1988 година воделе посебно 

книговодство за субјектите од член 2 став 4 на Законот за 
сметководството, ќе достават до Службата на општестве-
ното книговодство во рокот од член 96 став 2 на Законот 
за сметководството, превод на изводот од странските про-
писи со кои е утврдена обврската за водење на книговод-
ството и за поднесување односно ревизија на годишната 
пресметка и за утврдување на резултатите од работењето. 
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Член 4в 
Организациите што во 1988 година не го воделе кни-

говодството по контниот план за организациите на 
здружен труд, го доставуваат до службата на општестве-
ното книговодство само образецот биланс на латентните 
загуби и латентните резерви, без образецот биланс на сос-
тојбата. 

Организацијата од став 1 на овој член која нема ла-
тентни загуби и латентни резерви за тоа писмено ја извес-
тува службата на општественото книговодство. 

Член 5 
Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 1-4100/1 
28 март 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Бранимир Зенан, с. р. 

340. 
Врз основа на член 25 од Законот за личните доходи 

на функционерите што ги избира или именува Собранието 
на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегати-
те во Собранието на СФРЈ („Службени лист на СФРЈ“, бр. 
30/75, 17/77, 62/79, 13/83, 12/85 и 49/87) и на член 5 од 
Одлуката за надоместите на личните доходи и на другите 
примања на делегатите во Собранието на СФРЈ 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/77 и 62/77), Администра-
тивната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата 
од 6 април 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 

ГОДИШЕН ОДМОР 
1. На делегатите во Собранието на СФРЈ што надо-

мест на личниот доход во постојан месечен износ оствару-
ваат во Собранието на СФРЈ и на функционерите што ги 
избира или именува Собранието на СФРЈ им припаѓа на-
домест за користење на годишен одмор за 1989 година во 
износ од 278,720.- динари. 

2. Правото од точка 1 на оваа одлука им припаѓа и на 
делегатите и функционерите кои остваруваат личен доход 
во Собранието на СФРЈ според Законот за работата и пра-
вата на делегатите во Собранието на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија и на функционерите во 
федерацијата на кои им престанала функцијата („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 16/77,34/77 и 55/84) и на раководните , 
работници во службите на Собранието на СФРЈ кои ги по-
ставува Комисијата на Собранието на СФРЈ за избор и 
именувања. 

3. Исплатата на надоместот според оваа одлука паѓа 
на товар на наменските средства на органот кај кој корис-
никот остварува личен доход, односно надомест на лични-
от доход во постојан месечен износ. 

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

Бр. 131-2/89-013 
6 април 1989 година 
Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Методи Зврцннов, с. р. 

341. 

Врз основа на член 52 став 3 од Законот за здружува-
ње во Стопанската комора на Југославија („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 23/86 и 43/87), Собранието на Стопанската 
комора на Југославија на XXI седница, одржана на 4 ап-
рил 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ОСНОВИЦАТА И СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ НА 
СТОПАНСКАТА КОМОРА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1989 

ГОДИНА 
1. Во Одлуката за утврдување на основицата и стап-

ката на придонесот на Стопанската комора на Југославија 
за 1989 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/89), точка 3 
став 2 одредбите под 1 и 2 се менуваа^ и гласт: : 

„1) за јануари, февруари, март, април, мај и јуни - врзи 
основа на остварениот доход по завршната сметка за пре-
тходната година, зголемен за 85%. 

2) за јули, август, септември, октомври, ноември и де-
кември - врз основа на остварениот доход по периодична-
та пресметка за јануари-јуни на тековната година.". 

Одредбите под 3, 4 и 5 се бришат. 
2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 0210/7-8 
4 април 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на 

Стопанската комора на 
Југославија, 

Мијо Крстиќ, с. р. 

342. 
Врз основа на член 131 став 2 од Законот за пензиско-

то и инвалидското осигурување на воените “осигуреници 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/85 и 74/87), во согласност, 
со сојузниот секретар за народна одбрана, Собранието на 
Заедницата на социјалното осигурување на воените осигу-
реници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА СТАТУТОТ НА. 
ЗАЕДНИЦАТА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ 
1. Во Статутот на Заедницата на социјалното осигу-

рување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“ 
бр. 12/78, 18/82 и 30/87) во член 43 ставот 1 се брише. 

Во досегашниот став 2, кој станува став 1, по зборо-
вите: „Критериумите за избор“ се додаваат зборовите: „и) 
бројот“, а зборот: „во“ се заменува со зборот: „за“. 

2. Членот 49 се менува и гласи: 
„Меѓугарнизонско собрание се формира за територи-

јата на воената област ^ военопоморската област." 
3. Во член 50 ставот 1 се менува и гласи: 
„Меѓугарнизонското собрание го сочинуваат делега-

тите што ги делегираат гарнизонските собранија од терич 
торијата на воената област и военопоморската област“^ 

Ставот 2 се брише. 
Во досегашниот став 3, кој станува став 2, по зборо-

вите: „Критериумите за избор“ се додаваат зборовите: „и 
бројот . 

4. Во член 57 точка 8 по зборовите: „завршни сметки'11 

се до дават зборовите: „и во согласност со законот одлучам 
ва за распоредувањето на средствата“, а по зборовите: „на! 
деца на воените осигуреници“, се додаваат зборовите: „ка^ 
ко и за нивното пренесување од еден фонд во друг фонд“, 

5. Во член 59 ставот 2 се брише. 
Во досегашниот став 3, КОЈ станува став 2, точката се 

заменува со запирка и се додаваат зборовите: „зависно од 



;; Страна 692 - Број 24 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 7 април 1989 

,бројот на воените осигуреници и гарнизонските собранија 
од подрачјата на меѓугарнизонските собранија“. 

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

Бр. 23-1 
29 март 1989 година 
Белград 

Собрание на Заедницата на социјалното 
осигурување на воените осигуреници 

Претседател 
на претседателството 

генерал-полковник 
во пензија, 

Дане Петковски, с. р. 

343. 
Врз основа на член 19 став 1 од Законот за здравстве-

ното осигурување на воените осигуреници („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 13/72, 67/73, 58/76 и 9/78), Собранието на 
Заедницата на социјалното осигурување на воените осигу-
реници донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УЧЕСТВОТО НА ВОЕ-
НИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ И ЧЛЕНОВИТЕ НА НИВНИТЕ 
СЕМЕЈСТВА ВО ПОДНЕСУВАЊЕТО НА ТРОШОЦИ-

ТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
1. Во Одлуката за учеството на воените осигуреници 

и членовите на нивните семејства во поднесувањето на 
трошоците за користење на здравствена заштита 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/85, 30/86,68/87 и 21/88) 
во точка 2 став 1 бројот: „300" се заменува со бројот: 
„1.000". 

Во став 2 бројот: „300" се заменува со бројот: „1.000" 
2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 25-1 
29 март 1989 година 
Белград 

Собрание на Заедницата на социјалното 
осипување на воените осигуреници 

Претседател 
на претседателството 
генерал-полковник во 

пензија, 
Дане Петковски, с. р. 

344. 
Врз основа на член 129 став 4 од Законот за пензиско-

. то и инвалидското осигурување на воените осигуреници 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/85,74/87 и 20/89), Собра-
нието на Заедницата на социјалното осигурување на вое-
ните осигуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ДЕЛОВНИКОТ НА СОБРАНИЕТО НА 
ЗАЕДНИЦАТА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ 
1. Во Деловникот на Собранието на Заедницата на со-

цијалното осигурување на воените осигуреници 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/83 и 61/86), во член 13 
став 1 зборовите: „седум членови“ се заменуваат со зборо-
вите: „девет членови“. 

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

Бр. 32-1 
29 март 1989 година 
Белград 

Собрание на Заедницата на социјалното 
осигурување на воените осигуреници 

Претседател 
на претседателството 
генерал-полковник во 

пензија, 
Дане Петковски, с. р. 

345. 
Врз основа на член бб став 2 од Законот за пензиско-

то и инвалидското осигурување на воените осигуреници 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/85, 74/87 и 20/89), Собра-
нието на Заедницата на социјалното осигурување на вое-
ните осигуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ОДЛУКИ 

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ 
1. Собранието на Заедницата на социјалното осигуру-

вање на воените осигуреници го овластува Извршниот од-
бор на Собранието на Заедницата на социјалното осигуру-
вање на воените осигуреници да донесува одлуки за усог-
ласување на пензиите во смисла на чл. 64 и 65 од Законот 
за пензиското и инвалидското осигурување на воените 
осигуреници. 

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

Бр. 31-1 
29 март 1989 година 
Белград 

Собрание на Заедницата на социјалното 
осигурување на воените осигуреници 

Претседател 
на претседателството 
генерал-полковник во 

пензија, ф 

Дане Петковски, с. р. 

346. 
Врз основа на член 130 точка 8 од Законот за пензис-

кото и инвалидското осигурување на воените осигуреници 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/85, 74/87 и 20/89), Собра-
нието на Заедницата за социјалното осигурување на вое-
ните осигуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА ЗАЕДНИЦАТА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВА-
ЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ НАМЕНЕТИ ЗА 
ЗАКРЕПНУВАЊЕ НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИЈА 

ВО 1989 ГОДИНА 
1. Уживателот на старосна, инвалидска или семејна 

пензија на кого пензијата му се исплатува врз товар на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на За-
едницата на социјалното осигурување на воените осигуре-
ници има право на надомест за закрепнување во 1989 го-
дина во износ од 95.000 динари. 

2. На уживателот на старосна, инвалидска или семеј-
на пензија кој во 1989 година бил во работен однос или 
Вршел професионална дејност односно самостојна дејност 
со личен труд со средства на трудот во сопственост на 
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граѓаните, не му припаѓа надоместот од точка 1 на оваа 
одлука. 

3. Ако семејна пензија користат двајца соуживатели 
или повеќе соуживатели, надоместот од точка 1 на оваа 
одлука ќе се исплати во еден износ, 

4. Надоместот утврден во точка 1 на оваа одлука се 
исплатува во еден износ и втасува за исплата со пензијата 
за април 1989 година. Исплата на надоместот по оваа од-
лука ќе изврши Службата за спроведување на пензиското 
и инвалидското осигурување по службена должност. 

5. Надоместот од точка 1 на оваа одлука ќе се испла-
ти од средствата издвоени и наменети за закрепнување на 
уживателите на пензија. 

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

Бр. 27-1 
29 март 1989 година 
Белград 

Собрание на Заедницата на социјалното 
осигурување на воените осигуреници 

Претседател 
на претседателството 
генерал^полковник во 

пензија, 
Дане Петковски, с. р. 

347. 
Врз основа на член 24 од Законот за додатокот на де-

ца и за други форми на детска заштита на децата на вое-
ните осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76 и 
7/85), во согласност со сојузниот секретар за народна од-
брана, Собранието на Заедницата на социјалното осигуру-
вање на воените осигуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА НА ВОЕНИ-

ТЕ ОСИГУРЕНИЦИ 
!. На воен осигуреник што ги исполнува условите за 

стекнување право на додаток на деца, пропишани со Зако-
нот за додатокот на деца и за други форми на детска за-
штита на децата на воените осигуреници, на кого вкупни-
от приход по член на неговото домаќинство од претходна-
та година е еднаков или помал од износот на една чет-
вртина од просекот на личниот доход што му припаѓа на 
активно воено лице во чинот мајор, без зголемување на 
тој доход според годините поминати во чинот, поставен 
на формациско место за кое е определена 15. положбена 
група, со две преместувања и 18 години пензиски стаж, му 
припаѓа месечно, додаток на деца, и тоа: 

1) за дете до наполнети шест години од животот - во 
износ од 49.400 динари; 

2) за дете од наполнети шест до наполнети 15 години 
од животот, за дете на редовно школување во основно 
училиште до крајот на учебната година во која наполнува 
15 години од животот, како и за дете што наполнило пове-
ќе од 15 години од животот, ако е на редовно школување 
во училиште за средно насочено образование или во друго 
средно училиште - во износ од 65.180 динари; 

3) за дете на редовно школување во виша школа или 
на факултет или во друга висока школа односно на вон-
редно школување на прва година на студии ако детето се 
школува во местото на службување^ односно живеалиш-
тето на воениот осигуреник, како и за дете наполно неспо-
собно за стопанисување - во износ од 78.680 динари; 

4) за дете на редовно школување во виша школа или 
на факултет или во луга висока школа односно на вонред-
но школување на прва година студии, ако детето се шко-
лува надвор од местото на службувањето односно живеа-
лиштето на воениот осигуреник - во износ од 94.400 дина-
ри; 

2. На воен осигуреник на кого вкупниот приход по 
член на домаќинството од претходната година е еднаков 
или помал од износот на една четвртина од просекот на 

личниот доход што му припаѓа на активно воено лице во 
чинот постар водник од I класа, без зголемување на тој до-
ход според годините поминати во чинот, поставен на фор-
мациско место за кое е определена 21. положбена група, со-
едно преместување и 15 години пензиски стаж, му припа-
ѓа, месечно, додаток на деца, и тоа: 

1) за дете до наполнети шест години од животот - во 
износ од 65.180 динари; 

2) за дете од наполнети шест до наполнети 15 години 
од животот, за дете на редовно школување во основно 
училиште до крајот на учебната година во која наполнува 
15 години од животот, како и за дете што наполнило пове-
ќе од 15 години од животот ако е на редовно школување 
во училиште за средно насочено образование или во друго 
средно училиште - во износ од 78.680 динари; 

3) за дете на редовно школување во виша школа или 
на факултет или во друга висока школа односно на вон-
редно школување на прва година студии, ако детето се 
школува во местото на службување^ односно живеалиш-
тето на воениот осигуреник, како и за дете наполно неспо-
собно за стопанисување - во износ од 94.400 динари; 

4) за дете на редовно школување во виша школа или 
на факултет или во друга висока школа односно на вон-
редно школување на прва година студии, ако детето се 
школува надвор од местото на службување^ односно 
живеалиштето^ на воениот осигуреник - во износ од 
107.900 динари. 

3. Со денот на почетокот на примената на оваа Одлу-
ка престанува да важи Одлуката за износот на додатокот 
на деца на воените осигуреници („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 68/88). 

4. Оваа одлука се применува од 1 мај 1989 година. 
5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 24-1 
29 март 1989 година 
Белград 

Собрание на Заедницата на социјалното 
осигурување на воените осигуреници 

Претседател 
на претседателството 
генерал-полковник во 

пензија, 
Дане Петковски, с. р. 

348. 
Врз основа на член 84 точ. 1 до 3 од Законот за смет-

ководството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/89), Сојуз-
ниот завод за статистика утврдува и објавува 

КОЕФИЦИЕНТИ НА РАСТЕЖОТ НА ЦЕ-
НИТЕ 

НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ИНДУСТРИСКИ ПРО-
ИЗВОДИ ВО МАРТ 1989 ГОДИНА ЗА РЕВАЛОРИЗА-

ЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ И ДРУГИ СРЕДСТВА 
1. Месечниот коефициент на растежот на цените на 

производителите на индустриски производи во март, во 
однос на февруари 1989 година е 0,167. 

2. Коефициентот на растежот на цените на произво-
дителите на индустриски производи од почетокот на годи-
ната до крајот на март е 0,742. 

3. Коефициенто.т на просечниот месечен растеж на це-
ните на производителите на индустриски производи од 
почетокот на годината до крајот на март е 0,203. 

Бр. 001-1405/1 
4 април 1989 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

статистика, 
д-р Драгутин Грубовиќ, с. р. 

f 
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349. 
Врз основа на член 40а став 1 точка 2 од Законот за 

вкупниот приход и доходот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
72/86,42/87,87/87,31/88,46/88 и 61/88), Народната банка 
на Југославија издава 

С О О П Ш Т Е Н И Е 
ЗА ОДНОСОТ НА СТАПКАТА НА РАСТЕЖОТ НА ЦЕ-
НИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ИНДУСТРИСКИ 
ПРОИЗВОДИ И НА СТАПКИТЕ НА РАСТЕЖОТ НА 
СРЕДНИТЕ КУРСЕВИ НА СТРАНСКИТЕ ВАЛУТИ ЗА 

ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ-ФЕВРУАРИ 1989 ГОДИНА 
1. Коефициентите на побавниот растеж на курсевите 

на странските валути од растежот на цените на произво-
дителите на индустриски производи во периодот јануари-
-февруари 1989 година изнесуваат: 

Шифра Земја 

036 Австралија 
040 Австрија 
124 Канада 
208 Данска 
246 Финска 
250 Францја 
280 Германска СР 
380 Италија 
392 Јапонија 
474 Кувајт 
528 Холандија 
578 Норвешка 
620 Португалија 
752 Шведска 
756 Швајцарија 
826 В. Британија 
840 САД 
955 Европска пресм. еди-

ница 
992 Белгија 
993 Белгија 
995 Шпанија 

Пресметковен долар 

С. бр. 5 
2 март 1989 година 
Белград 

Ознака на 
валутата 

Коефициенти за 
периодот 

јануари-февруари 
1989 година 

(AUD) 0,767 
(АТЅ) 0,594 
(CAD) 0,474 
(DKK) 0,657 
(FIM) 0,573 
(FRF) 0,544 

(DEM) 0,551 
(ITL) 0,573 
(JPY) 0,492 

(KWD) 0,586 
(HLG) 0,595 
(NO К) 0,537 
(PTE) 0,601 
(ЅЕК) 0,583 
(CHF) 0,606 
(GBP) 0,600 
(USD) 0,453 

(ИВА) 0,62 
(BEL) 0,606 
(БЕС) 0,603 
(ЕЅВ) 0,473 

(USD YU) 0,453 

Гувернер 
на Народната банка 

на Југославија, 
Душан Златковиќ, с. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за измена на Одлука-
та за распоредување на стоките на форми на извозот и 
увозот, што е објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 
13/89, се потпаднале долунаведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАС-
ПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ НА ИЗВО-

ЗОТ И УВОЗОТ 
Во точка 1 одредба под 2: 
- наместо тарифната ознака „4402.209" треба да стои 

тарифната ознака „4802.529". 
- треба да се избрише тарифната ознака „7212.50". 
- наместо тарифната ознака „8450.902" треба да стои 

тарифната ознака „8450.909". 
-- наместо тарифната ознака „9508.9!" треба да стојат 

тарифните ознаки „9608.911", „9608,912", „9608.913" и 
„960? 91 

Во точка 1 одредба под 3; 
- наместо тарифната ознака „2009.19" треба да стои 

тарифната ознака „2009.191". 
Од Секретаријатот за законодавство на Сојузниот из-

вршен совет, Белград, 17 март 1989 година. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

322. Одлука за формирање на Генерален секретари-
јат за подготовка и одржување на IX конферен-
ција на шефовите на државите или владите на 
неврзаните земји 673 

323. Одлука за измена на Одлуката за распоредува-
ње на стоките на формите на извозот и увозот 673 

324. Одлука за продолжување на важењето на Од-
луката за начинот на формирање на цени^б на 
производите на црната металургија, на желез-
ната руда и на огноотпорниот материјал 674 

325. Одлука за престанок на важењето на Одлуката 
за определување на највисоката цена на пче-
нично брачно тип „850" и највисоката цена на 
основниот вид пченичен леб произведен од 
пченично брашно тип „850" 674 

326. Одлука за измена на Одлуката за начинот на 
формирање на цените на производите во про-
метот на големо односно на мало 674^ 

327. Решение за увоз на опрема за заштита?на чове-
ковата животна и работна околина со снижена 
царинска стапка 674 

328. Решение за увоз на опрема како влог на стран-
еко лице на која не се плаќа царина 675 

/ 329Ј Правилник за формата и содржината на три-
К^Ѕ месечниот извештај 675 

330. Правилник за испитување несреќи на бродови 676 

331. Правилник за измени на Правилникот за про-
сториите, техничката опрема и начинот на 
вршење преглед на водзухоплови, патници и 
предмети на воздухопловно пристаниште 677 

332. Правилник за квалитетот на оцет и на раз-
блажена оцетна киселина 678 

333. Правилник за метролошките услови за мерила 
на ширина и надвишување на колосек 680 

334. Правилник за метролошките услови за работ-
ни еталони - уреди за преглед на мерила за 
широчина и надвишување на колосеци 681 

335. Правилник за метролошките услови за надо- ^ 
лажни и рамковни,либели 684 

336. Правилник за метролошките услови за работ-
ни еталони - пробни оптички лупи и клинови 
за преглед на фокометри 687 

337. Наредба за престанок на важењето на Наредба-
та за начинот на спроведувањето на одредбата 
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Страна 

на точка 5 став 2 од Одлуката за определување 
на највисоката цена на пченично брашно тип 
„850" и највисоката цена на основниот вид пче-
ничен леб произведен од пченично брашно тип 
„850" 689 

338. Наредба за забрана на увоз во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и провоз 
преку територијата на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија на чапункари и 
производи, суровини и отпадоци по потекло од 
чапункари од Република Италија 689 

339. Упатство за измени и дополненија на Упат-
ството за составување на образецот за утврду-
вање на латентните загуби и латентните резер-
ви со состојба на 31 декември 1988 година 690 

340. Одлука за износот на надоместот за користење 
на годишен одмор 691 

г 
341. Одлука за измена на Одлуката за утврдување 

на основицата и стапката на придонесот на 
Стопанската комора на Југославија за 1989 го-
дина 691 

342. Одлука за измени и дополненија на Статутот 
на Заедницата на социјалното осигурување на 
воените осигуреници 691 

343. Одлука за измена на Одлуката за учеството на 
воените осигуреници и членовите на нивните 

Страна 

семејства во поднесувањето на трошоците за 
користење на здравствена заштита 692 

344. Одлука за измена на Деловникот на Собрание-
то на Заедницата на социјалното осигурување 
на воените осигуреници 692 

345. Одлука за овластување за донесување на одлу-
ки за усогласување на пензиите 692 

346. Одлука за употреба на средствата на Фондот 
на пензиското и инвалидското осигурување на 
Заедницата на социјалното осигурување на во-
ените осигуреници наменети за закрепнување 
на уживателите на пензија за 1989 година 692 

347. Одлука за износот на додатокот на деца на во-
ените осигуреници 693 

348. Коефициенти на растежот на цените на произ-
водителите на индустриски производи во март 
1989 година за Ревалоризација на основните и 
други средства 693 

349. Соопштение за односот на стапката на рас-
тежот на цените на производителите на индус-
триски производи и на стапките на растежот 
на средните курсеви на странските валути за 
периодот јануари-февруари 1989 година 694 

Исправка на Одлуката за измена на Одлуката за 
распоредување на стоките на форми на изво-
зот и увозот - 694 
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ново ново 
ЗБИРКА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ 

Наскоро излегуваат од печат збирки на важечките југословенски стандарди и правилници за техничките 
нормативи, тематски и графички така обработени да имаат практична примена кај широк круг корисни-
ци: 

1. ДРВО 
Содржи основни и општи стандарди за гранката на шумарството, дрвната индустрија и прера-

ботката на дрвенести материи, стандарди за обло техничко дрво и трупци, режана граѓа, паркет, желез-
нички прагови, фурнир, плочи влакнатици, иверици, фурнирски и столарски плочи и градежна столари-
ја. 
Формат Б-5, страни околу 700. Латиница. (Српскохрватски јазик) Претплатеа цена 450.000 дин. 

2. ГРАДЕЖНА ФИЗИКА 
Содржи стандарди од областа на топлотната техника во градежништвото (помеѓу другите и 

ЈУС.У.Ј5.510 и ЈУС У.Ј5.600 издание од 1987 година)^ на акустиката во градежништвото (главна група 
УЛ 6 со стандардот ЈУС.УЈ6.201, издание од 1989 година). 
Формат Б-5, страни околу 500. Латиница. (Српскохрватски јазик) Претплатеа цена 300.000 дин. 

3. ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ И ЕКСПЛОЗИИ 
Содржи Закон за стандардизацијата, сите досега објавени правилници за техничките нормативи 

од оваа област, како и следните југословенски стандарди: термини, дефиниции, класификации и карак-
теристики на матејријалите, запаливоста и пожарите, заштитата од пожари во градежништвото (група 
УЈ1), противексплозиската заштита (група Н.С8), испитувањето на залаливоста, противпожарната оп-
рема, личните заштитни средства, јавувачите на пожари и средства за гаснење и заштита од пожари. 
Формат Б-5, во две книги, страни околу 1000. Латиница. (Српскохрватски јазик) 

Претплатеа цена 600.000 дин. 
4. ЦРНА МЕТАЛУРГИЈА 
Содржи стандарди за сите стандардизирани челици и челичен див (меѓу другите и ЈУС Ц.Б0.500 и 

ЈУС Ц.Б0.600, издание од 1989 година), како и производи од челик и челичен див (технички услови за из-
работка и испорака и форми и мери) 
Формат Б-5, во две книги, страни околу 900 (Српскохрватски јазик) 

Претплатеа цена 500.000 дин. 
Сите овие збирки ги приредија стручњаци од овие области. 
ЗАБЕЛЕШКА: Во секоја книга на стандарди е можно посебно огласување во колор - на последната 
страна од кориците, на внатрешните страни од кориците на преградиле страни од поглавјата. Известу-
вања за рекламирање на вашата фирма и резервација на простор можете да добиете на тел. 011/650-155, 
локал 81. 

Порачки да се испраќаат на адреса: НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ, Белград, Јована Ристика 1, по-
штенски фах 226, телефон 651-840, телекс 11756. 
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НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
11000 Белград, Ј. Ристика 1 

ПОРАЧКА 
Со ова неотповикливо порачуваме: 
ЈУС за ДРВО парч. 
ЈУС за ГРАДЕЖНА ФИЗИКА парч. 
ЈУС за ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ И ЕКСПЛОЗИИ парч, 
ЈУС за ЦРНА МЕТАЛУРГИЈА парч^ 

Плаќање на сметките во законскиот рок. Физички лица со плаќање при преземањето. 
Во случај на спор надлежен е соодветниот суд во Белград. 
Адреса на порачувачот: 

/број на жиро-сметката/ 

с е е ш 
Во , 1989. ^ Потпис на порачувачот, 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, 
Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах. 226. - Директор и главен и одговорен уредник ВОИСЛАВ СОЛДАТОВИК. - Уредник 

КРСТЕ ПЕТРЕСКИ, тел. 650-155 лок. 35. - Печати: Белградски издавачко-графички завод, Белград, 
Булевар војводе Мишиќа бр. 17. 


