
,,СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ' изле-
гува во издание на српскохрватски 
односно хрватскосрпски, словенечки, 
македонски, албански и унгарски Ја-
зик - Огласи според тарифата -
Жиро-сметка ка ј Службата на опште-

ственото книговодство 60802-603-1125 

Петок, 11 јули 1975 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 34 ГОД. XXXI 

Цена на овој број е 12 динари. -
Претплатата за 1975. година изнесува 
420 динари. - Редакција: Улица Јо-
вана Ристика бр i. Пошт фах 22в. -
Телефони' централа 650-155: Уредни-
штво 651-885; Служба за претплата 
611-712: Комарцијален сектор 651-671; 

Телекс 11756 

515. 

Врз основа на член 90 точка 2 од Основниот за-
кон за средствата за работа на органите на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 46764, 57/65 и 
1/67), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА 
ПАТНИ И ДРУГИ ТРОШОЦИ ШТО НА СОЈУЗНИ-
ТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ 

ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ 

Член 1 
Во Уредбата за издатоците за патни и други 

трошоци што на сојузните органи на управата им 
се признаваат, во материјални трошоци („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 19/65, 57/65, 38/67, 7/70, 44/70, 
70772 и 42/73) во член 4 став 2 зборовите: „од 220 ди-
нари" се заменуваат со зборовите: „од 250 динари". 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот 'на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п бр. 496 
3 јули 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

516. 

Врз основа на член 36, во врска со член 48 од 
Законот за девизно работење („Службен лист на 
СФРЈ", бр 36/72, 71/72 и 52/73), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА 
СТОКИ ЗА ДЕВИЗИ ВО ЈУГОСЛАВИЈА И ЗА НА-

ЧИНОТ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО ТИЕ ДЕВИЗИ 
1. Во Одлуката за продажба на стоки за девизи 

во Југославија и за начинот за располагање со тие 
девизи („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/73 и 18/73) 
во точка 2 став 2 зборовите: „на Авто-мото сојузот 
на Југославија" се бришат. 

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

Е. п. бр. 497 
26 јуни 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

517. 

Врз основа на член 34.7 точка 5 од Уставот на 
СФРЈ, во врска со член 36 од Законот за финанси-
рање на федерацијата („Службен лист на СФРЈ", 
бр 35/72 63/72, 71/73 и 4/75), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 
СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 
1975 ГОДИНА ЗА ПОКРИТИЕ НА ОБВРСКИТЕ ЗА 

ПОВЛАСТЕНО ВОЗЕЊЕ 

1. На организациите на здружениот труд што се 
занимаваат со превоз на патници во јавниот сообра-
ќај (во натамошниот текст: сообраќајни организа-
ции) им се исплатува надомест за извршениот пре-
воз во патничкиот сообраќај на лицата што, според 
важечките прописи, имаат право на повластици во 
возење (во натамошниот текст: повластици), и 
тоа на: 

, 1) членови на Претседателството на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија; 

2) членови на Советот на федерацијата; 
3) делегати на Собранието на СФРЈ; 
4) членови на Сојузниот извршен совет; 
5) народни херои; 
6) носители на „Партизанска споменица 1941"; 
7) борци на Шпанската националноослободител-

на и револуционерна војна од 1936 до 1939 година;. 
8) лица одликувани со орден Караѓорѓева 

ѕвезда со мечеви, со орден Бел орел со мечеви и со 
Златен медал на Обилиќ, установен во Црна Гора во 
1851 година; 

9) воени и мирновременски воени инвалиди и 
уживатели на семејна инвалиднина; 

10) слепи лица и нивни придружници. 
2 Лицата од точка 1 на оваа одлука користат 

повластици и тоа: 
1) членовите на Претседателството на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, чле-
новите на Советот на федерацијата, делегатите на 
Собранието на СФРЈ и членовите на Сојузниот из-
вршен совет — повластиците предвидени со Законот 
за престанок на важењето на Одлуката за лицата 
што имаат право на повластица во возењето при 
користењето на годишниот одмор и на Одлуката за 
определување повластици во патничкиот сообраќај 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 56/65), со Законот за 
Советот на федерацијата („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 56/74) и со Законот за Сојузниот извршен совет 
(,,Службен лист на СФРЈ", бр. 21/74). Тие лица 
имаат право на бесплатен превоз во железничкиот, 
автобускиот, поморскиот и речниот сообраќај, како 
и на повластица од 50% за превоз во воздушниот 
сообраќај со тоа што превозот со авион да почне 
или да се заврши во Белград, 

Членовите на Претседателството на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија ги ко-
ристат повластиците врз основа на легитимацијата 
на член ца Претседателството на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, членовите на 
Советот на федерацијата — врз основа на легити-
мацијата на член на Советот на федерацијата, деле-
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гатите на Собранието на СФРЈ — врз основа на ле-
гитимацијата на делегат на Собранието на СФРЈ и 
членовите на СОЈУЗНИОТ извршен совет — врз осно-
ва на легитимацијата на член на Сојузниот извршен 
совет; 

2) народните херои — повластиците предвидени 
со Законот за основните права на лицата одликува-
ни со Орден на народен херој (,,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 67/72 и 21/74). Тие повластици се корис-
тат врз основа на легитимацијата за бесплатно во-
зење на носителите на Орденот народен1 херој и Ор-
денската книшка на народен херој пропишани со 
Правилникот за користење на бесплатно и повласте-
но возење на лицата одликувани со Орден на на-
роден херој („Службен' лист на СФРЈ", бр. 24/73); 

3) носителите на „Партизанска споменица 1941" 
— повластиците предвидени со Законот за основни-
те права на носителите на „Партизанска споменица 
1941'' („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72 и 40/73). 
Тие повластици се користат врз основа на легитима-
цијата за бесплатно и повластено возење на носи-
телите на „Партизанска споменица 1941", пропиша-
на со Правилникот за користење на бесплатно и по-
властено возење на носителите на „Партизанска 
споменица 1941" („Службен лист на СФРЈ", бр. 
24/73); 

4) борците на Шпанската националноослободи-
телна и револуционерна војна од 1936 до .1939 година 
— повластиците предвидени со Законот за основни-
те права на борците од Шпанската ,националноосло-
бодителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72 и 40/73). 
Тие повластици се користат врз основа на Легити-
мацијата за бесплатно и повластено возење на бор-
ците на Шпанската националноослободителна и ре-
волуционерна војна од 1936 до 1939 година, пропи-
шана со Правилникот за користење на бесплатно и 
повластено возење на борците од Шпанската нацио-
налноослободителна и револуционерна војна од 1936 
до. 1939 година (,Службен лист на СФРЈ", бр. 24/73), 

5) лицата Одликувани со орден Караѓорѓева 
, ѕвезда со мечеви, со орден Бел орел со мечеви и со 
Златен медал на (Збилиќ, установен во Црна Гора 
во 1851 година - повластиците предвидени со Зако-
нот за основните права на лицата одликувани со ор-
ден Кара ѓорѓева ѕвезда со мечеви, со орден Бел орел 
со мечеви и со Златен медал на Обилиќ („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 67/72 и 22/73). Тие повластици се 
користат врз основа на легитимацијата за бесплатно 
возење на носителите на орденот Караѓорѓева ѕвез-
да со мечеви, орденот Бел орел со мечеви и Златен 
медал на (Збилиќ, џропишани со Правилникот за 
користење на бесплатно возење на лицата одлику-
вани со орден Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, со ор-
ден Бел орел со мечеви и со Златен медал на (Зби-
лиќ („Службен лист на СФРЈ", бр. 27/73); 

6) воените и мирновременските воени инвалиди 
и уживателите на семејна инвалиднина — повласти-
ците предвидени со Законот за воените инвалиди 
(, Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72). ^ие повластици 
се користат врз основа на објавата за бесплатно во-
зење на корисникот на правото според Законот за 
воените инвалиди и книшката за повластено возење 
на воен инвалид што се пропишани со Правилникот 
за остварување на правото на воените инвалиди на 
бесплатно и повластено возење („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 24;73); 

7) слепите лица и придружниците на слепи лица 
— повластиците предвидени со Законот за преста-
нок на важењето на Одлуката за лицата што имаат 
право на повластица во возењето при користењето 
на годишниот одмор и на Одлуката за определување 
повластици во патничкиот сообраќај („Службен лист 
на С Ф Р Ј " , ч бр. 56/65). Тие лица имаат право на пов-
ластица од 75% за превоз во железничкиот, помор-
скиот, речниот и автобускиот сообраќај, и 50% за 
превоз во воздушниот сообраќај, а придружниците 
на слепи лица што имаат до 10% способност на вид 
имаат право на бесплатен превоз во железничкиот, 
поморскиот, речниот и автобускиот сообраќај и 

повластица од 50% во воздушниот сообраќај. Тие 
повластици се користат врз основа на легитимаци-
јата на слепи лица издадена од страна на С О Ј У З О Т 
на слепите на Југославија. 

Надоместот од став 1 на оваа одредба (во ната-
мошниот текст: надомест) им се исплатува на сообра-
ќајните организации само за превозот извршеа во 
внатрешниот јавен сообраќај, и тоа на релациите, 
односно линиите предвидени во возниот ред и спо-
ред однапред утврдените редовни цени на превозот. 

3. Надоместот им се исплатува на сообраќајните 
организации врз основа на доказ за извршениот пре-
воз на корисникот на повластицата. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа 
точка, на железничките транспортни организзции 
на здружениот труд надоместот за бесплатен превоз 
на членовите на Претседателството на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија, на чле-
новите на Советот на федерацијата, на делегатите 
на Собранието на СФРЈ и на членовите на Сој-уз-
ниот извршен совет им се исплатува во паушален 
износ. Височината на ТОЈ надомест ЈА утврдува прет-
седателот на С О Ј У З Н И О Т комитет за сообраќај и врс-
ки, во спогодба со сојузниот секретар за финансии 
и со Заедницата на југословенските железници, врз 
основа на бројот на корисниците на повластиците, 
проценетиот број патувања, проценетиот просечен 
превозен пат и износот на редовната цена на воз-
ниот билет на просечниот пат за едно патување во 
односниот период. 

4. Надоместот се исплатува врз основа на бара-
ње за исплата на надоместот, што сообраќајната ор-
ганизација го поднесува до Службата на општес-
твеното книговодство ка ј која има жиро-сметка, 

5. Исплатата по барањата од точка 4 на оваа 
одлука ја врши Службата на општественото книго-
водство од средствата на Буџетот на федерацијата 
за 1975 година, позиција 436 Покритие на обврските 
за повластено возење. 

6. Сојузниот секретар за финансии, во спогодба 
со претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај 
и врски, ќе го пропише начинот на исплатување на 
надоместот на сообраќајните организации за иско-
ристените бесплатни и повластени возења, како и 
документацијата што се поднесува кон барањето за 
исплата на надоместот. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето в о , „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 јануари 1975 година. 

Е. п. бр. 498 
6 март 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с р. 

516. 

Врз основа на член 1а став 4, член 37 став 1, 
чл. 376 и 37д став 1 и член 37ѓ од Законот за про-
метот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Со-
јузниот извршен совет донесува / 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУ-

ЛИРАН 

1. Во Одлуката за определување на стоките чиј 
извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 52/74, 63/74, 1/75, 10/75, 15/75, 18/75, 21/75, 30/75 
и 32/75) во точка 11 став 1 зборовите: „до 31 мај 
1975 година" се заменуваат со зборовите: „до 31 де-
кември 1975 година". 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ" 

Е п. бр 499 
3 јули 1975 година в . 

Белград 
Сојузен извршен совет , 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с р. 

519. 

Врз основа на член 1 став 1 алинеја 2 и член 5 
став 2 од Општествениот договор за основите и ме-
рилита за утврдување на личните доходи и другите 
примања на функционерите во федерацијата и на 
делегатите во (Собранието на СФРЈ (,Службен 'лист 
на СФРЈ", бр. 2 8 75), СОЈУЗНИОТ извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ФУНК-
ЦИИ ВО СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА, 
СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И СТРУЧНИТЕ 
СЛУЖБИ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ВО 
ГРУПИ И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕН-

ТИТЕ 
1. Со оваа одлука се распоредуваат функциите 

во сојузните органи на управата, сојузните органи-
зации и стручните служби на Сојузниот извршен 
совет во групи и се определуваат коефициентите за 
утврдување на личните доходи на функционерите 
што ги назначува Сојузниот извртен совест и тоа: 

Група Коефициент 
1) генерален секретар на Со-

јузниот извршен СОРОТ III 3,2 
2) секретар на Секретаријатот 

на Сојузниот извршен со-
вет за законодавни и 
правни работи III 3,2 

3) секретар на Секретарија-
тот на Сојузниот извршен 
совет за стопански движе-
ња III ' 3,2 

4) генерален директор на Со-
јузниот завод за општес-
твено планирање III 3,2 

5̂  директор на Сојузниот за-
вод за меѓународна науч-
на, просветно-културна и 
техничка соработка III 3.2 

6) дипектор на Сојузниот за-
вод за статистика ^ IV 3,0 

7) директор на Сојузната уп-
рава за царини IV 3 0 
2. Решенијата за определување и 'усогласување 

на личните доходи на функционерите на функциите 
од точка 1 на оваа одлука ги донесува Комисијата 
на Сојузниот извршен совет за кадровски и адми-
нистративни прашања. 

3. Оваа одлука, во смисла на член 22 од Опш-
тествениот договор за основите и мерилата за утвр-
дување на личните доходи и другите примања на 
Функционерите во Федерацијата и на делегатите во 
Собранието на СФРЈ, ќе се применува од 1 јануари 
1975 година. 

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

Е. п. бр. 500 
3 јули 1975 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател 
Џемал Биедиќ, с. р. 

520. 

Врз основа на член 37 став 2 од Законот за про-
метот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр 14/65, 28/бб, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Со-
јузниот извршен совет до.несува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА 3A ПОСТАПКАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКОВ-
НИТЕ КОНТИНГЕНТИ, ОДНОСНО ДЕВИЗНИТЕ 

КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 
1975 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за постапката за утврдување и 
распределба на стоковните контингенти, односно де-
визните контингенти за увоз на стоки во 1975 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 60/74"И 4/75)-во точка 
5а став 1 се менува и гласи' 

„Сојузниот секретар за надворешна тргови!аѕ во 
спогодба со со1узниот секретар за пазар и цени, мо-
же да даде согласност на договорот за дополнител-
ниот стоковен контингент, односно дополнителниот 
девизен контингент за увоз на стоки што ги преми-
нува рамките на договорот од точка 1 на оваа од-
лука, ако со таквиот увоз се обезбедува зголемување 
на извозот на пазарите на кои се остваруваат девизи 
што се од значење за одржување на ликвидноста 
во меѓународните плаќања и придонесува за нама-
лува њето на дефицитот во трговскиот биланс." 

Став 4 се брише. 
2 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

од ленот на објавувањето во ,,,Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п бр. 501 
3 јули 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

521. 

Врз основа на член 18 од Законот за мерните 
единици и мерилата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
45/61 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65'и 37/73), 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоце-
ни метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ УСЛОВИ ЗА КЛАСИТЕ НА 
ТОЧНОСТА НА ВАГИТЕ СО I3F АВТОМАТСКО 

ФУНКЦИОНИРАЊЕ 

Член 1 
Со овој правилник .се пропишуваат техничките 

услови за класите на точноста на вагите со неав-
томатско функционирање со поделба и вагите со 

неавтоматско функционирање без поделба. 

Член 2 
Како ваги се подразбираат мерилата што слу-

жат за определување на масата на телото со корис-
тење на дејството на гравитационата сила врз тоа 
тело. 

Како ваги со неавтоматско функционирање, во 
смисла на овој правилник, се сметаат вагите што 
бараат интервенција на лицето што се служи со 
вагата за време на мерењето. 

Вагите од став 1 односно став 2 на овој член 
можат да служат и за определување на, други го-
лемини, количества, својства или карактеристики 
— во функција на масата. 
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Член 3 
Вагите со неавтоматско функционирање се рас-

поредуваат во четири класи на точност, и тоа во: 
1) класа на точност( I) 
2) класа на точност ( I I ) 
3) класа на точност (III) 
4) класа на точност (IIII) 
Класата на точност (I) ги опфаќа ултрамик-

ро-анал етичките ваги, микро-аналитичките ваги, 
аналитичките Баги и др. 

Во класата на точност (II) спаѓаат прецизни-
те ваги, а во класата на точност (III) — вагите од 
трговска класа на точност, со постојана, со промен-
лива и со комбинирана положба на рамнотежата. 

Во класата на точност (IIII) се распоредуваат 
вагите за груби мерења во технолошкиот процес. 

Член 4 
Класите на точноста На вагите со неавтоматско 

функционирање се определуваат според: » 
1) бродот на поделоците, како показател за ре-

лативната точност, КОЈ за секоја класа на точност 
се утврдува како ,минимален и максимален број; 

2) вредноста на поделокот, како показател за 
апсолутна точност, со тоа што за секоја класа на 
точност ја утврдува најмалата вредност на поде-
локот. 

Член 5 
Вагите со поделба имаат поделоци чија вред-

ност се означува со ,,d" (аналоген поделок) или со 
,,dd". (дигитален поделок), а вагите без 4 поделба — 
поделоци ЧИЈ а вредност се означува со ,,dc" (кон-
венционален поделок), со тоа што вагите без подел-
ба при распоредувањето во класи на точноста се 
изедначуваат со вагите со поделба. 

Вредноста на поделокот е еднаква на бројот 
килограми што се изразува со образецот 1Х10П или 
со образецот 2Х10П, односно со образецот 5Х10П, при 
што п може да биде позитивен или негативен цел 
број или нула. 

Член 6 
За секоја определена класа на точност на ва-

гите вредноста на поделокот треба да биде еднаква 
или поголема од утврдената минимална вредност, и 
тоа: 

1) за класата на точност C D — вредноста на 
поделокот не е утврдена; 

2) за класата на точност CUD — вредноста на 
подол окот изнесува 1 mg; 

3) за класата на точност CUD вредноста на 
поделокот'изнесува ОД g; 

4) за класата на точност (ПП) -'' вредноста на 
поделокот изнесува 5 g. 

Член 7 
Поделбата на вагите со неавтоматско функцио-

нирање на соодветни класи на точност, Зависно од 
нивните карактеристики (вредноста и бројот на по-
делоците и максималната сила на мерењето, однос-
но јачината на вагата и вредноста и бројот на кон-
венционалните поделоци) е прикажана на Табела 1 
и Табела 2, што се отпечатени кон овој правилник и 
се негов составен дел. 

т 
Член 8 

До донесувањето на прописите за техничките 
услови за кантарите брзаци, тие каптари можат да 
се употребуваат во јавниот сообраќај. 

Член 9 
Овој правилник ќе се применува врз сите ваш 

со неавтоматско функционирање што ќе се произ-
ведат по 1 јануари 1976 година, 

Метролошките особини на вагите со ^автомат -
ско функционирање произведени пред 1 јануари 
1976 година, ќе се усогласат со техничките услови 
пропишани со овој правилник до 1 јануари 1977 го-
дина. 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ''. 

Бр. 01-2546/1 
29 април 1975 година 

Белград 
Директор 

' на Сојузниот завод за 
мери и скапоцени 

метали, 
Петар Ковинчиќ, с р. 
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Табела 2 

522. 
» 

Врз основа на член 18 од Законот за мерните 
единици и мерилата (,Службен лист на ФНРЈ" бр. 
45 61 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 12 65 и 37/73), 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени 
метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ УСЛОВИ ЗА ВАГИ СО НЕ АВ-
ТОМАТСКО ФУНКЦИОНИРАЊЕ ОД КЛАСАТА 

НА ТОЧНОСТ (III) 

' Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат техничките 

услови за ваги со неавтоматско функционирање од 
класата на точност (III) и тоа' границите на греш-
ките, вредноста на најмалиот поделок и вредноста 
на натмалото мерење. 

Техничките услови од став 1 на овој член се 
однесуваат на вагите со постојана положба на рам-
нотежата и вагите со променлива положба на рам-
нотежата. 

- Член 2 

Ваги со постојана положба на рамнотежата се: 
1) обичните рамнокраки ваги; 
2) вагите со тасови одозгора; 

3) децималните и центезималните ваги; 
4) вагите со подвижни тегови; 
5) вагите со макарести и додатни тегови; 
6) вагите со подвижен тег (кантари брзаци). 

. Член 3 
Вагите со променлива положба на рамнотежата 

се наклонските ваги со непотполна кружна скала, 
со кружна скала и со оптичка скала. 

Член 4 
Границите на грешките ги опфаќаат дозволени-

те отстапувања при испитувањето на точноста, ста-
билноста и осетливоста на вагите со неавтоматско 
функционирање од класата на- точност( I I I ) . 

Границите на грешките се утврдуваат при пр-
виот преглед и со повремени прегледи на вагите со 
неавтоматско функционирање од класата на точ-
ност (III) . 

Член 5 
При првиот преглед на вагите со постојана по-

ложба на рамнотежата од член 2 точ 1, 2 и 3 од 
овој правилник, границите на грешките изнесуваат, 
и тоа: 

1) при испитувањето на точноста на вагите ,со 
јачина до 2 kg, границата на грешката изнесува 
1/1000-ден дел од фактичкото оптоварување, за оп-
сегот на мерењето од 1/5-на до полната јачина на 
вагата; 
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2) при испитувањето на точноста на"вагите со 
јачина над 2 kg границата на грешката изнесува 
1/2000-ден дел од фактичкото оптоварување, за оп-
сегот на мерењето од 1'5-на до полната јачина на 
вагата, 

3) при испитувањето на точноста на вагите во 
опсегот на мерењето до 1/5-на од Јачината на вашта, 
границата на грешката е константна и е еднаква на 
границата на грешката за опсегот на мерењето од 
1/5-на од 1 а чумата на вагата; 

4) при испитувањето на стабилноста на вагите 
со -јачина до 2 kg, границата на грешката изнес-ува 
1/10000-ден дел од јачината на ратата: 

5) при испитувањето на стабилноста на вагите 
со јачина над 2 kg, границата на грешката изнесува 
1/20000-ден дел од јачината на вагата; 

6) при испитувањето на осетливост на вагите со 
јачина до 2 kg, додатокот чија вредност е еднаква 
на 1/2500-ден дел од Јачината на вагата мора да 
предизвика траен отклон на стрелката од најмалку 
2 mm; 

7) при испитувањето па осетливоста на вагите со 
јачина над 2 kg додатокот чија вредност е еднаква 
на 1 5000-ден дел од јачината на вагата мора да 
предизвика траен отклон на стрелката од најмалку 
2 mm. 

Член 6 
При првиот преглед на вагите со посто!ана по-

ложба на рамнотежата од член 2 точ. 4 и 5 на ОВОЈ 
правилник, границите на грешките изнесуваат, и тоа: 

1) при испитувањето на точноста на вагите гра-
ницата на грешката изнесува 1/2000-ден дел од фак-
тичкото оптоварување, зголемена за грешката на 
мерната направа, за опсегот на мерењето од 1/5-на 
до полната Јачина на вагата; 

2) при испитувањето на точноста на вагите во 
опсегот на мерењето до 1/5-на од јачината на вага-
та, границата на грешката е константна и е еднаква 
на границата на грешката за опсегот на мерењето од 
1/5-на од Јачината на вагата; 

3) при испитувањето на стабилноста на вагите 
границата на грешката изнесува 1/20000-ден дел од 
јачината на вагата; 

4) при "испитувањето на осетливоста на вагите, 
додатокот чија вредност е еднаква на 1/5000-ден дел 
од јачината на вагата мора да предизвика траен 
отклон, на стрелката од најмалку 2 mm. 

'Границата на грешката за мерната направа из-
несува 1/20000-деи дел од јачината на вагата. 

Член 7 
При првиот преглед на вагите со постојана по-

ложба на рамнотежата од член 2 точка 6 на овој 
правилник, границите на грешките изнесуваат, и тоа: 

1) при испитувањето на точноста на вагите гра-
ницата на грешката изнесува 1/1000-ден дел од на ј -
големата вредност на односниот опсег на мерењето; 

2) при испитувањето на стабилноста на вагите 
во неоптоварена состојба, границата на грешката 
изнесува 1/5-на од грешката' за точност при полно 
оптоварување, а при испитувањето на стабилноста 
на вагите во оптоварена состојба границата на греш-
ката изнесува 2/5-ни од грешката за точност при 
полно оптоварување; 

3) при испитувањето на осетливоста на вагите, 
додатокот чија вредност е еднаква на грешката за 
точност мора да предизвика траен отклон на стрел-
ката од најмалку 2 mm. 

Член 8 
При повремен преглед на вагите со постојана 

положба на рамнотежата од член 2 точ. 1, 2, 3. 4 и 
5 од овој правилник, границите на грешките изнесу-
ваат, и тоа: 

1) при испитувањето на точноста, стабилноста и 
осетливоста на вагите со Јачина до 5000 kg - двоена 
преданост од границата на грешките пропишана за 
првиот преглед; " « 

2) при испитувањето на точноста, стабилноста 
и осетливоста на вагите со јачина над 5000 kg — ед-
нократна вредност од границата на грешките пропи-
шана за првиот преглед. 

Член 9 
Границите на грешките при испитувањето на 

точноста, стабилноста и осетливоста на вагите со 
постојана положба на рамнотежата од член 2 точка 
6 на овој правилник, ПРИ повремениот преглед на 
тие ваги, имаат двојна вредност од границите на 
грешките пропишани за првиот преглед. 

Член 10 
- При првиот преглед на вагите со променлива по-

ложба на рамнотежата од' член 3 на ОВОЈ правилник, 
границите на грешките изнесуваат, и тоа: 

1) при испитувањето на точноста на вагите: 
а) 0,5 поделок за оптоварување до 500 пол ел оди; 
б) 1 поделок за оптоварување над 500 до 2000 

поделоци; 
в) 1,5 поделок за оптоварување над 2000 поде-

лоци; 
2) при испитувањето на стабилноста на вагите: 

1/4-на од најмалиот подолок за неоптоваренз вага, 
односно 1/2-на од најмалиот поделок во опсегот на 
мерењето на вагата; 

3) при испитувањето на осетливоста на вагите: 
додатокот чија вредност е еднаква на вредноста на 
најмалиот поделок мора да предизвика траен отклон 
на стрелката од најмалку 0,8 од поделокот. 

Член 11 
Границите на грешките при испитувањето на 

точноста, стабилноста и осетливоста на вагите со 
променлива положба на рамнотежата, нон повреме-
ниот преглед на тие ваги, имаат иста вредност на 
границата на грешките што е пропишана за првиот 
преглед на такви ваги. 

Член 12 
Вредноста на најмалиот поделок за вагите со 

постојана положба на рамнотежата изнесува, и тоа: 
1) за вагите од член 2 точка 4 на овој правилник 

— најмногу 1/2000-ден дел од јачината на вагата; 
2) за вагите од член 2 точка 5 на овој правилник 

— најмногу 1/5000-ден дел од јачината на вагата. 
Широчината на поделокот за вагите од став 1,на 

овој член мора да изнесува најмалку 2 mm. 

Член 13 
Вредноста на најмалиот поделок за вагите со 

променлива положба на рамнотежата од член 3 на 
овој. правилник изнесува, и тоа: 

1) за наклонските ваги со вредност на поделокот 
до 5 g — најмногу 1/200-тен дел од јачината на ва-
гата ; 

2) за наклонетите ваги со вредност на поделокот 
над 5 g до 10 kg — најмногу 1/500-тен дел од јачи-
ната на вагата; 

3) за наклонските ваги со вредност на поделокот 
над 10 kg — најмногу 1/1000-ден дел од јачината на 
вагата. 

Широчината на поделокот за вагите од став 1. 
од овој член мора да изнесува најмалку 1 mm. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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Член 14 
Вредноста на најмалото мерење за вагите со 

постојана положба на рамнотежата од член 2 точ. 
l j 2, 3, % и 5 од ОВОЈ правилник изнесува, и тоа. 

1) за ваги« со јачина помала од 2 kg изнесува 
1/20-ти дел'од јачината на вагата; 

2) за ваги со јачина од 2 kg и над 2 kg изнесува 
1/40-ти дел од Јачината на вагата. 

Ако 1/40-ти дел од јачината на вагата е поголем 
од 1000 kg, вредноста на најмалото мерење изнесува 
1000 kg. 

Член 15 
Вредноста на најмалото мерење за вагите со 

променлива положба на рамнотежата од член 3 на 
овој правилник, изнесува, и тоа: 

1) за даклонските ваги кај кои најмалиот лоде-
лок е до 1 g — десеткратна вредност од поделокот; 

2) за нагонските ваги ка ј кои најмалиот поде-
лок е над 1 g до 20 g — дваесеткратна вредност од 
поделокот; 

3) за нагонските ваги ка ј кои најмалиот поде-
лок е над 20 g — педесеткратна вредност од поде-
локот. 

Ако педесеткратната вредност од поделокот е 
поголема од 1000 kg за вагите од точка 3 став 1 од 
овој член, вредноста на најмалото мерење изнесува 
1000 kg. 

Член 16 
На 1 јануари 1976 година престануваат да ва-

жат' Техничките услови за вагите од трговска кла-
са на точност, бр. 11-3573/1 од 15 јули 19В6 година 
во делот што се однесува на вагите со неавтоматско 
функционирање, Решението за дозволените отстапу-
вања при прегледот на вагите, -бр. 05-1411/1 од 27 
мат 1953 година („Гласник" на Сојузниот завод за 
мери и скапоцени метали — група XI/53), Технич-
ките услови за опсегот на мерењето на вагите со 
наклонска направа („Гласник" на Сојузниот завод за 
мери и скапоцени метали — група XII/1) и одред-
бите на одобрението што се однесуваат на границите 
на грешките, на вредноста на најмалиот по де лок и 
на вредноста на најмалото мерење („Гласник" на Со-
јузниот завод за мери и скапоцени метали) ако се 
во спротивност со одредбите' на овој правилник. 

Член 17 
Овој правилник ќе се применува врз сите ваги 

со неавтоматСко функционирање од класата на точ-
ност (III) ШТО ќе се произведат по 1 јануари 1976 
година. 

Вредноста на најмалото мерење на вагите со 
неавтоматско функционирање од класата на точност 
.(III) произведени пред 1 јануари 1976 година, ќе се 
усогласи со техничките услови пропишани со овој 
правилник до 1 јануари 1977 година ери првиот 
преглед на тие ваги, односно до 1 јануари 1980 го-
дина при повремениот преглед на тие ваги. 

Член 18 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 01-2547/1 
29 април 1975 година 

Белград . 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
Петар Ковинчиќ, с. р. 

523. 

Врз основа на член 28 став 3 од Законот за На-
родната банка на Југославија и за единственото 
монетарно работење на народните банки на репуб-
ликите и на народните банки на автономните по-
краини (,.Службени лист на СФРЈ", бр 23/72) и 
член 26 став 1 точка 1 од Замокот за кредитните ра-
боти со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
36/72 и 6/74), во согласност со Сојузниот извршен 
совет, Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА 
ЗА ПОЛАГАЊЕ ПОСЕБЕН ДЕПОЗИТ ПРИ УВО-

ЗОТ НА СТОКИ ОД СТРАНСТВО 
1. Одлуката за полагање посебен депозит при 

увозот на стоки од странство (,.Службен лист на 
СФРЈ", бр. 40/74 и 56/74) престанува да важи. 

2. Депозитите положени според одлуката од 
точка 1 на оваа одлука ќе им се вратат на депо-
нентите на 1 јули 1975 година. 

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

О. бр. 42 
26 јуни 1975 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите, 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

Бранислав Чолановиќ, с. р. 

524. 

Врз основа на член 35 од Законот за Народната 
банка на Југославија и за единственото монетарно 
работење на народните банки на републиките и на 
народните банки на автономните покраини („Служ- ' 
бен лист на СФРЈ", бр. 23/72), Советот на гуверне-
рите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ 
ПОД КОИ СЕ ВРШИ ПЛАЌАЊЕ И НАПЛАТУВА-

Њ Е ВО ЕФЕКТИВНА СТРАНСКА ВАЛУТА 
1. Во Одлуката за условите под кои се врши 

плаќање и наплатување во ефективна странска ва-
лута („Службен лист на СФРЈ", бр. 56/74 и 6/75) по 
точка 3 се додава нова точка За, која гласи: 

„За. Организациите на здружениот труд, опште-
ствено-политичките организации, општествените ор-
ганизации и други домашни правни лица можат без 
посебна согласност од точка 1 на оваа одлука, да 
примаат ефективни странски валути за претплата 
на списанија и публикации, за објавување огласи, 
за учествување на семинар и конгрес, за порачува-
ње на емисии преку радиостаници, за школарина, 
за наставни средства, за членарини и котизации на 
име помош и подарок, и да ги ставаат на своја де-
визна сметка." 

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

О. бр. 43 
9 јуни 1975 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите, 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

Бранислав Чолановиќ, с p.. 
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525. 

Врз основа на член 4 став 2 од Правилникот за 
организацијата на работењето на девизниот пазар 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 11/73 и 26/75), Со-
ветот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИДОВИТЕ 
НА ДЕВИЗИТЕ ШТО СЕ СМЕТААТ КАКО ДЕВИ-
ЗИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЛИК-
ВИДНОСТА ВО МЕЃУНАРОДНИТЕ ПЛАЌАЊА 

1 Во Одлуката за видовите на девизите што се 
сметаат како девизи од значење за одржување на 
ликвидноста во меѓународните плаќања (,,Служ-
бен лист на СФРЈ", бр 15/73, 27/73, 69/73, 39 74 и 
57/74) во точка 3 по алинеја 9 се додава нова алине-
ја 10, која гласи: 

,,— австралиски долар;". 
2, Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

О бр 44 
1 јули 1975 година 

Белград 
/ 

Претседател 
на Советот на гувернерите, 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија/ 
Бранислав Чоланевиќ, с. р. 

526. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛЕА-
' НИ ЖЕЛЕЗНИ ТЕГОВИ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 13 ноември 1974 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за леани железни тегови, со тоа што 
производителските организации на здружениот труд 
да можат да ги зголемат своите затечени продажни 
цени, при постојните услови на продажбата, така 
што највисоките продажни цени да изнесуваат, и 
тоа за: 

Дин/парче 
1) леан железен тег 0,5 kg 7,09 
2) леан железен тег 1 kg 14,18 
3) леан железен тег 2 kg 22,12 
4̂  леан железен тег 5 kg 71,23 
5) леан железен тег 10 kg 93,31 
6) леан железен тег 20 kg 165,10 
7) контролен дара-тег 20 kg 186,10 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спргодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите, што се предвидени во спогодбата. 

3 На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 3424 од 20 јуни 1975 
година. 

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

Претставник на производителот: „Петра" — 
Пула. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 11 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

515. Уредба за измена на Уредбата за из-
датоците за патни и други трошоци што 
на сојузните органи на управата им се 
признаваат во материјални трошоци — 1029 

516. Одлука за измена на Одлуката за про-
дажба на стоки за девизи во Југ,ославија 
и за начинот за располагање со тие де-
визи - - - - - - - - - 1029 

517. Одлука за условите и начинот за корис-
тење на средства од Буџетот на федера-
цијата 1975 година за покритие на об-
врските за повластено возење — — -г 1029 

518. Одлука за измеиа на Одлуката за опреде-
лување на стоките чиј извоз и увоз е ре-
гулиран — — — — — — — — — 1030 

519. Одлука за распоредување на определени 
функции во сојузните органи на управа-
та. сојузните организации и стручните 
служби на Сојузниот извршен совет во 
групи и за определување на - коефициен-
тите - — — — — — — — — — 1031 

520. Одлука за измена на Одлуката за постап-
ката за утврдување и распределба на 
стоковните контингенти, односно девизни-
те контингенти за увоз на стоки во 1975 
година — — — — — — — — — 1031 

521. Правилник за техничките услови за кла-
сите на точноста на вагите со ^автоматс-
ко функционирање — — — — — — 1031 

522. Правилник за техничките услови за ваги 
сq неавтоматско функционирање од кла-
сата на точност III — — — — — — 1033 

523. Одлука за престанок на важењето на Од-
луката за полагање посебен депозит при 
увозот па стоки од странство — — — 1035 

524. Одлука за дополнение на Одлуката за 
условите под кои се врши плаќање и нап-
латување во ефективна странска валута 1035 

525. Одлука за дополнение на Одлуката за ви-
довите на девизите што се сметаат како 
девизи од значење за одржување на лик-
видноста во меѓународните плаќања — 1036 

526. Спогодба за промена на затечените цени 
за леани железни тегови — - r — — 1036 

Меѓународни договори — — — — — 589 
Издавач: Новинска установа Службен лист на СФРЈ, Белград, Јована Ристиќа 1.,Пошт, фах 226. 

- Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 -
Печати Београдски графички завод, Белград, ,Булевар војводе Мишјќа бр. 17 


