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БЕЛГРАД 

БРОЈ 49 ГОД. XXXVI 

768. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр, 39/74), сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE WELT" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-
гославија на весникот „Die Welt" број 174 од 29 ју-
ли 1980 година, што излегува на германски јазик 
во Берлин, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/902 
7 август 1980 година 

Белград 

, Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Фрањо Херљевиќ, е. р. 

769. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
Странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр_ 39/74), сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „FRANKFURTER ALLGE-

MEINE ZEITUNG" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „Frankfurter Allgemeine 
Zeitung" број 174 од 30 јули 1980 година, што изле-
гува на германски јазик во Франкфурт, Сојузна 
Република Германија. 

Бр. 650-1-22/903 
11 август 1980 година 

Белград 

770. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската инфорхмативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр, 39/74), сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „DER SPIEGEL" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-
гославија на списанието „Der Spiegel" број 32 од 4 
август 1980 година, што излегува на германски ја-
зик во Хамбург,' Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/903 
18 август 1980 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Фрањо Херљевиќ, е. р. 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Фрањо Херљевиќ, е. р. 

771. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од 
Законот за основите на системот на цените и за оп-
штествената контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), претставникот на про-
изводителот и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА НА-
ТРИУМБНХРОМАТ 

1, Претставникот на производителот и претста-
вниците на потрошувачите, на 1 ноември 1979 годи-
на, склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за натриум-бихромат со тоа што 
прииззодителските организации на здружен труд да 
можат своите затечени продажни цени, при постој-
ните услови на продажбата, согласно со Одлуката 
за максимирање на учеството за покритие на тро-
шоците во прометот („Службен лист на СФРЈ", бр. 
67/79) да ги зголемат така што највисоката продаж-
на цена за натриумбихромат да изнесува 20,15 ди-* 
кари по еден килограм, 

2, Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат? 
дека производот од точка 1 на оваа спогодба ќе то 
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Продаваат, односно купуваат по цената и под усло-
вите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
Ѕавод за цени со решението бр. 7509 од 5 јуни 1980 
?ч>дина. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот деи 
Од Денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставник на производителот: „Југохром" — 
Јегуновци. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Зорка" — Суботица и „Жупа" — Крушевац. 

772. 

Врз основа на член 40 од Законот за мерните, 
единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/ 76), директорот на Сојузниот завод за мери и 
скапоцени метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ-
ТЕ ПОКАЗНИ МЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ СО НЕПО-

СРЕДНО ДЕЈСТВО И НИВНИОТ ПРИБОР 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат општите ме-

тролошки услови за: 
1) електричните показни мерни инструменти со 

непосредно дејство, за еднонасочна и наизменична 
струја, и тоа: 

а) амперметри; 
б) волти етри; 
в) еднофазни и повеќефазни ватметри, варметри, 

фазметри и за мерилата на факторот на ефектот; 
г) фрехвенцметри со стрелка и јазичиња; -
д) смметри; 
2) инструментите од точка 1 на овој член со по-

веќе мерни опсези и со повеќекратни комбинации на 
наведените видови; 

3) инструментите од точка 1 на овој член кои во 
своите мерни кола содржат насочувачи или диоди и 
за инструментите со термоспрег; 

4) инструментите, заедно со нивниот незаменлив 
прибор, кои имаат електронски направи, освен насо-
чувани и диоди, под услов да се означени со симбо-
лите F-20, односно F-21. од табела XI на Метролош-
ките услови за електричните показни мерни инстру-
менти со непосредно дејство и нивниот прибор, и тоа: 

а) инструментите,, заедно со нивниот незаменлив 
прибор ако таков постои, кои немаат вграден извор 
на напојување, ниту им е потребен надворешен из-
вор за напојување, а електронските направи на тие 
инструменти се напојуваат од исто електрично коло 
како и мерното електрично коло и можат да се ко-
ристат за заштита на мерниот елемент; 

б) инструментите, заедно со нивниот незаменлив 
прибор, ако тој постои, кои имаат вграден извор на 
напојување, во општ случај некоја батерија, под ус-
лов електронската направа да се користи да влијае 
само врз показната вредност и напонот на изворот и 
кој и да било напон што го дава тој И З Б О Р да не ја 
преминува границата на мал напон, или некој надво-

решен извор ва напојување ако називник изолацио-
нен напон на мерното коло не ја преминува грани-
цата на мал напон; 

в) инструментите, кои имаат некој вграден извор 
на напојување, или се напојуваат од некој надворе-
шен извор, во кои електронската направа се користи 
исклучиво да произведува некој помошен напон (на 
пр. за симетрије), под услов напонот на изворот да 
не ја преминува границата за мал напон, односно 
најголемата излеана струја на мерните стегал ки да 
е ограничена на 5 шА наизменична, или 10 шА едно-
насочна струја; 

5) контактните и уписните инструменти, ако не 
се во спротивност со посебните услови за тие видови 
инструменти; 

6) мерниот прибор што се користи со инструмен-
тите, и тоа: 

а) стоки (шантови); 
б) предотпорници (омски, индуктивни и капаци-

тивни); 
7) комбинацијата на инструмент и прибор, кога 

другиот прибор, освен стоките и предотпорниците, е 
придружен кон инструментот и ако инструментот е 
баждарен заедно со тој прибор; 

8) електричната мерна опрема, под услов да се 
набљудува само електричниот показен мерен инстру-
мент и да е познат односот помеѓу неелектричната и 
електричната големина. 

Член 2 
Одредбите на овој правилник не се примену-

ваат на: 
1) инструменти кои во мерното коло на електро-

нската направа, освен насочувачи и диоди, имаат 
мерни генератори, односно зајакнувачи и инстру-
менти со бројчено (дигитално) покажување; 

2) инструменти што се користат во околина што 
може да има штетно влијание, на пр. инструменти 
што треба да бидат отпорни на навлегување на вода 
што прска, на оган и експлозија, на удир и вибрации. 

Член 3 
Метролошките услови за електричните мерни 

инструменти и нивниот прибор од член 1 на ОБОЈ 

правилник, се утврдени со Метролошките услови за 
електричните показни мерни инструменти со непо-
средно дејство и нивниот прибор, што се отпечатени 
кон овој правилник и претставуваат негов составен 
Дел. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Бр, 0209-8556 
25 јануари 1980 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, е. р. 
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МЕТРОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНИТЕ ПО- 2.1.2.2. 
КАЗНИ МЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ СО НЕПОСРЕДНО 

ДЕЈСТВО И НИВНИОТ ПРИБОР 

I. Општи одредби 

1.1. Условите наведени во точ, 2. до 11. на овие 
метролошки услови за електричните показ-
ни инструменти со непосредно дејство и 
нивниот прибор (во натамошниот текст: 
метролошките услови) мораат да ги испол-
нуваат: 
1) новите инструменти и прибор што се под-

несени на типско испитување или на прв 
преглед по денот на влегувањето во сила 
на овој правилник; 

2) инструментите и приборот што се наоѓале 
во употреба до денот на влегувањето во 
сила на овој правилник и кои се подне-
суваат на поединечен (повремен) преглед, 
а на кои на јасен начин е означено дека 
се во согласност со меѓународни или 

странски метролошки услови идентични 
на условите од точ. 2. до 11. на овие мет-
ролошки услови. 

1.2. Условите наведени во точка 12, на овие 
метролошки услови мораат да ги исполну-
ваат при поединечен (повремен) преглед, т.е. 
при определување на основните грешки и 
варијации поради положбата, инструменти-
те и приборот што се наоѓале во употреба 
до денот на влегувањето во сила на ово} 
правилник, а на кои не е означено дека се 
изработени во согласност со меѓународни 
или странски услови идентични на условите 
од точ. 2 до И. на овие метролошки услови. 

2. Дефиниции 

2.1. Општи поими 

2.1.1. Електричен мерен инструмент е инструмент 
кој мери некоја електрична големина. 

2.1.2. Мерен прибор (во натамошниот текст: при-
бором е дел на електрично коло (отпорник, 
импеданса итн.) што е придружен кон мер-
ниот инструмент трајно или привремено. 

2.1.2.1. Заменлив прибор е приборот кој има свои 
сопствени особини и точност, што се неза-
висни од особините и точноста на инстру-
ментот кон кој може да биде придружен. 
Приборот се смета за заменлив кога негови-
те називни карактеристики се познати и оз-

219. 
начени (наведени) и кога се доволни за да 
се определат неговите грешки и варијации 
без употреба на придружен инструмент. На 
пример, некоја отока со чие регулирање се 2 110 
зема предвид струјата на инструментот ко-
ја е позната и не е занемарлива, се смета 
за заменлив*. 

2.1.3. 

2.1.3.1. 

2.1.4. 

2.1.5. 

Прибор со ограничена заменливост е при-
бор кој е така регулиран што да се земаат 
предвид електричните карактеристики на 
некој посебен тип инструмент. Во тој случај 
овие метролошки услови се применуваат врз 
која и да било комбинација на инструмент 
и прибор од определен тип на некој произ-
водител, ако производителот не назначил 
поинаку. Секој дел на комбинацијата има 
своја сопствена ознака на класата. 
Инструментите наменети да се користат за-
едно со тој прибор, се сметаат за ограниче-
но заменливи и мораат да одговараат на од-
редбите од точка 5.2.2. на овие метролошки 
услови. 

Незаменлив прибор е прибор кој е така ре-
гулиран што да се земаат предвид електри-
чните карактеристики на некој определен 
инструмент. Во тој случај, овие метролошки 
услови се применуваат врз комбинацијата 
на инструмент и прибор, а приборот нема 
сопствена ознака на класата. 

Електрична мерна опрема е опрема која ко-
ристи електрични средства за мерење на 
неелектрични големини. 

Инструмент за електрично мерење е елек-
тричен мерен инструмент кој се користи 
како показно средство на некоја електрична 
мерна опрема. 

Електронски мерен инструмент е мерен ин-
струмент кој мери со помош на електронска 
направа. Оваа дефиниција се применува 
врз електронските мерни инструменти кои 
мерат електрични големини и врз оние кои 
мерат ^електрични големини. 

Показен инструмент е инструмент кој во 
секој момент ја покажува или моментната 
или ефективната или просечната или теме-
ната вредност на мерената големина, 

Показен инструмент со непосредно дејство 
е инструмент во кој показиата направа е 
механички споена со подвижниот орган што 
ја активира. 

Контактен инструмент е инструмент во коЈ 
подвижниот орган ги спојува или ги раздво-
јува контактите кога ќе дојде во определе-
ни положби. 

Уписен инструмент е инструмент кој ги за-
пишува (регистрира) вредностите што едно-
подруго ги добива мерената големина. 

Инструмент со магнетска заштита е инстру-
мент чиј мерен систем е заштитен од влија-
ние на надворешното магнетно поле со по* 
мош на штит од феромагнетен материјал. 

Астатички инструмент е инструмент чиј 
подвижен орган е апатичен, т.е. изработеа 
е така што врз него да не влијаат надворе-
шните хомогени магнетни полиња. 
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2.1.11. Инструмент со електростатичка заштита е 
инструмент со штит со кој е заштитен од 
влијание на надворешните електрични по-
лиња. 

2.1.12. Мерно коло е целокупното електрично коло 
во инструментот и неговиот прибор, заед-
но со врските (ако ги има), што се напојува 
со напон или со струја, при што едната или 
обете од тие големини претставуваат главен 
фактор на покажувањето на мерената голе-
мина. Една од тие големини може да биде и 
самата мерена големина. 

2.1.12.1. Струјно коло е мерно коло напојувано со 
струја која е главен фактор на покажува-
њето на мерената големина. Таа струја мо-
же да биде или непосредно мерена струја, 
или струја сразмерна на мерената струја 
(односно на мерената големина), или струја 
што е во определена зависност од мерената 
струја, односно од мерената големина. 

2.1.12.2. Напонско коло е мерно коло напојувано со 
напон кој е главен фактор на покажување-
то на мерената големина. Тој напон може 
да биде или непосредно мерен напон, или 
напон сразмерен на мерениот напон, одно-
сно на мерената големина, или напон што е 
во определена зависност од мерениот напон, 
односно од мерената големина. 

2.1.13. Помошно коло е некое електрично коло, ос-
вен мерното коло, потребно за работа на ин-
струментот. 

2.1.14. Отока (шаит) е отпорник паралелно прик-
лучен кон инструментот за да се намали 
струјата низ инструментот. Нејзината от-
порност се избира така што струјата да се 
намали во познат однос. 

2.1.15. Предотпорник (омски, индуктивен, капаци-
тивен) е отпорник во редниот спој со волт-
метарот или со напонското коло на некој 
мерен инструмент со цел да се зголеми па-
рискиот досег на инструментот. 

2.1.16. Инструментски врски се спроводи! т и по-
себно предвидени за спојување на мерниот 
инструмент со неговиот прибор. 

2.1.17. Баждарени инструменте™ врски се спро-
в о д и т е дефинирани во точка 2.1.16. на 
овие метролошки услови, чија отпорност е 
регулирана на утврдена вредност. 
Баждарените инструментот врски се сме-
таат за заменлив прибор на мерниот инстру-
мент. 

2.1.18. Инструмент со потисната нула е инструмент 
чие покажување не се користи кога мере-
ната големина е помала од некоја определе-
на вредност, 

2.1.18.1. Инструмент со механички потисната нула 
е инструмент во кој потекувањето на ну-
лата вон од скалата е остварено со механи-
чки средства. 

2.1.18.2. Инструмент со електрично потисната нула 
е инструмент во кој потекувањето на ну-
лата вон од скалата е остварено со електри-
чни средства. 

2.1.19. Инструмент за повеќекратна намена е ин-
струмент во кој мерните кола, или коло, св 
приспособени за мерење на повеќе од една 
големина, на пр. на струјата, напонот на 
ефектот. 

2.1.20. Фактор на изобличување^ (дисторзијата) е 
однос помеѓу ефективната вредност на со-
држината на хармоникот и ефективната 
вредност на несинусната мерена големина. 

2.1.21. Активен обртен момент е момент што го 
предизвикува мерената големина и поради 
кој скршнува подвижниот орган. 

2.1.22. Противмомент е обртен момент спротивен 
на активниот момент, поради кој стрелка та 
се запира во рамиотежна положба, односно 
се враќа во нулева положба по престанува-
њето на дејствувањето на активниот момент. 

2.1.23. Скршнување е поместување на подвижниот 
орган од определена положба, обично од ме-
ханичката нула. 

2.1.24. Осетливост е однос на промената на скрш-
нувањето на инструментот и соодветната 
промена на мерената големина, 

2.1.25. Константа на инструментот е коефициент со 
кој треба да се помножи бројот па прочита-
т и ^ поделени за да се добие вредноста на 
мерената големина. 

2.2. Називи на инструментите според нивниот 
начин на работа 

2.2.1. Инструмент со подвижен калем е инстру-
мент чија работа зависи од реакцијата по-
меѓу струјата во подвижниот калем, или 
калеми, и полето на неподвижниот постојан 
магнет. 

2.2.2. Инструмент со подвижен магнет е инстру-
мент во кој струјата во еден, или повеќе 
неподвижни калеми дејствува врз подвиж-
ниот магнет, или врз системот на подвижни 
магнети. 

2.2.3. Инструмент со подвижно железо е инстру-
мент кој содржи подвижно парче од феро-
магнетен материјал врз кое дејствува поле-
то на неподвижниот калем во кој се воспо-
ставува струја, или полето на неподвижно-
то парче на феромагпетен материјал на-
магнетизирано со струја. 

2.2.4. Инструмент со подвижно железо и со посто-
јан магнет е инструмент кој содржи под-
вижно парче на феромагнетен материјал 
врз кое дејствува полето на неподвижниот 
постојан магнет и полето на неподвижниот 
калем во кој се воспоставува струјата. 

2.2.5. Електродинамички инструмент е инструме-
нт кој користи електро динамички дејству-
вања на струите во неподвижните и под-
вижните калеми и во чие магнетно коло 
нема феромагнетни материјали. 

2.2.6. Феродинамички инструмент е инструмент 
во кој електродинамичките дејствувања се 
зголемени со феромагнетен материјал. 

2.2.7. Индукционен инструмент е инструмент кој 
го користи дејството на неподвижните ин-
дуктивни кола врз струите што тие ги ин-
духуваат во подвижните спроводнички де-
лови. 
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2.2.8. Инструмент со за тревна жица е инструмент 
во кој врз подвижниот орган се пренесува 

"издолжувањето на жицата што непосредно, 
или посредно ја загрева електрична струја. 

2.2.9. Биметален инструмент е инструмент во кој 
врз подвижниот орган се пренесуваат де-
формациите на биметалниот елемент што 
непосредно или посредно го загрева елек-
трична струја. 

2.2.10. Инструмент со термоспрег е инструмент во 
кој струјата го загрева термоспрегот, чија 
електро моторна сила ја мери инструментот 
со подвижен калем. 

2.2.11. Инструмент со насочувач е комбинација на 
инструмент за еднонасочна струја и насочу-
вач, со помош на која можат да се мерат 
наизменичните струи и напони. 

2.2.12. Електростатички инструмент е инструмент 
чиј подвижен орган го задвижуваат елек-
тростатички сили. 

2.2.13. Инструмент со вибрациони јазичиња е ин-
струмент во кој мета дните јазичиња (ламе-
ли) вибрираат во резонанција под дејство на 
периодична струја во неподвижните калеми 
што молчат да бидат комбинирани со магнет. 
Јазичињата можат да бидат распоредени во 
еден или повеќе редови, а секој ред има по 
еден опсег на фреквенциите. 

2.2.14. Квоциентен инструмент (логометар) е ин-
струмент за мерење на односот (квоциентот) 
на две електрични големини. 

2.2.15. Повеќефазен инструмент е инструмент за 
мерење на активниот или реактивниот ефе-

7; кт или на факторот на ефектот во некој 
симетричен или несиметричен повеќефазен 
систем. 

2.2.16. Повеќефазен инструмент за симетрично оп-
товарување е инструмент предвиден за си-
метричен повеќефазен систем, за мерење на 
активниот или реактивниот ефект, или на 
факторот на ефектот чиј мерен орган се 
состои од повеќе напонски и повеќе струјни 
кола што се напојуваат со напони и струи 
од различни фази. 
Ако активниот, односно реактивниот ефект 
во симетричниот повеќефазен систем се ме-
ри со еднофазен ватметар чија поделба е 
регулирана за повеќефазен ефект инстру-
ментот треба да се смета како еднофазен 
инструмент со соодветен фактор на ефектот. 

2.3. Елементи на конструкцијата на инструмен-
тите. 

2.3.1. Мерен систем (механизам) е активен дел на 
мерниот инструмент кој содржи повеќе де-
лови поради чие меѓусебно дејствување на-
станува движење на подвижниот орган. 

2.3.2. Подвижен орган е дел на мерниот инстру-
мент чие скршнување се набљудува. 

2.3.3. Стрелка е дел на мерниот инструмент што 
во однос на скалата ја покажува положбата 
на подвижниот орган на тој инструмент. 

Ѕ.Ѕ.4. Скала е низа цртички и броеви со помош 
на кои се определува вредноста на мерената 
големина. 

2.3.4.1, Нелинеарна скратена скала е таква нели-
неарна скала (иа пр. логаритамска, или хи-
перболична) на која цртичката што одгова-

А + В 
ра на аритметичката средина С — — * 

2 
се наоѓа помеѓу 65Vo и 10GV« од должината 
на скалата што одговара на мерниот опсег. 
Во овој образец. А е долната граница, а В 
горната граница на мерниот опсег. 
За сите други скали се смета дека се нели-
неарни проширени (на пр. кзадратични), или 
линеарни. 

2.3.5. Поделба е низа цртички на бројчаникот што 
овозможуваат да се установи положбата на 
стрелката на некој инструмент. 

2.3.6. Поделок е растојание помеѓу две соседни 
цртички на поделбата. 

2.3.7. Нзчиерација е низа броеви напишани по 
должината на скалата. 

2.3.3. Должина на скалата е вкупната должина 
на лакот (или на сегментот на кругот) што 
поминува низ средината на најкратките цр-
тички на поделбата. 

2.3.9. Број ник е површина на која се наоѓаат 
скалата и други знаци и симболи. 

2.3.10. Показен опсег е целокупниот опсег на ска-
лата на кој можат да се набљудуваат скрш-
нувањата на подвижниот орган на инстру-
ментот. 

2.3.10.1. Мерен опсег е оној дел на скалата, односно 
на покази пот опсег, во кој може да се мери 
со означената точност. За фреквенцметрите 
со неколку редови јазичиња секој ред има 
свој мерен опсег. 

2.3.11. Договорна вредност е вредноста на која се 
сведуваат грешките на некој инструмент, 
односно прибор, за да се определи нивната 
точност. 

2.3.11.1, Договорната вредност одговара: 
а) на горната граница на мерниот опсег за: 

— инструментите со механичка, односно 
со електрична нула на еден крај од 
скалата; 

— инструментите со механичка нула вон 
од скалата, независно од положбата 
на електричната нула; 

— инструментите со електрична нула вон 
од скалата, независно од положбата 
на механичката нула. освен за инстру-
ментите наведени под г) на оваа точка; 

— фреквешгтетрите со стрелка; 
— фреквеицметрите со вибрациони јази-

чиња. За фреквенцмегрите со вибра-
циони јазичиња со неколку редови 
јазичиња, договорната вредност за 
секој ред одговара на горната грани-
ца па мерниот опсег на тој ред; 

б) на збирот на електричните вредности, 
независно од знакот, што одговараат на 
обете граници на мерниот опсег, кога и 
механичката и електричната нула се 
наоѓаат во рамките на скалата; 

в) на 90 електрични степени, за фазметрите 
и за мерилата на факторот на ефектот 
(активни или реактивни); 
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»} иа разликата на вредностите на отпор-
коста што одговараат на двете граници 
на мерниот опсег, за ©мметрите со лине-
арна скала. 

2.3,11,2. Договорната вредност одговара на вкупната 
должина на скалата за инструментите (на 
пр, омметрите) со нелинеарна скратена ска-
ла и за инструментите кои немаат ниту една 
линеарна скала. 
Ако треба да се дадат посебни податоци за 
еден дел на скалата, може да се додаде не-
кој број со кој се даваат границите на гре-
шките во проценти од вистинската вредност 
согласно со точка 4.1.2. на овие метролошки 
услови. 

2.311.3. За инструментите кои имаат нелинеарна 
скратена скала и една линеарна скала (на 
пр. инструменти за повеќекратна намена) 
договорната вредност за ^линеарната ска-
ла се изразува на еден од следните начини: 
а) ако на инструментот е дадена само една 

ознака на класата со помош на симбол 
Ж-1, таа ознака на класата важи и за 
нелинеарна скратена скала, а вкупната 
должина на оваа скала се зема како до-
говорна вредност; 

б) ако на симболот Е-1 му е додаден и сим-
болот Е-4, тој има исто значење како и 
одредбата во точка 4.1.2. на овие метро-
лошки услови. 

2.3.11.4. Договорната вредност одговара на номинал-
ната вредност за: 
— заменлив прибор; 
~ прибор со ограничена заменливост. 

2.3.12. Нула и регулатор на нулата' 
2.3.12.1. Нула (на скалата) е цртичка на поделбата 

©бележена со нула. 
2.3.12.2. Механичка нула е рамнотежна положба на 

која стрелката ќе се запре кога мерниот 
систем> ако со него механички се управува, 
ќе се исклучи од електричното коло. Таа 
положба може, но не мора да се поклопува 
со нулата на скалата. На инструментите со 
механички потисната нула, механичката 
нула не се поклопува со нулата на скалата. 
На инструментите без механичко управува-
ње, механичката нула не е определена. 

2.3.12.3. Електрична нула е рамнотежна положба на 
која стрелката ќе се запре кога мерената 
електрична големина е рамна на нула, или 
на некоја регулирана вредност, при што се 
напојува електричното коло, ако го има, чи-
ја струја создава спротивен обртен момент 
(противмомент). 

2.312.4. Механички регулатор на нулата е механи-
зам со кој стрелката на инструментот може 
да се регулира така што механичката нула 
да се поклопува со предвидената црта за 
нулата на скалата. 

2.3.12.5. Електричен регулатор на нулата е механи-
зам со кој стрелката на инструментот може 
да се регулира така што електричната нула 
да се поклопува со предвидената црта за 
нулата на скалата. 

2.312.6. Заостанато скршнување е дел на скршнува-
њето на механички управуваниот подвижен 
орган кој останува по исчезнувањето на 
причината која го предизвикала скршнува-
њето, при што сите мерни кола се исклу-
чени. 

2.4. Номинални вредности 
2.4.1. Номинална вредност (или вредности) е вред« 

ност, или една од вредностите, што се поја-
вува во ознаката на инструментот. 
За сите инструменти номиналната вредност 
на мерената големина е вредноста што се 
поклопува со горната граница на мерниот 
опсег. За ватметрите и варметрите, номи-
нални вредности се означените вредности 
на напонот, на струјата и на факторот на 
силата (активен или реактивен). 

За фазметрите и за мерилата на факторот 
на ефектот номинални вредности се означе-
ните вредности на напонот и на струјата. 
За ©мметрите и фреквенцметрите, номинал-
на вредност е означената вредност на на-
понот. 
Кон номиналните вредности можат да се 
придружат референтниот или номиналниот 
опсег на употребата дефинирани во точ. 
2.5 2.2. ГЛ 2.5.3. на овие метролошки услови. 

2.4.2. Номинални вредности на стоката 
2.4.2.1, Номинална струја на отоката (тактот) е 

вредноста на струјата што се воспоставува 
низ комбинацијата на отоката и инструмен-
тот што се паралелно споени. 

2.4.2.2, Номинално паѓање на напонот на отоката 
(шантот) е номиналната потенцијална разли-
ка на наповските стегалки на стоката што 
настанува кога се воспоставува номинална-
та струја низ паралелна спрега на стоката и 
инструментот. 

2.4.3. Номинална струја на предотпорникот е 
струја што ја означил производителот и за 
која предотпорникот ги исполнува овие мет-
ролошки услови. 

2.4.4. Номинален фактор на ефектот (активен И 
реактивен) 

2.4,4,1, Номинален фактор на ефектот (активен) на 
ватметарот е факторот на активниот ефект 
(еоѕ ср) означен на инструментот, или (ако 
ознаката е изоставена) односот помеѓу номи-
налниот ефект на ватметарот (ефектот што 
се поклопува со горната граница на мерни-
от опсег) и производот од номиналниот на-
пон и номиналната струја, т.е.: 

номиналниот номиналниот ефект 
фактор = ' 
на ефектот (номинални-) х (номинална-) 
(соѕ су) от напон та струја 
За повеќефазни ватметри, именителот на 
овој однос се множи со соодветната кон-
станта К. За инструментите ка ј кои овој 
однос е поголем од единица се смета дека 
факторот на ефектот е еднаков на единица. 
Вредноста на константата К зависи од ви-
дот на спрегата на ватметарот (варметарот), 
односно од избраниот номинален напон, т.е.: 

— вредноста на константата К за ватметри 
(варметри)^ со два мерни органи е еднак-
ва на V 3, кога линискиот (меѓуфазен) 
напон ќе се избере како номинален на-
пон; за ватметри (варметри) со три мерни 
органи, или за еднофазни ватметри (вар-
метри) со скала градуирана за трифазен 
систем; 

— вредноста на константата К е 3, кога ка-
ко номинален напон ќе се избере фазен 
напон. 

4 
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Cos џ и sin у можат да бидат дефинирани 
само за синусоидна форма на бранови, па 
во таа смисла се употребуваат во овие мет-
ролошки услови. 

2.4.4.2 Номинален фактор на ефектот (реактивен) 
на варметарот е факторот на {неактивниот 
(јалов) ефект (sin р̂) означен на инструмен-
тот, или (ако ознаката е изоставена) одно-
сот помеѓу номиналниот реактивен ефект 
на варметарот (ефект што се поклопува со 
горната граница на мерниот опсег) и произ-
водот од номиналниот напон и номиналната 
струја, т.е.: 

номиналниот 
номиналниот ф а к - реактивен ефект 
тор па реактивни- = 
от ефект (sin ф) (номиналниот напон) х 

х {номиналната струја) 

За повеќефазни варметри, именителот на 
овој однос се множи со константата К која 
е дефинирана со точка 2.4.4.1 од овие мет-
ролошки услови. За инструментите кај кои 
овој однос е поголем од единица се смета 
дека факторот на реактивниот ефект е ед-
наков на единица. 

2.4.5. Мерен досег (изразен во единица на мере-. 
ната големина) е вредноста на таа големина 
што и одговара на горната граница на мер-
ниот опсег. 

2.5. Влијателни големини, референтни услови и 
номинален опсег на употреба 

2.5.1. Влијателна големина е големина (освен ме-
рената големина) која може да предизвика 
несакани варијации во покажувањето на 
инструментот, односно во карактеристиките 
на некој прибор од кој зависи мерењето. Во 
општ случај тоа се такви големини (темпе-
ратура на околината, положба, фреквен-
ција, надворешна магнетна индукција) кои 
се независни од мерената големина. Во пог-
лед на ватметрите и варметрите, напонот, 
струјата и факторот на ефектот можат да 
дејствуваат како влијателни големини, би-
дејќи големината што ја мерат тие инстру-
менти зависи од неограничен број комбина-
ции на вредноста на тие големини. Тие го-
лемини можат да имаат референтни опсези 
и номинални опсези на употреба. 

2.5.2. Референтни услови се утврдените услови 
под кои инструментот, односно приборот 
одговара на одредбите во поглед на основ-
ните грешки,' Тие услови можат да бидат 
дефинирани како: 
— референтна вредност согласно со точка 

2.5.2.1, од овие метролошки услови; или 
— референтен опсег согласно со точка 2.5.2.2. 

од овие метролошки услови. 
2.5.2.1. Референтна вредност е онаа вредност на не-

која влијателна големина при која, во гра-
ниците на дозволените отстапувања дадени 
во одредбите на точ. 4 и 5 од овие метро-
лошки услови, инструментот, односно при-
берат одговара на одредбите од овие метро-
лошки услови во поглед на основните гре-
шки. 

2.5.2.2. Референтен опсег е опсегот на вредностите 
на некоја влијателна големина во рамките 
на кои инструментот односно приборот од-
говара на одредбите од овие метролошки 
услови во поглед на основните грешки. 

2.5.3. Номинален опсег на употреба е чшсегот на 
вредностите што секоја влијателна големи-
на може да ги има, а да не предизвика ва-
ријации кои ги пречекоруваат границите 
утврдени во одредбите на точка "б од овие 
метролошки услови за некој инструмент* 
или во одредбите на точка 7 од овие метро-
лошки услови за некој прибор. 

2.6. Грешки и варијации 
Во овие метролошки услови поимот на гре-
шката е ограничен на основни (внатрешни) 
грешки, т.е. на оние грешки што се опреде-
лени кога инструментот, односно приборот е 
под референтните услови дефинирани со 
точка 2.5.2. од овие метролошки услови. 
Поимот на грешката се однесува на внат-
решните особини на инструментот (на при-
мер, точност на поделбата), односно на при-
бором за разлика од варијациите што мо-
жат да настанат кога инструментот се упот-
ребува под услови кои се различни од рефе-
рентните услови. 

2.6.1. Апсолутна грешка е разликата која се до-
бива кога од измерената вредност на некоја 
големина ќе се одземе нејзината вистинска 
вредност. 
Вистинската вредност се ^^пдува со соод-
ветни еталони, односно постапки. 

2.6.2. Релативна грешка е количникот на апсо-
лутната грешка и на вистинската вредност 
на мерената големина.* 

2.6.3. Грешка во проценти на договорната вред-
ност е количникот на апсолутната грешка 
и на договорната вредност дефинирана во 
одредбите на точка 2.3.11. од овие метроло-
шки услови, помножен со 100. 

2.6.4. Основна грешка е грешка определена кога 
инструментот, односно приборот е под рефе-
рентни услови. Овој поим се однесува на 
одредбите на точ. 2.6.1., 2.6.2. и 2.6.3. од овие 
метролошки услови. 
Основна грешка е грешката изразена во 
процентите на договорната вредност. 

2.6.5. Варијација е разлика помеѓу две измерени 
вредности од иста мерена големина, кога 
една од влијателните големини добива едно-
подруго две различни и утврдени вредности. 

2.6.6. Варијација во процентите на договорната 
вредност е количникот на варијацијата и 
вредноста на мерената големина која и од-
говара на договорната вредност дефшшрана 
во одредбите на точка 2.3.11 од овие метро-
лошки услови, помножен со 100. 

2.7. Точност, класа на точноста и ознака на кла-
сата 

2.7.1. Точноста на некој мерен инструмент или на 
некој прибор е дефинирана со границите на 
основните грешки и со границите на вари-
јациите, изразени во процентите на дого-
ворната вредност. 

2.7.2. Класа на точноста е собир на мерни инстру-
менти, или на прибори, чија точност може 
да се означи со ист број, ако тие им одго-
вараат на овие метролошки услови. 

2.7.3. Ознака на класа е број со кој се означува 
класата на точноста. 
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Ознаката на класата се користи и за дефи-
нирање на границите на извесни варијации. 
Инструментите со повеќе опсези и за пове-
ќекратни намени можат да имаат повеќе 
различни ознаки на класата. 

3, Распоредување на инструментите и на при-
берат 

3.1. Инструментите и нивниот прибор чии ка-
рактеристики се во согласност со овие ме-
тролошки услови се распоредуваат според 
начинот на работата и според класата на 
точноста. 
Инструментите се распоредуваат според на-
чинот на работата во согласност со една од 
дефинициите на мерните инструменти даде-
на во одредбите на точка 2.2. од овие метро-
лошки услови. 

3.2. Според класата на точноста дефинирана во 
точка 2.7.2. од овие метролошки услови ра-
споредувањето се врши во согласност со 
точка 3.2.1. — за инструменти и со точка 
3.2.2. од овие метролошки услови — за при-
бор. 

3.2.1. Мерните инструменти се распоредуваат во 
следните класи на точност: 
0 5 — ОД — 0,2 — 0,5 — 1 — 1,5 — 2,5 — 5. 
Класата 0,3 може исто така да се користи. 
Условите што се однесуваат на класите 0,05 
до 0.2 се применуваат и на класата 0,3. 

3.2 2. Заменливите отоки и предотпорници (омски, 
индуктивни и капацитивни) се распореду-
ваат во следните класи на точност: 
0,02 — 0,05 г - ОД — 0,2 — 0,5 — 1. 
Тоа распоредување може да се примени и 
врз приборот од ограничена заменливост, 
кој е дефиниран во точка 2.1.2.2. од овие 
метролошки услови. 

4. Дозволени основни грешки и референтни 
услови за инструменти 

4.1. Граници на основната грешка 
Кога инструмент, на кого му е придружен 
неговиот незаменлив прибор (ако го има) 
под референтните услови дадени во табели 
II, III и IV ќе се употреби во границите на 
мерниот опсег, основната грешка не смее да 
ги пречекори границите дадени во табела' I 
од овие метролошки услови. 
Грешката се изразува во процентите на до-
говорната вредност дефинирана во одредби-
те на точка 2.3.11 од овие метролошки ус-
лови. 
При определување на грешките, не се земаат 
предвид вредностите во табелата на корек-
ц и ј е , која може да биде испорачана со ин-
струментот. 

Т а б е л а I: Граници на основната грешка изразени во процентите на договорната вредност 

4.1.1. За фреквенцметри со јазичиња важат и 
одердбите од точ. 4.1.1.1. и 4.1.1.2. на овие 
метролошки > слови. 

4.1.1.1. Апсолутната грешка е еднаква на најголе-
мата вредност на разликата на фреквен-
циите: 
— помеѓу номиналната фреквенција на не-

кое дадено јазиче и фреквенцијата на 
која тоа јазиче има своја најголема ам- 4.2. 
плитуда на вибрации; или 
помеѓу средната номинална фреквенција 4.2.1. 
на две соседни јазичиња и фреквенци-
јата на која тие јазичиња имаат иста 
амплитуда на вибрации. 

4.1.1.2. Разликата помеѓу номиналните фреквенции 
на две соседни јазичиња не смее да биде 
поголема од двократната граница па апсо- 4.2.2. 
лутната грешка. 

4.1.2. За инструменти со нелинеарна! скратени 
скали согласно со точка 2.311.2. од овие 
метролошки услови важат и следните од-
редби: 4.2.3. 
— на скалата мора да биде означен делот 

(од скалата) на кој грешката може да се 
изрази во проценти од вистинската вред-
ност; тој дел од скалата мора да изнесу-
ва најмалку 50% од вкупната должина 
на скалата; 

— за да се даде известување за границите 
на грешките во проценти од вистинската 4.2.4. 
вредност за делот од скалата помеѓу оз-
наките на скалата, на ознаката на кла-
сата и се додава еден број, користејќи го 
симболот Е-4 од табела XI на овие метро-

. лошки услови, што ги претставува гра-
ниците на овие грешки; 

— внатре во делот на скалата за кој греш-
ките се изразени во проценти од вистин-
ската вредност, границите на грешките 
можат да бидат поголеми од оние што 
одговараат на ознаката на класата, но не 
смеат да надминат 10%. 

Услови за определување на основните гре-
шки на инструментите 
Пред определувањето на основните грешки, 
инструментот мора да се стабилизира на 
температурата на околината. Таа темпера-
тура мора да биде еднаква на референцата 
температура дадена во табела III од овие 
метролошки услови. 
Пред претходната подготовка наведена во 
табела II од овие метролошки услови, стрел-
ката на инструментот кој има механичка, 
односно електрична нула, се поставува на 
соодветна цртичка на поделбата. 
За ватметри и варметри од класа 0̂ 5 до 5 
стрелката се поставува на соодветна црти-
чка на поделбата непосредно по вклучу-
вањето на напонското коло на номиналниот 
напон, додека струјното коло е прекинато 
на таков начин што потенцијалот помеѓу 
напоиското и струјното коло да е ист како 
при нормална работа. 
Инструментот се остава вклучен во колото 
под условите и во траење утврдени во та-
бела II од овие метролошки услови. Ако не 
е назначено поинаку, вредностите на напо-
нот и на струјата се ефективни вредности. 
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Т а б е л а II: Претходна подготовка на инструментите1) 

Услови Инструменти од класа Инструменти од к ласа 
0,05 до 0,2 0,5 до 5 

Напон (процент на номиналниот 
напон) 100 100 

Струја (процент на номиналната 
струја) • 80 80 

Време од вклучувањето во колото Кое и да било време (практично Најмалку 1/2 час, ако произво-
де утврдувањето на грешките не подолго од 1 час)2) дителот не навел поинаку 
1) Референтните услови дадени во табела III од овие метролошки услови треба да се земат предвид 

за претходната подготовка на инструментите. 
2) За фреквенцметри потребното најкусо време може да го определи производителот 

4 2,5. Референтните услови за повеќето влија-
телни големини се дадени во табела III од 
овие метролошки услови. Референтните ус-
лови за напонот, струјата и факторот на 
ефектот се дадени во табела IV од овие 

' метролошки услови. 
4.2.6. Сите други упатства за употреба што ги 

дава производителот мораат да се земат 
предвид. 

Т а б е л а ИГ. Референтни услови за вл 

4.2.7. За омметри со обртен генератор, брзината 
на'вртењето мора да биде во границите што 
ги определил производителот. Тие граници 
мораат да му одговараат на номиналниот 
опсег на употреба и мораат да се изберат 
така што границите на варијациите да не 
ја надминат половината од вредноста на 
соодветната ознака на класата. 

зтелни големини и дозволени отстапувања 

Влијателна големина Референтни услови ако не е на-
значено поинаку 

Дозволени отстапувања за испи-
тување кога е назначена само 
една референтна вредност1) 

Инструменти од класа 
0,05 до 0,2 0,5 до 5 

Температура на околината 20'}С ±1°С ±2°С 

Положба 2) Која и да е помеѓу вертикал-
ната и водорамната положба 

±° или ±1/10 од номиналниот 
опсег на употреба (се зема пома-
лата од овие вредности) 

Правец на инструментот во однос 
на земјиште магнетно поле Кој и да е ±5° 

Надворешно магнетно поле Потполно отсуство на влијание Вредност на индукцијата на зем-
јиното магнетно поле 

Надворешно електрично поле Потполно отсуство на влијание 1 kV/m ђ 

Феромагнетна плоча Види табела VIII Види табела VIII 

Спроводна плоча Која и да е — 

Фреквенција 45 Hz до 65 Hz 

±2V® од референтната вредност 
или ± 1/10 од номиналниот опсег 
на употреба (се зема помалата 
од овие вредности) 4) 
За еднофазни варметри и фаз-
метри ±ОДп/о 

Форма на брановите на наизмени-
чна мерена големина 

Синусоидна За практично синусоидна фор-
ма: 
а) за инструменти со насочувач, 

еднофазни варметри, фазме-
три и мерила на факторот на 
ефектот: факторот на изс-
бличувањето < 1°/о; 

б) за други типови инструменти: 
факторот на изобличување^ 
< 5°/о 

Наизменична компонента на едно-
насочна мерена големина 5) Нула 1°/о ' 3 Ve 
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З а б е л е ш к и к о н т а б е л а III 

1. За референтниот опсег не се дозволени отстапу-
вања. 

2. За определување на положбата на инструментот 
кој се поставува на разводна плоча доволно е да 
се повика на положбата на плочата на која тој е 
поставен, а за преносен инструмент е доволно да 
се повика на положбата на површината на која е 
поставен. 

3. За инструменти осетливи на надворешно електри-
чно поле, производителот може да назначи други 
вредности. 

4. Кога дозволеното отстапување е дефинирано, ва 
пример со ± 2% од референтната вредност, или 
± 1/10 од номиналниот опсег на употреба., се зе-
ма помалата од овие вредности, и тоа: 

15...50...100 Hz: 2% од 50 Hz - 1 Hz; 
1/10 од 85 Hz = 8,5 Hz; 
дозволеното отстапување = 1 Hz; 

49...50...51 Hz: 2% од 50 Hz - 1 Hz; 
1/10 од 2 Hz « 0,2 Hz; 
дозволеното отстапување ~ 0,2 Hz. 

5. Наизменичната компонента на некоја еднонасочна 
големина е дефинирана со односот: 

X 100 
темената вредност — вредноста на еднонасочната мерена големина 

вредноста на еднонасочната мерена големина 

Т а б е л а IV: Референтни услови за напонот, струјата и факторот на ефектот 
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З а б е л е ш к и к о н т а б е л а IV 

1. Напон на омметар е напонот на изворот 
на струјата, а не напонот на мерниот от-
порник. 

2. Кој и да е напон (помеѓу кои и да се два 
фазни спроводник, или помеѓу фазниот 
спроводник и неутралниот спроводник) 
на некој повеќефазен симетричен систем 
не смее да се разликува за повеќе од 1 */« 
од средната вредност на напонот (лини-
скиот или фазниот) на системот. 
Која и да е од струите во фазите не смее 
да се разликува за повеќе од 1% од сред-
ната вредност на струите. 
Аглите што ја сочинуваат секоја фазна 
струја со соодветен фазен напон не смеат 
меѓусебно да се разликуваат за повеќе 
од 2 степена. 

3. Види ги одредбите на точка 4.2.8 од овие 
метролошки услови. 

4,2,8. Дијаграми^ наведени во оваа точка побли-
ску ги определуваат вредностите на факто-
рот на ефектот дадени во табелите IV и VI од 
овие метролошки услови во поглед на ре-
ферентните услови и номиналните опсези 
на употреба за ватметри и варметри, 
Во дијаграмите наведени во оваа точка ре-
ферентната вредност референтниот опсег и 
номиналниот опсег на употреба се доста-
вени на следниот начин: 

векторот за претставу-
ва референтната вред-
ност, со нејзините то-
лерантни; 

вертикално шрафира-
ната површина го прет-
ставува референтниот 
опсег; 

4.2.8.2. 

водорамно шрафира-
ната површина го прет-
ставува номиналниот 
опсег на употреба; 

г) фазниот агол помеѓу струјното и напонското коло 
се смета како позитивен ако струјниот вектор 
заостанува зад напонскиот. 

Референтни услови и номиналните опсези 
на употреба на факторот на ефектот за ват-
метри и варметри се: 

4.2.8.1. ВАТМЕТРИ ОД КЛАСА: 0,05 до 0,2 
а) факторот на ефектот 

не е наведен 
— референтен опсег 

е: 



Стрина 1552 — Број 49 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 5 септември 1980 

4.2.8 3. 

sin фг, ± 0,01 (гр ) 

5. Дозволени основни грешки и референтни 
услови за пр»борот 

5.1. Заменлив прибор 
Основните грешки за замснливиот прибор 
се изразуваат во проценти на договорната 
вредност дефинирана со точка 2,3.11.4. на 
овие метролошки услови, при што приборот 
е под следните референтни услови: 
а) температурата, фреквенцијата и формата 

на брановите ги имаат вредностите да-
дени во табела III на овие метролошки 
услови. Грешките на стоката треба да се 
установат при еднонасочна струја, ако 
не е означена фреквенцијата; 

б) напонот, или струјата имаат која и да е 
вредност помала, или еднаква на номи-
налните вредности, или на горната гра-
ница на референтниот опсег, ако тој по-
стои. 
Струјата што мерниот инструмент ја од-
зема од стоката може да се занемари, 
ако е помала од производот на номинал-
ната струја и ознаката на класата на 
стоката, поделен со ЗОО. Основната греш-
ка не смее да ги пречекори границите 
наведени во табела V на овие метролош-
ки услови, зависно од ознаката на кла-
сата. 

Т а б е л а V: Граници на основната грешка на примерот изразени во процентите на договорна-
та вредност 

5.2. Прибор со ограничена заменливост 
5.2.1. Основните грешки изразени во проценти на 

договорната вредност за прибор со ограни-
чена заменливост мораат да бидат ЕО гра-
ниците на грешките назначени БО табела V 
на овие метролошки услови. 
За определување на основните грешки се 
постапува на следниот начин: 

5,2.1,1. Приборот се спојува со некој инструмент 
предвиден за спојување и грешките се оп-
ределуваат согласно со одредбите на точка 
4 од овие метролошки услови. 

5.2.1.2. Инструментот се испитува сам, а неговите 
основни грешки се определуваат под истите 
референтни услови, за истите мерни опсези 
и за истите места на поделбата како при 
испитувањето во точка 5.2.1.1. на овие мет-
ролошки услови. 

5.2.1.3, Основните грешки на приберат, конвенцис-
ки.тшо земено, се еднакви на разликата {зе-
мајќи ги предвид предзнаците) на грешки-
те определени според точ. 5.2.1.1. и 5.2.1.2, 
на овие метролошки услови. 

5,2,2. За инструментите што треба да се користат 
со приборот со ограничена заменливост, мо-
ж е да биде потребно посебно регулирање на 
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извесни елементи на електричните кола 
согласно со точка 2.1.2.2.2 на овие метро-
лошки услови. Мерењето на отпорноста, им-
педансата, потрошувачката итн. на такви 
кола се врши врз основа на упатството што 
го дава производителот. 

5.2.3. Кога некој инструмент со прибор со огра-
ничена заменливост не може да се испита 
без приборот и нема своја сопствена ознака 
на класата, определувањата на основните 
грешки се врши согласно со точка 5.2.1.1. на 
овие метролошки услови, а ознаката на кла-
сата на комбинацијата се дава на приборот 
во согласност со одредбите на точка 10.3. 
користејќи еден број од табела I на овие 
метролошки услови. 

5.3. Незаменлив прибор 
Врз иезаменливиот прибор се применуваат 
одредбите од точка 4. на овие метролошки 
услови, и тоа врз комбинација инструмент 
и прибор. Границите на грешките на самиот 
прибор не се утврдени и тој нема сопствена 
ознака на класата. 

б. Дозволени варијации за инструменти 

6,1. Граници на варијациите 
Кога инструментот се наоѓа под условите во 
табелите И, III и IV, а само една од влија-
телните големини се менува во согласност 
со одредбите на точ. 6.2. и 6.8. на овие мет-
ролошки услови, варијантата изразена во 
процентите на договорната вредност не смее 
да ги надмине: 
а) вредноста еднаква на ознаката на класа-

сата за влијателните големини набројани 
во табела VI на овие метролошки услови; 

б) границите назначени во точ. б.З. до 6.7. 
на овие метролошки услови — за други-
те влијателни големини. 

6.1.1. Границите на дозволената варијација се оп-
ределуваат на начинот наведен во точ. 
6.1.1.1. до 6.1.1.5. 

6.1,1.1. Кога на инструментот е означена референт-
ната вредност на влијателната големина (со 
дозволено отстапување според овие метро-
лошки услови), границите на дозволената 
варијација се определуваат (слика 9) така 
што на грешката за референцата вредност 
на влијателната големина во позитивна и 
негативна насока се додава вредноста на 
ознаката на класата (к): 

СО* — оска од која се сметаат грешките 
XX' — оска од која се сметаат варијациите 
АВ — грешка за референтната вредност на 

влијателната големина 
АС — дозволена позитивна грешка 
AD — дозволена негативна грешка 

V — варијации во зависност од влијателната 
големина 

г — референтна вредност на влијателната 
големина 

r'i и г*2— граници на дозволените отстапувања на 
влијателната големина 

а — долна граница на номиналниот опсег на 
употреба 

b — горна граница на номиналниот опсег на 
употреба 

k — вредност на ознаката на класата 
6.1.1.2. Кога референтниот опсег на влијателната 

големина е означен со четири броја, грани-
ците на дозволената варијација се опреде-
луваат (слика 10) така што на грешката на 
секоја граница на референтниот опсег во 
позитивна и негативна насока се додава 
вредност на ознаката на класата (к): 

СО' — оска од која се сметаат грешките 
АА> — сока од која се сметаат варијациите 

за вредностите на влијателната го-
лемина помеѓу а и п 

ВВ5 — оска од која се сметаат варијациите 
за вредностите на влијателната го-
лемина помеѓу b и VI 

АА; — грешка за долната граница на рефе-
• рентниот опсег на влијателната го-

лемина 
ВВ0 — грешка за горната граница на рефе-

ренти! тот опсег на влијателната го-
лемина 

V — варијација во зависност од влија-
телната големина 

а — долна граница на номиналниот оп-
сег на употреба (означена) 

b — горна граница на номиналниот опсег 
на употреба (означена) 

п — долна граница на рефереитниот оп-
сег 

гг — горна граница на референтниот оп-
сег 

k — вредност на ознаката на класата 
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0.1.1.3. Кога референтниот опсег на влијателната 
големина е означен со три броја, границите 
на дозволената варијација се определуваат 
(слика 11) така што на грешката на секоја 
граница на референтниот опсег во позитив-
на и негативна насока се додава вредноста 
на ознаката на класата (k): 

6.2.1.1, 

6.1.1.4. 

• \\ . 

6.1.1.5. 

6.2, 

6.2.1. 

На сличен начин можат да се определат 
границите на дозволената варијација и за 
други ознаки на референтните услови и на 
номиналните опсези на употреба на некоја 
влијателна големина во согласност со од-
редбите на точка 10.5. и табела X на овие 
метролошки услови. 
Комбинирано дејство на повеќе влијателни 
големини 
Кога две или повеќе влијателни големини 
се менуваат истовремено, од нивните рефе-
рентни вредности до некои вредности внат-
ре во нивните номинални опсези на употре-
ба, вариј аци јата добиена при такви услови 
не смее да го пречекори збирот на дозволе-
ните граници на поединечните варијации. 
Услови за определување на варијациите и 
варијации поради температурата, положба-
та, фреквенцијата, напонот и струјата 
Варијациите се определуваат за секоја вли-
јателна големина. 

6.2.1.2. 

6.2.1.3. 

6.2.2. 

6.2.2.1. 

6.2.2.2. 

Во текот на секое испитување, сите други 
влијателни големини се одржуваат на нив-
ните референтни вредности или во рефе-
рентните опсези. 
За ватметрите и варметрите, определување-
то на варијацијата поради напонот, струја-
та и факторот на ефектот (активен или 
реактивен) се врши согласност со одредбите 
на точка 6.8. од овие метролошки услови. 
Определувањето на варијациите поради 
влијателните големини набројани во табела 
VI и во одредбите на точ. 6.3., 6.5. и 6.6, на 
овие метролошки услови се врши, освен за 
инструментите набројани во точка 6.2.1.2., 
на следните точки на скалата на сите ин-
струменти: 
а) на една точка помеѓу 40% и 60% на гор-

ната граница на мерниот опсег. 
б) на една точка помеѓу 80% и 100% на гор-

ната граница на мерниот опсег, 
в) на ну лева точка за извесни влијателни 

големини, како што се положбата, фак-
торот на ефектот и, за инструментите на 
класите 0,05 до 0,2 — температура на око-
лината. 

Исклучоци од одредбите на точка 6.2.1.1. на 
свие метролошки услови се следните:, 
а) за инструментите на кои долната грани-

ца на мерниот опсег е поголема од 60% 
на горната граница, првата точка на ис-
питувањето треба да е што поблиску до 
долната граница; 

б) за инструментите чија нула лежи внатре 
во скалата, испитувањето се врши на по 
една точка од скалата од обете страни 
во однос на нулата; 

в) за омметри, фазметри и мерила на фак-
торот на ефектот, испитувањата се вр-
шат на две точки што се определуваат 
при типско испитување. 

При определувањето на варијациите пора-
ди положбата, а за инструменти на класите 
0,05 до 0,2 и на варијациите поради темпе-
ратурата на околината, според точка 6.2.1.1. 
одредби под а) и б) на овие метролошки ус-
лови, стрелката се поставува на нула пред 
секое ново читање. 
Влијателните големини се менуваат на на-
чинот изложен во точ. 6.2.2.1, и 6.2.2.2. на 
свие метролошки услови. . 
Кога некоја референтна вредност е озна-
чена на инструментот, влијателната големи-
на се менува помеѓу таа вредност и некоја 
вредност во границите на номиналниот оп-
сег на употреба што е даден во табела VI 
на овие метролошки услови, ако не е озна-
чено поинаку. 
Ознаката за референтната вредност мора да 
биде во согласност со одредбите на точка 
10.5. на овие метролошки услови. Ако нема 
таква ознака, референтната вредност' е да-
дена во табела III, а границите Јна номинал-
ниот опсег на употреба се дадени во табела 
VI на овие метролошки услови. 
Кога на инструментот е означен референт-
ниот опсег, номиналниот опсег на употреба' 
мора да го опфаќа целиот референтен оп-
сег и мора да го пречекори најмалку во ед-
на насока. Влијателната големина се мену-
ва (варира) помеѓу секоја од границите на 
референтниот опсег и на која и да е вред-
ност во оној дел на номиналниот опсег на 
употреба кој е во соседство на одбраната 
граница на референтниот опсег. 
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Т а б е л а VI: Граници на номиналниот опсег на употреба (важи кога не е означен) 

З а б е л е ш к и к о н т а б е л а VI 

1. За влијателните големини што не се на-
броени во табела VI и не се наведени во 
одредбите на точка 6 на овие метролош-
ки услови се смета дека немаат номина-
лен опсег на употреба. 

2. Ако нема ознака, границите на номинал-
ниот опсег на употреба се 90° до 0° за 
преносни инструменти, а 0° до 90° — за 
инструменти за плоча (вградба), Во тие 6.3. 
случаи границите на варијации ата се ед-
накви на половината на ознаката на кла-
сата, 6.3.3 

3. За омметрите како напон се зема напо-
нот на изворот, а не напонот на стегал-
ките на отпоршжот кој се испитува. 

4. Да се видат одредбите на точка 6.3. на 
овие метролошки услови. 

5. Да се видат одредбите на точка 6.3. и 
симболот А-23 во табела XI на овие мет-
ролошки услови. 

6. Во општиот случај факторот на ефектот 
се дефинира за синусоидни големини. 

7. Границите дадени за номиналниот опсег 
на употреба за созф и sinqp важат во сите 
случаи. Други ознаки не се дозволени. 

8. За користење на кратенката да се видат 
одредбите на точка 6.8. на овие метро-
лошки услови. 

9. Да се видат сликите 12 и 13 во точка 6.8.8. 
на овие метролошки услови. 

Варијации поради надворешно магнетно по-
ле 
За инструментите означени со симбол F-30 
(табела XI), струјата во испитната опрема 
опишана во точка 6,3.4. на овие метролошки 
услови се избира така што во отсуство на 
испитуваниот инструмент се предизвикува 
магнетна индукција што ја има вредноста 
означена во симболот, а изразена во мили-
тесли. Симбол може да биде (тТ) или |2ј 
(бројката „2" е само еден пример на сим-
бол), Под тие услови Барија пиј ата не смее да 
ја пречекори вредноста на ознаката на кла-
сата. 
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р.3.2. Кога инструментот не е означен со симбол 
F-30 (табела XI), струјала во испитната оп-
рема опишана во точ. 6.3.4. на овие метро-
лошки услови се избира така што во отсу-
ство на испитуваниот инструмент се предиз-
викува магнетна индукција со вредност 0,5 
милитесли. Под тие услови варијацијата не 
смее да ги пречекори границите дадени во 
табела VII на овие метролошки услови. 

Т а б е л а VII: Граници на варијации ата по-
ради надворешно магнетно 
поле"" 

Инструменти Ознака на класата 
Г 
4 0.05 до 0,2 0,5 до 5 
f 
^статички, 
со магнетен штит, 
со подвижен калем ±0,75% ±1,5% 

Феродииамички ±1,5% ±3% 

Други инструменти ±3% ±6% 

* 0,5 шТ, ако не е означено поинаку 

6.3.3. Надворешното магнетно поле се предизви-
кува со струја од ист вид и фреквенција 
како што е струјата што го напојува мер-
ниот систем. Кога мерниот систем е наменет 
да се користи и за еднонасочна и за наиз-
менична струја, влијанието на надворешно-
то магнетно поле се определува едноподру-
го, со еднонасочна и со наизменична струја. 
Бо сите случаи магнетното поле ?.:ора да би-
де такво што да дава нај неповолна комби-, 
нација на фазата и насоката. 
За фреквенциите помеѓу U — 1 kHz и f — 1 
до 20 kHz, вредностите на магнетната ин-
дукција В наведени во точ. 6.3.1. и 6.3.2. на 
е .чие метролошки услови треба да се полшо-
жат со односот h/f. За случајот даден во 
точка 6.3.2. на овие метролошки услови 
магнетната индукција В е еднаква: 
— В = 0,5 шТ за f — fk = 1 kHz, 
— В — 0,5 mT-(fk kHz/f kHz) за 1 < f < 20 kHz. 
Над 20 kHz испитувањето не е утврдено со 
овие метролошки услови. 
Вредностите за наизменичните полиња се 
ефективни вредности. 

&3.4. Подвижниот орган на инструментот се по-
ставува во средиштето на калемот што има 
среден пречник 1 т , квадратен пресек и 
мала радиј алиа дебелина во однос на преч-
ником Низ калемот се пропушта таква стру-
ја која во неговото средиште, кога испиту-
ваниот инструмент е отстранет, предизвику-
ва магнетно поле наведено во точ. 6.3.1. и 
6.3.2. на овие метролошки услови. 
За да се добие, во средиштето на опишани-
от калем, магнетна индукција 0,5 т Т , кога 

испитуваниот инструмент е отстранет, пог-
ребно е производот на струјата во ампери 
и бројот на намотките да изнесува 400. 
Инструментите што имаат една надворешна 
димензија поголема од 250 mm се испиту-
ваат во калем чиј среден пречник не смее 
да биде помал од четирикратната најголема 
димензија на инструментот, а струјата се 
одбира така што во средиштето да се доби-
јат вредностите на магнетната индукција 
наведени во точ. 6.3.1. и- 6.3.2. на овие метро-
лошки услови. 
Дозволени се и други направи, ако созда-
ваат соодветно хомогено магнетно поле за 
време за кое испитуваниот инструмент е 
отстранет. 

6.4. Варијација на електростатички инструменти 
поради надворешно електрично поле 

6.4.1. Варијаџијата на електростатичсѕите инстру-
менти означени со симбол F-27 (табела XI), 
поради некое надворешно електрично поле 
со фреквенција 50 Hz, предизвикано во со-
гласност со одредбата на точка 6.4.3. на овие 
метролошки услови и со јачина 20 kV/m, 
под најнепоЕолни услови на фазата и на 
насоката, не смее да ги пречекори грани-
ците чии вредности се еднакви на ознаката 
на класата. Ако инструментот е означен со 
симбол F-34, се смета дека јачината на по-
лето е еднаква на вредноста дадена во сим-
болот. 
За инструменти на класа 0,05 до 0,2 може 
да се употреби електростатичка заштита 
(штит). 

6.4.2. Варијацијата на електростатичките инстру-
менти на класа 05 до 5, без симболот F-27, 
или F-34 (табела XI), освен електростатич-
ките инструменти со електроди и незашти-
тени со спроводна кутија, поради електри-
чно поле од точка 6.4.1. на овие метролошки 
услови не смее да пречекори 6%. 

6.4.3. Надворешното електрично поле се произве-
дува помеѓу изолираните кружни паралел-
ни плочи. Пречникот на кружните плочи 
мора да биде најмалку за 20% поголем од 
најголемата димензија на испитуваниот ин-
струмент. 

6.5. Варијација поради поставување на феро-
магнетна плоча 

6.5.1. Сите инструменти што имаат симбол F-37 
(табела XI) мораат да се употребуваат на 
феромагнетни плочи од утврдена дебелина. 
Проверување на дејството од поставување 
на други плочи не се бара. 

6.5.2. Сите инструменти што имаат симболи F-38, 
F-39 и F-40 (табела XI) мораат да одгова-
раат на одредбите на точка 4. од овие мет-
ролошки услови кога се поставени на плоча 
од утврден вид, од која и да е дебелина, 
која заради погодност е ограничена на 
10 mm. 

6.5.3. Инструменти без симболите наведени во та-
бела VIII на овие метролошки услови, кога 
Ке се употребат на феромагнетна плоча, или 

' на подлога во дебелина 2 ± 0,5 mm. не 
смеат да имаат варијации поголеми од по-
ловината на вредноста на соодветната озна-

' ха на класата. 
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I Т а б е л а VIII: Влијание од поставување на феромагнетна плоча, услови на испитување И 
граница на варијацијата • 

Референтни услови Услови на испитување 

Симбол Вид на плочата Дебелина Вид на плочата Дебелина Точка 
F-37 железна х mm ± 10% Испитување не се бара ai:o ин- 6.5.1. 

или струментот е поставен на поима г:-
х ± 0,5 mm ва плоча i 
се зема помала-
та вредност 

F-38 железна која и да е железна која и да е 6.5.2. 
(до 10 mm) 

F-39 нежелезна која и да е негкелезна која и да е 6.5.2. 
(до 10 mm) 

F-48 која и да е која и да е која и да е која и дз е 6.5.2. 
(до 10 mm) 

Без симбол нежелезна која и да е железна 2 ± 0,5 mm 1 6.5.3. 

Забелешка: х е вредност на номиналната дебелина па плочата. 

6.6. Варијација поради поставување на сировод-
на подлога , 
Ако не е означено поинаку со симболот F-33 
(Табела XI), инструментите мораат да бидат 
во согласност со одредбите од точка 4. на 
овие метролошки услови кога се поставени 
на подлога со голема спроводливост (види 
табела Ш>, 

6.7. Варијација на повеќефазни ватметри и вар-
метри поради ^симетрични струи 
Варијантата поради ^симетрични струи 
не смее да ја пречекори двојната вредност 
на соодветната ознака на класата. Оваа од-
редба не се применува врз еднофазни ин-
струменти калибрирани за повеќефазен 
ефект и дефинирани со точка 2.2.16. на овие 
метролошки услови. 
Варијаџијата се определува на следниот на-
чин: 
а) инструментот се одржува под условите 
наведени во табели II, III и IV на овие мет-
ролошки услови; 
б) струите се регулираат на еднакви вред-
ности, и тоа така што покажувањето на ин-
струментот да биде приближно во средина-
та на мерниот опсег; 
в) едно струјно коло тогаш ќе се исклучи* 
при што напоните мораат да се одржуваат 
симетрични, а другите две струи се одржу-
ваат на еднакви вредности и се регулираат 
така што да се добие почетно покажување 
на инструментот. Промената на мерената 
големина, определена на референтниот (ета-
лон) инструмент претставува варијација. 

6.8. Варијација на ватметри и варметри поради: 
напонот, струјата и факторот на ефектот 
Во одредбите на оваа точка и на ел. 12 и 13 
се применуваат следните симболи: 

— Ua, In, соѕфв, sinфа 

- и., и 

1 номинални вредно-
сти на напонот, ст-
рујата, факторот на 
активниот ефект и 
факторот на реак-
тивниот ефект; 
долна граница . ^ 
референтниот опсег 
на напонот и стру-
јата; 

— Ub, If, = горна граница на 
референтниот опсег 
на напонот и стру-
јата; 

— Umin = долна граница на 
номиналниот опсег 
на употреба за на-
понот; 

— U,и«, I.«.« ^ горна граница на 
номиналниот опсег 
на употребата за 
напонот и струјата; 

— Р« *= г»?рнн граница на 
мерниот опсег за 
ефектот (активен 
или неактивен); 

— Рс — констан гна вред-
ност на ефектот 

• (активен или реак-
тивен) при кој ис-
питувањата се из-
вршени помеѓу 80 
и 100% од Ра. 

Ако референтниот опсег не е означен, но-
миналната вредност се смета како референ-
тна вредност и испитувањата се вршат под 
номиналната вредност на напонот, односно 
на струјата (Un, I«) наместо долните, или 
горните граници на референтниот опсег на 
напонот (U„ Ub), односно горната граница Hat 
струјата (lb). 

6.8 t. Варијации поради напонот 
Варијаџијата поради напонот се определува 
одвоено за обата дела на номиналниот оп-
сег на употребата, и тоа за еден кој и при-
паѓа на горната граница на референтниот 
опсег на напонот, и за другиот кој VL при-
паѓа на неговата долна граница. 
Испитувањата наведени во одредбите под 
а) и б) на оваа точка се вршат при актив-
ниот ефект Re и соѕфп односно при реактив-
ниот ефект Рс и ѕШфп: 
а) испитувањето се врши со менување на 
напонот од Ub до и«.*. При зголемувањето 
на напонот до U«,.* се намалува струјата, та-
ка што да се задржи истото покажување 
Рс; 
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6) испитувањето се врши со менување на 
напонот од и« до Umin. Во текот на намалу-
вањето на напонот до Umin, струјата се зголе-
мува така што да се задржи истото пока-
жување на Рс. 
Струјата при тоа не смее да ги пречекори 
вредностите на lb. За да се исполни тој ус-
лов при испитувањето може да се намали 
ефектот. Варијаџијата поради напонот не 
смее да ја пречекори предноста на соод-
ветната ознака на класата. 

$.8.2. Варијација поради напонот и струјата 
I Ако намалувањето на напонот при испиту-

вањето според точка 6.8.1. одредби под б) 
на овие метролошки услови бара струја по-
голема од lb, варијаџијата поради истовре-
мените влијанија на напонот и струјата 
исто така мора да се утврди под истите ус-
лови како што е наведено во означената 
точка. 
Напонот пак се намалува од Ua до игл;п, и 
струјата се зголемува така што да се задр-
жи истото покажување на Рс. При тоа ис-
питување, струјата може да биде поголема 
од lb, но не смее да пречекори ImSHt. За да се 
исполни тој услов, при ова испитување мо-
же да се намали ефектот. 
Варијаџијата во овој случај не смее да ја 
пречекори двојната вредност на соодветната 
ознака на класата. 

јб.8.3. Варијација поради факторот на ефектот 
За ватметрите варијаџијата поради факто-
рот на ефектот се определува за соѕф = 0, 
и тоа: 
— индуктивно и капацитивно — за класи 
0,05 до 0,2; 
— само индуктивно — за класр! 0,5 до 5, ако 
не се бара поинаку. 
Испитувањето се врши со номинален напон 
Un и струја In, или со напон и струја на 
горните граници од нивните референтни 
опсези Ub и lb, ако постојат тие. 
Кога ќе се наспореди со поканувањето за 
струја еднаква на нула и одржувајќи го 
истиот напон, варијаџијата не смее да ја 
пречекори вредноста на соодветната ознака 
на класата. 
Соодветно испитување за варметрите се вр-
ши при агол ф = 0. 

6.8.4. Варијација поради факторот на ефектот и 
струјата 
Ако производот Ub . 1™« е > Umax • lb за ват-
метрите што имаат горна граница на номи-
налниот опсег на употреба за струја I™*, од-
носно за напон Um^ и горна граница на ре-
фереитниот опсег за струја lb, односно за 
напон Ub, варијаџијата поради истовреме-
ното влијание на факторот на ефектот и 
струјата се определува за cos ср — 0, и тоа: 
— индуктивно и капацитивно — за класи 
0,05 до 0,2, 
— само индуктивен) — за класи 0,5 до 5, ако 
не е наведено поинаку. 
Испитувањето се врши на горната граница 
ед референтниот опсег за напон Ub и ка гор-
ната граница од номиналниот опсег на упо-
треба за струја I™,. 
Кога ќе се наспореди со покажувањето за 
струја еднаква на нула и ако се одржува 
истиот напон, варијаџијата не смее да ја 
пречекори двојната вредност на соодветна-
та ознака на класата. 
Соодветно испитување за варметри се врши 
за ф = 0. 

6.8.5. Варијација поради факторот на ефектот и 
напонот 
Ако производот Ub . 1и« е < Uma* • I*., за ват-
метри што имаат горна граница на номи-
налниот опсег на употреба за струја I™*, 
односно за напон U«,** и горна граница на 
референтниот опсег за струја lb, односно за 
напон Ut, варијаџијата поради истовре-
меното влијание на факторот на ефектот и 
напонот се определува за соѕф = 0, и тоа: 
— иНдуктивно и капацитивно — за класи 
0,05 до 0,2, 
— само иидуктивио — за класи 0,5 до 5, ако 
не е наведено поинаку. 
Испитувањето се врши на горната граница 
од номиналниот опсег на употреба за напон 
и«ш> и на горната граница од рефереитниот 
опсег за струја lb. Кога ќе се спореди со по-
кажувањето за струја еднаква на нула и 
при напон Ub, варијаџијата не смее да ја 
пречекори двојната вредност на соодветната 
ознака на класата. 
Соодветно испитување се врши за варметри 
за ф — 0. 

6.8.6. Варијација поради напонот, струјата и фак-
торот на ефектот 
За ватметрите што имаат горна граница на 
номиналниот опсег на употреба за напон 
Umax и за струја 1тм5 варијации ата поради ис-
товременото влијание #на напонот, струјата 
и факторот на ефектот се утврдува за 
соѕф = 0, и тоа: 
— индуктивно и капацитивно — за класи 
0,05 до 0,2, 
— само индуктивно — за класи 0,5 до 5, ако 
не е наведено поинаку. 
Испитувањето се врши на горната граница 
од номиналниот опсег на употреба за напон 
Umax и за струја I шах« 
Кога ќе се наспореди со покажувањето при 
струја еднаква на нула и при напон Ub, 
варијаџијата не смее да ја пречекори трој-
ната вредност на соодветната ознака на 
класата. 
Соодветното испитување за ватметри се вр-
ши за ф = 0. 

6.8.7. Други услови на испитувањето на ватмет-
- ри и варметри 

а) скршнувањето од нула како последица 
од вклучување или исклучување само на 
напонското коло при номиналниот напон 
или при напонот на горната граница од ре-
ферентниот опсег, ако постои, не смее да ја 
пречекори вредноста што одговора на оз-
наката на класата. Во текот на оваа испиту-
вање струјното коло е исклучено, но него-
виот потенцијал во однос на подвижниот 
орган мора да биде ист како при нормална 
работа; 
б) скршнувањето од нулата како последица 
од приклучување на номиналниот напон 
помеѓу ненапојувани напонски и струјни 
кола на некој ватметар или варметар, не 
смее да ја пречекори предноста што одго-
вара на ознаката на класата. 
Оваа одредба се применува само врз ин-
струменти конструирани без заедничка точ-
ка помеѓу напонскпте и струјните кола и 
кои се наменети да се користат без заед-
ничка точка; 



Петок, 5 септември 1980 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 49 — Страна 155® 
1 1 "Ч 

в) на границите на номиналниот опсег за 
фреквенцијата, варијациите поради факто-
рот на ефектот се утврдуваат во согласност 
со точка 6.8.3. на овие метролошки услови и 
не смеат да ја пречекорат двојната вредност 
на соодветната ознака на класата. 

6.8.8. Определување на варијациите на ватмег-
ри и варметри 
На ел. 12 и 13 е прикажано определувањето 
на варијациите на ватметри и варметри 
согласно со одредбите на точка 6.8. од овие 
метролошки услови, и тоа: 
а) за соѕф = соѕф0 (односно ѕ т ф = ѕшфп) 

Заеблешка: 
L задолжително е еднаква на нула (L — 
- 0) 
соѕфтш задолжително е еднаков на нула 
(соѕф„,|« в 0) 
соѕф|, задолжително е еднаков на еден 
(СОЅфЈ, = 1). 

6.9. 

7. 

7.1. 

7.2. 

7.3. 

Варијација на повеќефазни ватметри и вар-* 
метри поради меѓусебно влијание на раз«ч 
лични мерни системи 
Варијаџијата што произлегува од заемното 
дејство помеѓу различни мерни системи од 
повеќефазни ватметри и варметри се утвр« 
дува на следниот начин: 
а) сите кола (напонски и струјни) на сит0 

системи се напојуваат со нивните номи-
нални вредности; 

б) потоа се исклучува напонског коло на 
едниот мерен систем и во придруженото 
струјно коло се менува фазата на стру-
јата од 0° до 360°. 
Ако некоја струја постои низ два калеми 
(струјни) од различни системи, таа стру-
ја треба исто така да се исклучи. Така 
добиената разлика помеѓу екстремните 
вредности на покажувањето не смее да 
ја пречекори двојната вредност на соод-
ветната ознака на класата; 

в) испитувањето се повторува за секое на-
понско коло, што се исклучува еднопо-
друго и со струјното коло што му припа-
ѓа вклучено едноподруго додека другите 
напонски кола се вклучени, а струјните 
се исклучени едноподруго. 

Дозволени варијации за приборот 

Заменлив прибор 

Варијациите се изразуваат во проценти на 
договорната вредност дефинирана со точка 
2.3.11.4. на овие метролошки услови. Вари-
ј а н т а т а поради температурата, фреквенци-
јата или напонот не смее да ја пречекори 
вредноста што и одговара на ознаката на 
класата. Ако нема податоци, номиналниот 
опсег на употреба е даден во табела VI од 
овие метролошки услови. 

Прибор од ограничена заменливост 

Приборот се спојува со некој инструмент од 
соодветен тип и варијаџијата се утврдува 
согласно со одредбите на точ. 6.1., 6.2. и 6.8. 
од овие метролошки услови за влијателните 
големини што можат да дејствуваат врз 
приборот (температурата, фреквенцијата, 
напонот, струјата или факторот на ефектот). 
Испитувањето се врши на ист начин како 
при утврдувањето на основните грешки, 
В арија ци јата што произлегува од приборот 
се изразува во проценти на договорната 
вредност, и не смее да ја пречекори вред-
носта на соодветната ознака на класата на 
прибором 
Мерењето може да се изврши и согласно со 
одредбите на точка 5.2. од овие метролошки 
услови. 

Незаменлив прибор 

Одредбите на точка 6 од овие метролошки 
услови се применуваат врз комбинацијата 
ца инструмент и прибор. 
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& Смиреност, преоптоварување, температу-
ра п опсег ва употреба и одредби за безбед-

! НОСТ 

8,1. Смирливост 
8,2« 

Смирливост на некој инструмент, освен ин-
V, струментите наведени во точко 8.1.4., мора 
/ да биде во согласност со точ. 8.1.1, 8.1.2, и 

8.1.3. од овие метролошки услови. 

8.1.1. Прво скршнување 

Нснапојуван инструмент нагло се вклучува 
во колото во кое мерената големина е тол-
кава што да предизвика трајно скршнување 
ед околу 2/3 од вкупната должина на ска-
лата. 
Кога скалата на инструментот е поделена 
со нулата на два нееднакви дела, за дол-
жина на скалата се зема поголемиот дел од 
скалата. 
Кога механичката нула на инструментот не 
се наоѓа на скалата (на пр. разђлечена ска-
ла) или кога нема механичка нула (на пр. 
квоциентметри), инструментот се спојува со 
некој извор така што да се предизвика 
скршнување што и одговара на долната 
граница на мерниот опсег. Потоа инструмен-
тот нагло се префрла на друг извор така 8.3. 
што да се предизвика скршнување од околу g g j 
2 /2 од мерниот опсег (тоа може да се по-
стигне и со нагла промена на регулацијата 
на изворот), 
Зч инструментите што имаат вкупно аголно 
скршнување помало од 240°, првото скрш-
нување не смее да ја пречекори конечната 
стаПилизирана состојба за повеќе од 20% од 
должината на скалата која одговара на 
мегипат опсег. За другите инструменти ут-
врдената граница е 25%. 

8.1.2. В\ч}ме на смирување 
Под условите утврдени во точка 8.1.1. од 
ол не метролошки услови времето потребно 

ј стрслката да ја заземе својата конечна ста-
? Сллнзирана положба (ка приближио 1,5% од 

вкупната должина на скалата) ме смсе да 
пречекори 4 секунди. 

8.1.3. Илшеланција ка надворешното коло 
Ако врз смирувањето па инструментот вли-
јаат особините на електричното коло во кое 
инструментот е вклучен, импеданцлјата на , 
надворешното електрично коло мора да би-
де означена согласно со точка 10.1. одредба 
под 19) на овие метролошки услови. 
Во отсуство на такви ознаки, импенданци-
јата на надворешното електрично коло-за 
миливолтметри и волтметри се проценува 
на помалку од 1/50 од делот на импеданци-
јата на инструментот а за милиамперметри 
на повеќе од 50 пати од импеданцијата на 
инструментот. 

8.3.2. 
8.1.4. Исклучоци 

Одредбите во тсч. 8.1.1. и 8.1.2. од овие мет-
ролошки услови не се применуваат врз 
следните типови инструменти: 8.3.2.1, 
— мерила на факторот на ефектот; 
— фазметрп; 
— инструменти со загревна жица; 
— биметални инструменти; 
— електростатички инструменти: 
— фреквенцметри со стрелка и со вибра-

циони јазичиња: 
— инструменти со слободно обесување; 
— инструменти со механичка стрелка по-

долга од 150 mm; 

— инструменти чија горна граница на мер-
ниот опсег е под 20 mV или 200fiA; 

— инструменти со термоспрег; 
— инструменти за електрично мерење. 
Самозагревање 
Согласно со одредбите на точка 6. од овие 
метролошки услови сите инструменти, заед-
но со нивниот незаменлив прибор, ако тој 
постои, мораат да бидат усогласени со бара-
њата што и одговараат на нивната ознака 
на класата, по трајна работа колку и да 
траела таа, од моментот на вклучувањето во 
електричното коло според точка 4.2.4 од 
овие метролошки услови. 
За инструментите кѓа класата 0,5 до 5, вли-
јанието на самозагревањето се утврдува со 
читање на покажувањето на инструментот 
по 2 минути работа и по 30 минути работа, 
на 80% од горната граница на мерниот оп-
сег, Разликата помеѓу тие две покажувања 
не смее да ја пречекори вредноста на соод-
ветната ознака на класата. 
Врз инструментите опремени со уред за 
вклучување без блокирање, на пр. со при-
тисне копче без блокирање, не се примену-
ва оваа одредба. 
Дозволени преоптоварувања 
Трајно преоптоварување 
Инструментите и приборот треба трајно да 
се изложат на преоптоварување во текот на 
2 часа, при влијателни големини што им 
одговараат на референтните услови, и при 
напон, односно струја кои изнесуваат 120% 
од номиналната вредност или од горната 
граница на референтниот опсег или од гор-
ната граница на номиналниот опсег на упот-
реба — ако постои. 
Од вредноста на напонот, односно на стру-
јата од став 1 на оваа точка се зема најго-
лемата вредност или онаа вредност што ја 
означил производителот. 
За ватметри факторот на ефектот е соѕср — 1, 
или номинален соѕ(рп, а за варметри sin<p ~ I, 
или номинален sin<pn. -
Кога ќе се олади на својата референтна 
температура, инструментот мора да им одго-
вара на одредбите од овие метролошки ус-
лови за соодветна ознака на класата, освен 
на одредбите за трајно преоптоварување. 
Врз инструментите опремени со уред за вк-
лучување без блокирање не се применуваат 
одредбите за трајно преоптоварување. 
Краткотрајно преоптоварување 
Испитувањата мораат да се извршат при 
референтни услови. 

Краткотрајно преоптоварување на инстру-
менти 
Сите инструменти, — освен инструментите 
со загревна жица, биметални, електростати-
чки, со вибрациони јазичиња, со слободно 
обесување, со тер?*1оспрег и инструментите 
за електрично мерење, мораат да ги ис-
полнуваат условите предвидени со одред-
бите на оваа точка. 
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Краткотрајните преоптоварување што ин-
струментите мораат да ги издржат без ош-
тетување се дадени во табела IX од овие 
метролошки услови при што испитното 
електрично коло практично е чисто омско. 
Ако смирувањето зависи од надворешното 
електрично коло, тоа коло мора да биде во 
согласност со вредностите назначени во то-
чка 10.1. одредба под 19. на овие метролош-
ки услови. 
Струјата и напонот при преоптоварувањето 
мораат да бидат еднакви на производот од 
факторите дадени во табела IX на овие 
метролошки услови и од вредноста што ја 
означил производителот, или се зема најго-
лемата од трите следни вредности: 
— номиналната вредност, 
— горната граница на референтниот опсег, 
— горната граница на номиналниот опсег 

на, употреба, ако постои. 
За инструмент, чија механичка нула се нао-
ѓа на почетокот, или внатре во скалата* се 
смета дека не е оштетен по испитувањето и 
по ладењето на референтна температура, 
ако: 
а) варијаџијата на нулата, изразена во про-

центи на долж ината на скалата, изнесу-
ва помалку од: 
— 0,5% за инструментите на класата 0,05 

ДО 0.2; 
— вредноста на ознаката на класата, за 

инструментите на другите класи; 
б) инструментот по повторното регулирање 

на нулата ги исполнува условите пред-
видени со одредбите на точка 4 од овие 
метролошки услови. 

За инструмент, чија механичка нула се нао-
ѓа надвор од скалата, се смета дека не е ош-
тетен. ако тој по ладењето на референтна 
температура ги исполнува условите предви-
дени во одредбите на точка 4 од овие метро-
лошки услови. 
Квоциентметрите на класата 0,5 до 5 се ис-
питуваат под номинален напон за да се 

Т а б е л а IX: Испитувања со краткотрајно преоптоварување 

Инструменти на класата 0,05 до 0,2 и инструменти со насочувач на сите класи 

Амперметри 2 5 1) 15 
Болтметри и фреквенцметри — 2 5 1) 15 

Ватметри, варметри и фазметри 1 2 1 5 
2 1 5 1) 15 

Инструменти на класата 0,5 до 5 

Амперметри 10 — 9 0,5 60 
10 — 1 5 — 

Волтметри и фреквенцметри 2 9 0.5 60 
2 1 Ѕ 2) — . 

Ватметри, варметри и фазметри 10 1 9 0,5 60 
10 1 1 5 3> — 

1 2 1 5 — 

у^рдм дејството на прекинувањето на не-
кие од електричните коли на инструментот, 
ако прекинувањето е лшжно без отворање 
или преправка на инструментот. Пред пре-
кинувањето стрелките на инструментот по 
електричен пат се свртува до средината на 
скалата. 
Прекинувањата во траење по 2 секунди се-
кое, се повторуваат 10 пати, а времето по-
меѓу две прекинувања кога инструментот 
повторно е вклучен е 10 секунди. По тоа ис-
питување инструментот мора да ги испол-
нува условите за соодветна ознака на кла-
сата. 
Краткотрајно преоптоварување на приме-
рот 
Заменливите стоки и стоките со ограничена 
заменливост треба да ги издржат без оште-
тување краткотрајните преоптоварување 
наведени во табела IX на овие метролошки 
услови. 
^заменливите стоки, заедно со нивните 
инструменти треба да ги издржат кратко-
трајните преоптоварување под истите ус-
лови. 
За стоките здружени со инструменти на 
класата 0,5 до 5 и со номинална вредност 
поголема од 250 А, преоптоварување^ се 
намалува на 5 1г. или 2 1п, согласно со табе-
ла IX на овие метролошки услови. 
"Условите на вентилацијата мораат да бидат 
онакви какви што производителот ги пред-
видел за нормална употреба. 
По ладењето на својата референтна темпе-
ратура. отоката мора да ги задоволи усло-
вите за нејзината ознака на класата. 
Предотпорниците (омски, индуктивни, капа-
цитивни) мораат да бидат во состојба да из-
држат пет преоптоварување, секое во трае-
ње од 1 ѕ, што се применуваат едноподруго 
во интервали од по 15 ѕ и со двојна струја. 
Кога ќе се оладат на својата референтна 
температура, предотпорниците мораат да ги 
задоволат условите за соодветна ознака на 
класата. 

8.3.2.2. 
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1) Преоптоварување^ треба да се прекине непосредно кога подвижниот орган ја достигнал горната гра-
ница на скршнувањето 

2) Не важи за преносни фреквенцметри 
3) Не важи за преносни фазметри 

8.4. Температура* опсег на употреба 

8.4.1, Ако не е определено поинаку, инструменти-
те на класата 1,5 до 5 и инструментите за 
разводната плоча на класата 0,5 до 1, треба 
да работат непрекинато без оштетување на 
температура помеѓу —25°С и -f40°C. 

8.4.2, Ако не е определено поинаку, другите ин-
струменти мораат да работат непрекинато 
под оптоварување, без трајно оштетување, 
на температура на околината помеѓу —10°С 
и +35°С, 

8.4.3, Врз батериите придружени кон инструмен-
ти не се применуваат одредбите на точ. 8.4.1, 
и 8.4.2, од овие метролошки услови. 

8.5. Одредби за безбедноста 
Диелектричните испитувања, испитувањата 
на изолацијата и други одредби за безбед-
носта се дадени во југословенскиот станда-
рд JUS L.G 1.025 — „Електрични показни и 
уписни мерни инструменти и нивни прибор 
— Одредби за безбедност". 

§. Услови за конструкција 

9.1. ЖигосЈгвање 
На инструментот, односно на отоките и прз-
дотпорниците со заштитна кутија, мора да 
постои место за ставање жиг. Мерниот си-
стем и мерниот прибор вградени во заштит-
ната кутија не смеат да бидат пристапни на 
допир без симнување, односно уништување 
на жигот. 

9.2, Скала 

9.2.1, Поделоци на скалата 
Поделоците на скалата мораат да одгова-
раат на еднократна, двократна или петокра-
к а единица на мерената големина, на таа 
единица помножена или поделена со 10 или 
100. На инструментите со повеќе опсези, од-
носно скали, најмалку еден опсег мора да 
ги задоволува одредбите на оваа точка. 

9.2.2, Нумерација 
Нумера ци јата на скалата мого да биде така 
приспособува што броевите цели или деци-
мални; напишани на бројникот да имаат 
најмногу три бројки. По исклучок се дозво-
луваат четири бројки. За да се упрости ну-
мерацијата се користат симболите А-1 до 
A-2I од табела XI на овие метролошки ус-
лови, а во случај на потреба им се додава 
децималниот фактор, на пр, х 10, 

9.2.3, Насока на скршнувањето 
Насоката на скршнувањето на стрелката на 
некој инструмент мора првенствено да биде 
од лево на десно, или одоздола нагоре, со 
растечка вредност. Тоа барање не се одне-
сува на омметри. 
Ако аголот на скршнувањето на стрелката 
преминува 180° вредностите мораат да ра-
стат во насоката на движењето на стрелка-
та на часовникот. 
На мерилата на факторот на ефектот чиј 
агол на скршнување е ЗОО0, цртичката на 
скалата која одговара на eosqp ~ 1 мора да 
биде на вертикалната симетрала. На инстру-
ментите со повеќе скали, најмалку една од 
скалите мора да ги задоволи 'одредбите на 
оваа точка, 

9.2.4, Граници на мерниот опсег, 
Кога мерниот опсег не се поклопува со вку-
пната должина на скалата, границите на 

• мерниот опсег мораат јасно да се означат на 
скалата (слика 14). 
Кога вредноста на поделбата на скалата или 
значењето на цртиците јасно е уочлива, не 
е потребно да се означуваат границите на 
мерниот опсег (слика 15). 
На сликата 14, границите на мерниот опсег 
се 50 V и 80 V, а се означени со триаголни-
ци поставени под броевите 50 и 80. Намести 
броеви можат да се употребат и крукчиња 
(точки), 
На сликата 15 цртициге на поделбата се 
изоставени надвор од мерниот опсег, кој вз 
овој случај е од 10 А до 50 А. 
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Границите на мерниот опсег не зависат ед 
положбата на цртицата на нулата, која мо-
ж е да се наоѓа на кој и да било крај на 
скалата, внатре во скалата, или не мора да 
постои на скалата. 
Одредбите за точноста се применуваат само 
внатре во мерниот опсег и не се однесуваат 
безусловно на положбата на нулата. Затоа 
и беше потребно воведување на поимот 
„договорна вредност" со помош на кој се 
утврдуваат границите на грешките и на ва-
ријациите. 

Ѕ.З. Пропишани вредности 

9.3.1. Горната граница на мерниот опсег на ампер-
метар, волтметар, ватметѕр и варметар се 
избира од следната низа: 
1 _ 12 — 1,5 — 2 — 2,5 — 3 — 4 — 5 — 
— 6 — 7,5 — 8, или од нивните декадни про-
изводи, или количници. 
На инструментите со повеќе скали, најмал-
ку една од горните граници на мерните оп-
сези мора да се усогласи со наведената од-
редба од оваа точка. 

9.3.2. Номинален пад на напонот на стоките 
За номинален пад на напонот на стоките се 
избира една од етолпите вредности: 
30 — 45 — 50 — 6 0 — 75 — 100 — 150 — 
— ЗОО mV. 

9.4. Регулирање на нулата 
Опсегот на можното регулирање на нулата 
не смее да биде помал од 2Vc од вкупната 
должина на скалата, а можноста за регу-
лирање мора да биде приспособен кон оз-
наката на класата на инструментот. Изразот 
,лриспособена" значи дека грешката на ре-
гулирањето не преминува 1/5 од ознаката 
на класата. 
Количникот на амплитудите на регулира-
њето од едната и од другата страна на ну-
лата не смее да биде поголем од 2. 
Ако проверувањето на горната одредба не 
е можно (поради тоа што на едната страна 
се наоѓа граничник) за ОЕЅ испитување по-
ложбата на нулата може да се помести по 
електричен пат.. Врз следните инструменти 
не се применуваат одредбите на оваа точка, 
и тоа* 
— инструменти за електрични мерења; 
— инструменти без механичка стрелка. 

10, Натписи и симболи за инструментите и и з -
борот 

10.1. Натписи и симболи за инструментите 
На број никог или на една од надворешните 
стрепи на заштитната кутија на мерните 
инструменти мораат да се означат: 
1) називот или знакот ка производителот; 
2) симболот ка мерната големина ( с т р о г и -

те А-1 до А-21 пд табела XI кг свие мет-
' ролат хи услови, или за мерилата ка 
фаKTCfor на ахт::ѓж>о? или реактивност 
ефект е т н о л о г соѕср, одн зено sincp, или 
за фазметрп стL.-ЛОДОТ «р — електрични 
степе кц). 

3) серискиот број за инструментите на кла-
сата 0,05 до 0,2; 

4) датумот, најмалку гол:'.ната на произво-
дството. или сериски број гп инструмен-
тите на класата 0,5 до 5; 

5) симболот за класата на точноста (симбо-
ли Е-1 до Е-4 од табела XI на свие мет-
ролошки услови) со ознаката на класата 
во полу црн печат, — се става над сим-
болот за референцата положба, наведен 
во одредбата под 10, или ако го нема тој 
симбол, на неговото место. Ако некој ин-
струмент нема иста класа кога се упот-
ребува за еднонасочна и за наизменична 
струја, се ставаат обете ознаки на кла-
сата, една над друга, по ист редослед ка-
ко и симболите што го означуваат видот 
на струјата. Ако некој инструмент има 
повеќе од една ознака на класа, на нив 
можат да им се придодадат ознаките на 
мерената големина, односно мерните оп-
сези за кои тие Еажат. Ова последно из-
вестување може да биде дадено во посе-
бно упатство. Најдобрата и најлошата 
ознака на класата мораат да се означат. 
Кога некој инструмент е на? хен ет за вг-
радување, како незаменлив дел во некој 
мерен уред што има своја € знака на 
класа, ознаката на класата на тој ин-
струмент не се применува врз целиот 
мерен уред; 

6) видот на струјата и бројот на мерните 
системи (симболи В-1 до В-10 од табела 
XI на овие метролошки услови); 

7) испитниот напон (симболи С-1 до С-3 од 
табела XI на овие метролошки услови); 

8) начинот на работа на инструментот (сим-
боли F-1 до F-22 од табела XI на овие 
метролошки услови), заедно, ако е пот-
ребно, со симболот што ја означува за-
штитата на инструментот од надворешни 
магнетни и електрични пољина (симбо-
ли F-27 до F-29 од табела XI ка свие 
метролошки услови); 

9) номиналните вредности; ако ватметрите 
(односно варметрите) имаат референтни 
опсези за напонот, односно за струјата, 
односно за факторот на ефектот, номи-
налните вредности се означуваат па сте-
галките или на уочливо место на заш-
титната кутија; 

10) симболот на положбата (симболи D-1 до 
D-3 од табела XI на овие метролошки 
услови), ако е потребно. Изоставувањето 
на тој симбол значи дека инструментот е 
усогласен со одредбите на овие метро-
лошки услови за која и да било помеѓу 
водорамиата и вертикалната положба ка 
број пикот; 

11) симболот на прпоорот со кој инструмен-
тот е баждарен (симболи F-L3 до F-26 од 
ТЈ:"»ела XI на оспе метролошки услонм), 
ако е потребно. За инструментите со на-
дворешна отока сд ограничена зе менли-
вост, номиналниот пад на напонот на 
отплата исто така мора да се даде, заедно 
со вредноста на сведената струја за која 
инструментот е приспособен,, ако е по-
требно Инструментот мора да има и озна-
ки на споите сопствени карактеристики. 
За волтметрч коп имаат надворешен 
предотпопкмк од ограничена заменливост 
или потегапометриеки отпорник со кој 
инструментот е баждарен, односот на 
приспособување^ мора да биде означен 
заедно со опсегот на самиот Еолтметар, 
ако е потребно. Инструментег исто така 
мора да има ознаки на своите сопствени 
карактеристики; 
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12) вредноста на отпорноста на баждарените 
инструментот врски, ако е потребно; 

13) односот (или односите) на трансформаци-
јата на мерниот (или мерните) трансфор-
матор за кој инструментот е баждарен — 
ако постојат: 
на пример: 

лех 

т.е, вредноста за која инструментот е 
баждарен спрема вредноста приклучена 
на инструментот; 

14) вредностите на отпорноста и па импедан-
ција та при номиналната фреквенција на 
струјните и напонските кола на инстру-
ментите, приближно со ±25°/о точност за 
преносни инструменти. За инструментите 
за плоча, тоа означување се препушта на 
слободен избор. За инструментот на кла-
сата 0,05 до 0,2 импеданцијата на напон-
ските кола мора да се означи со трипати 
помала грешка од вредноста на соодвет-
ната ознака на класата; 

15) магнетната индукција од надворешни из-
вори, изразена во милитесли, за која 
границите на варијацијата се еднакви на 
вредноста на соодветната ознака на кла-
сата (симбол F-30) — ако е потребно; 

16) надворешното електрично поле (симбол 
F-34) — ако е потребно; 

17) симболот кој ги покажува видот и дебе-
лината на плочата за која инструментот 
е баждарен (симбол F-37 до F-40) — ако 
е потребно; 

18) симболот кој покажува дека некои други 
битни информации се дадени во посебно 
упатство или во приложен документ 
(симбол F-33); 

19) вредноста на импе данци јата на надво-
решното коло кога нејзиното познавање 
е потребно за да се утврди смирувањето 
на инструментот согласно со точка 8.1.3, 
односно да се извршат испитувањата на 
краткотрајното преоптоварување соглас-
но со точка 8.3.2, од овие метролошки 
услови; 

20) податоците потребни за користење и ис-
питување на инструментите, ако подел-
бата не се поклопува со мерната големи-
на Ако тие податоци не можат доволно 
јасно да се означат на инструментот, се 
користи симболот F-33; 

21) флзметарот (мерило на факторот на ефе-
ктот), кој се означува со IND (кратенка 
за „индуктивен") и САР (кратенка за 
,,капацитивен") во близината на однос-
ната поделба на скалата и ако е можно 
близу средно соодветниот лак. Таква оз-
на€са не е потребна во случај на И Н Д У К -

ТИВЕН) оптоварување кога фазметарот 
има само еден квадрант; 

22) типот на инструментот. 
Места за ставање ознаки и симболи на ин-
струментите 

10.2.1. На бројникот или на дел од инструментот 
уочише при употреба "се сместуваат натпи-
сите и симболите од точка 10.1. одредби пад 
1, 2, 3, 5, 10 и 21 од овие метролошки ус-
лови. 

10.2.2. На уочливиот дел од заштитната кутија на 
преносните инстрзтменти и на уочливиот 
дел од заштитната кутија или во близината 
на стегалките на инструментите за плоча, 
се сместуваат натписите и симболите од 
точка 10. 1. одредби под 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 
13, 15, 16, 17 и 18 од овие метролошки ус-
лови. 

10.2.3. На инструментот се ставаат, односно ако 
инструментот има симбол F-33, во посебно 
упатство се внесуваат натписите и симбо-
лите од точка 10.1. одредби под 14, 19, 20 и 
22 од овие метролошки услови. 

10.2.4. На инструментите за кои е задолжително 
типско испитување мора да се постави оз-
наката наведена во одредбата под 22 на 
точка 10.1. од овие метролошки услови (оз-
нака на типот на инструментот). 

10.2.5. Поголем дел од натписите се состојат од 
симболите дадени во табела XI на овие ме-
тролошки услови. Ако димензиите на ин-
струментот се недоволни, на пример, преч-
никот или страната на заштитната кутија 
се помали од 60 mm, дозволено е да се да-
дат само битните натписи, а другите извес-
тувања се даваат во упатствата што се ис-
порачуваат со инструментот, ако тоа е неоп-
ходно (со користење на симбол F-33 од та-
бела XI). 

10.2.6. Ознаките набројани во точка 10.1. од овие 
метролошки услови се наменети да ги оп-
фатат сите инструменти, макар што некои 
од нив се однесуваат само на посебни ви-
дови инструменти. 

10.2.7. На број пикот на инструментот можат да е 
стават и други ознаки набројани во точки 
10 2.2. и 10.2.3. освен ознаките што се на-
бројани во точка 10.2.1. од овие метролош-
ки услови, 

10.3. Натписи и симболи за приборот 
10.3.1. Натписи и симболи за стежите 
10.3.1.1. На заменливите отежи мораат да се означат: 

.1) називот или знакот на производителот; 
2) серискиот број — само за отоките на кла-

сата 0,02 до ОД; 
3) класата на точноста (точка 3.2.2.); 
4) номиналната струја на стоките (точка 

2.4 2.1. и 5.1. под b); 
5) номиналниот пад на напонот (точка 

2.4.2.2.); 
6) струјата што ја зема инструментот (или 

инструментите), ако не е занемарлива, 
согласно со точка 5.1. од овие .метролош-
ки услови. Наместо струјата што ја Зема 
инструментот, може да се означи отпор-
носта или импеданцијата на инструмен-
тот; 

7) испитниот напон (симболи С-1, С-2 или 
С-3 од табела XI на овие метролошки 
услови) ако отоката е во посебна заштит-
на кутија; 

8) типот — за отоките за кои е задолжи« 
телио типско испитување. 
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10.3.1.2. На отоките со ограничена заменливост мо-
раат да се означат: 
1) називот или знакот на производителот; 
2) серискиот број, само за отоките на кла-

сата 0,02 до ОД; 
3) класата на точноста (точка 3.2.2.); 
4) типот на придружениот инструмент (точ-

ка 10.1.11); 
5) опсегот (или опсезите) на комбинацијата 

на отоката и на инструментот; 
6) испитниот напон (симболи С-1, С-2 или 

С-3 од табела XI на овие метролошки 
услови) — ако отоката е во сопствена 
заштитна кутија; 

7) повикувањето на шемата за спојување — 
ако е потребно. 

10.3.1.3, На незаменливите отоки мораат да се оз-
начат: 
1) називот или знакот на производителот; 
2) инструментот со кој стоката заедно е 

баждарена (на пример, со означување со 
ист сериски број како за инструментот;) 

3) номиналната струја на комбинацијата на 
стоката и инструментот; 

4) испитниот напон (симбол С-1, С-2 или 
С-3 од табела XI на овие метролошки 
услови) — ако отоката е во сопствена 
заштитна кутија. 

10.3.2. Натписи и симболи за предотпорници (ом-
ега, индуктивни, капацитивни) 

10.3.2.1. На заменливите предотпорници мораат да 
се означат: 
1) називот или знакот на производителот; 
2) серискиот број — само за отпорни-

ц и ^ на класата 0,02 до ОД; 
3) класата на точноста (точка 3.2.2.); 
4) номиналниот напон (и номиналната 

струја, ако е потребно); 
5) референти ата вредност и ли референтни-

от опсег на фреквенцијата, ако се раз-
ликува од 45 Hz до 65 Hz — за предот-
порниците на наизменична струја; 

6) отпорноста или импеданцијата на рефе-
рентната фреквенција. Ако постои рефе-
рентен опсег на фреквенцијата, импе-
данцијата се дава за определена вред-
ност на фреквенцијата во рамките на 
тој опсег; 

7) испитниот напон (симболи С-1 до С-3 од 
табела XI) — ако предотпорникот е во 
сопствена заштитна кутија; 

8) повикувањето на шемата за спојување — 
ако е потребно; 

9) типот — за предотпорниците за кои е 
задолжително типско испитување. 

10.3.2.2. На пред отпор ниците од ограничена замен-
ливост мораат да се означат: 
1) називот или знакот на производителот; 
2) серискиот број — само за предотпорни-

ците на класата 0,02 до ОД; 

3) класата на точноста (точка 3.2.2.); 
4) типот па придружниот инструмент; 
5) опеегот (или опсезите) на комбинацијата 

на отпорник и инструмент; 
6) испитниот напон (симбол С-1, С-2 и С-3 

од табела XI на овие метролошки усло-
ви) ако предотпорникот е во сопствена 
заштитна кутија; 

7) повикувањето на шемата за спојување — 
ако е потребно. 

10.3.2.3. На незаменливите предотпорници мораат да 
се означат: 
1) називот или знакот на производителот; 
2) инструментот со кој предотпорникот за-

едно е баждарен (на пример, со означу-
вање со ист сериски број како за ин-
струментот) ; 

3) испитниот напон (симболи С-1, С-2 и С-3 
од табела XI на овие метролошки усло-
ви) — ако предотпорникот е во соп-
ствена заштитна кутија; 

4) повикувањето на шемата за спојување — 
ако е потребно. 

10.4. Означување на стегалките 
10.4.1. Стегалки на мерните кола 

Ако тоа е потребно за правилната употреба 
на инструментите и на нивниот прибор, 
стегалките мораат да бидат означени така 
што јасно да укажуваат на правилниот на-
чин на спојување. 

10.4.2. Приклучок за заземјување 
Приклучокот (стегалката) за зазејмување 
на спроводите делови на инструментот 
односно на приборот, се означува со симбол 
F-31 од табела XI на овие метролошки ус-
лови. 

10.5. Означување на референтните услови и на 
номиналните опсези на употреба за инстру-
ментите и приборот 

10.5.1. Референтните вредности или референтните 
опсези што и одговараат на секоја влија-
телна големина мораат да се означат — ако 
се разликуваат од вредностите дадени во 
табели III и IV на овие метролошки услови. 
Тие ознаки се ставаат на инструментот, на 
прибором или во документот испорачан со 
нив. 

10.5.2. Ако некоја граница на номиналниот опсег 
на употреба се разликува од границите да-
дени во табела VI на овие метролошки ус-
лови, бројот што и одговара на таа граница 
мора да се означи. 
Кога некоја граница на номиналниот опсег 
на употреба е идентична со референтната 
вредност или е близу границата на рефе-
рентниот опсег, бројот што ја означува ре-
ференцата вредност или границата на ре-
ферентниот опсег мора да се повтори за 
границата на номиналниот опсег на упо-
треба. 

10.5.3. Ако рефернтната вредност или референт-
ниот опсег се означени, тие треба да се пот-
цртаат заради распознавање. 
Влијателната големина се означува со сим-
болот на единицата со која се мери (да се 
види табела XI). 
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Во примерите од табела X е покажано значењето на различните ознаки за температурата 
и фреквенцијата. 

Т а б е л а X 

Ознака Пример Значење 

Вез ознаки Референтна вредност: 20°С (табела III). Номина-
лен опсег на употреба: 10 до 30°С (табела VI) 

Еден број 25 "С Реферс т ia вредност: 25°С 
Номинален опсег на употреба; 15 до 35°С (табе-
ла VI) 

20 . . . 25 . . . 30°С 

Референтна вредност: 25°С 
Номинален опсег на употреба: 20 до 30°С (обете 
граници на номиналниот опсег на употреба се 
разликуваат од вредностите наведени во табе-
ла VI) 

Три броја 

15. . . 45 . . . 65 Hz 
Референтен опсег: 45 до 65 Hz 
Номинален опсег на употреба: 15 до 71.5 Hz (гор-
ната граница на номиналниот опсег на употреба 
е наведена во табела VI, но долната граница се 
разликува) 

15. . . 20. . . 25 . . . 30°С 
Референтен опсег: 20 до 25°С 
Номинален опсег на употреба: 15 до 30°С дозво-
лени варијации помеѓу 15 до 20^С и 25 до 30ЛС) 

Четири броја 
15. . . 15 , . . 55 . . . 65 Hz 

Референтен опсег: 15 до 55 Hz 
Номинален опсег на употреба: 15 до 65 Hz дозво-
лени варијации помеѓу 55 и 65 Hz). 

Т а б е л а XI Симболи за означување на инструментите и приборот 

№ Н а з и в Симбол 
1 2 3 
А Единици и нивни производи и количници* 

А-1 килоампер кА 
А-2 ампер А 
А-3 милнампер гпА 
А-4 микроампер jiA 
А-5 киловолт kV 
А-6 волт V 
А-7 миливолт mV 
А-8 микроволт nv 
А-9 мегават MW 
А-10 киловат kW 
А-11 ват W 
А-12 мегавар Mvar 
А-13 киловар kvar 
А-14 вар vac 
А-15 мегахерц MHz 
А-16 килохерц kHz 

А-17 херц Hz 

А-18 мегаом MQ 
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1) Симболот Е-2 се дава само како известување и не треба да се употребува на нсвопроизведените ин-
струменти. 

2) Ако симболите F-18, F-19, F-20 и F-22, се комбинирани со некој симбол на инструмент, како што е си-
мболот F-1, направата е вградена. 
Ако симболите F-18, F-19, F-20 и F-22 се комбинирани со симболот F-35, иаправата не е вградена. 
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11. Испитување на инструментите и на нивниот 
прибор 

11.1. При типско, односно поединечно испитува-
ње на инстру ментите и на приборот од точ-
ка 1.1. се вршат испитувањата наведени во 
тон. 11.2. и 11,3. на овие метролошки услови. 

11.2. Типско испитување 
При типско испитување на инструментите 
и на нивниот прибор се вршат сите испи-
тувања. и тоа под сите услови, освен под 
услов:'.те од одредбите на точка 12 на овие 
метролошки услови. 

11.3. Поединечно испитување (повремен преглед) 
При поединечно испитување (повремен пре-
глед), ако со посебни прописи, односно со 
упатства произлезени од типското испиту-
вање, не е утврдено поинаку, се вршат сле-
дните испитувања: 
а) на инструментите, и тоа во смисла на 

проверка: 
— ма основните грешки, согласно со од-

редбите на точка 4 од овие метролош-
ки услови: 

— на варијациите поради положбата, 
согласно со одредбите на точка б и 
табела VI на овие метролошки ус-
лови ; 

— на задоволувањето на одредбите за 
безбедност, согласно со југословенски-
от стандард JUS.L.G1.025; 

б) на прибором и тоа во смисла на про-
верка: 
— на основните грешки, согласно со од-

редбите на точка 5 на овие метролош-
ки услови; 

— на задоволувањето на одредбите за 
безбедност, согласно со југословенски-
от стандард JUS.L.G1.025. 

12. Испитување и услови за испитување при 
поединечен (попречен) преглед на инстру-
ментите и приборот кои се наоѓале во упо-
треба до денот на влегувањето во сила на 
оној правилник 

12.1. Инструментите и приборот од точка 1.2. на 
овие метролошки услови ќе се проследат 
од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник при поединечен (повремен) 
преглед т.е. при определувањето на основ-
ните грешки и варијации поради положбата 
под условите наведени во точ. 12.2. до 12.4.3. 
на овие метролошки услови. 

12.2. Дозволени грешки на инструментот 
12.2.1, Кога инструментот ќе се употреби во гра-

ниците на својот мерен опсег и под ус-
ловите наведени во табели 11-1, 1II-1 и IV-1, 
неговите грешки не смеат да ги преминат 
границите дадени зависно од ознаката на 
класата во табела 1-1. 
При определувањето на грешките не се зе-
маат предвид корекциите наведени во ди-
јаграмом или во табелата, кои можат да 
бидат дадени кон инструментот. 

Табела 1-1. 

12.2.2, За сите инструменти од точка 1.2, освен за 
инструментите што се набројани во точ, 12. 
2.3, 12.2.4 и 12.2.5 на овие метролошки ус-
лови,грешките се изразуваат во проценти 
од максималната вредност на мерниот оп-
сег (симбол Е-1, од табела XI на овие ме-
тролошки услови). Максималната вредност 
на мерниот опсег се определува на след-
ниот начин: 
а) ако нулата на едниот крај на поделбата, 

максималната вредност на мерниот оп-
сег и одговара на горната граница на 
мерниот опсег; 

б) ако нулата е меѓу краевите на поделбата 
(на пр. во средина), максималната вред-
ност на мерниот опсег е еднаква на зби-
рот на апсолутните 'вредности на дол-
ната и горната граница на мерниот оп-
сег; 

в) ако нулата е надвор од скалата, макси-
малната вредност на мерниот опсег е ед-
наква на разликата на вредноста на гор-
ната и долната граница на мерниот оп-
сег; 

г) за фазметри се зема дека максималната 
вредност на мерниот опсег е 90 електри-
чни степени. 

12.2.3, За фреквенцметри со јазичиња грешките се 
изразуваат во проценти од вистинската 
вредност (симбол Е-3 од табела XI на овие 
метролошки услови). 

12.2.4, За квоциенметри (логометри) грешките се 
изразуваат во проценти од должината на 

скалата (симбол Е-2 од табела XI на овие 
метролошки услови). На инструментите со 
повеќе скали, за должина на скалата се 
зема должината на скалата [та која се чита. 

12.2.5, За омметри и инструменти со логаритамски 
или хиперболична поделба грешките се. из-
разуваат во проценти од должината на 
скалата или во проценти од вистинската 
вредност, според симболот што е означен на 
инструментот (симболи Е-2 и Е-3 од табела 
XI на овие метролошки услови), 

12.2.6, При определувањето на грешките на ин-
струментот треба да бидат исполнети след-
ните услови: 
а) температурата на инструментот мора да 

биде изедначена со температурата на 
околината што треба да и одговара на 
референтната температура; 

б) инструментот мора да биде вклучен во 
електричното коло под условите и за 
времето како што е наведено во табела 
И-1; 

в) пред вклучувањето во електричното ко-
ло под условите од табела II-1 и пред 
определувањето на грешките, стрелката 
на инструментот со определена механи-
чка нула мора да се постави на соод-
ветната цртичка на поделбата; 

г) референтните услови кои се однесуваат 
на секоја од влијателните големини И 
кои се дадени во табели III-1 и IV-1. 
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Табела 11-1. 

Услови за испитувања И н с т р у м е н т и од к л а с а т а 
ОД 0,2 0,5 1 1 5 2,5 5 ' ' 0 

Напон (Vo на номиналниот напон) 
Струја (°/о на номиналната струја) 

100 100 
100 80 

Времето од вклучување на инструментот во струј-
ното коло до определување на грешките 

не е определено (прак-
тично е ограничено на 1/2 h 1 
2 h) 

Табела Ш-1 

Р е ф е р е н т н и у с л о в и 
в р е д н о с т и т о л е р а н ц и и 

Влијателна големина Референтните 
услови се озна-
чени на инстру-

ментот 

Референтните Инструменти Инструменти 
услови не се од класата од класата 
означени на ин- ОД 0,2 0,5 1 1,5 2,5 5 

струментот 

Температура 

Референтна те-
мпература или 
која и да е тем-
пература во ре-
ферентниот оп-

сег 

20°С . ±1°С ±2°С 

Положба Референтна по-
ложба 

Која и да е ±1 степен 
положба За гравитациони инструменти и за 

инструменти со слободно обесување 
±0Д степен 

Правец (во поглед на земјеното 
магнетно поле) 

ЈМ-Ѕ Кој и "да е ±5° 
правец - < 

Влијание на надворешните магнет-
ни полиња 

Отсутност на секое надворешно Зелајино магнетно поле 
влијание л 

Влијание на феромагнетната пд оча Референтна 
плоча 

' Немагнетна — — 
плоча 

Влијание на сироводната плоча Референтна' 
плоча' 

Која и да е — —г 
плоча 

Фреквенција 

Референтна 
фреквенција 

или која и да е 
фреквенција од 

референтниот 
опсег 

±2°/о но нај-
45 до многу 
65 Hz ±1/10 од исми- ±2ft/o 

налниот опсег 
на употребата 

за еднофазни за еднофазни 
варметри и фаз- варметри и фаз-

метри ±0,1°/о метри ±0,2в/о 

Форма на бранот на наизменичцата 
струја 

синусен синусен. Фактор на изобличувањето <5°/о 
За инструменти со насочувач <lfl/o 

Наиземнична компонента на едно-
насочна струја* 

нула . нула 1% 3«/о 

максималната вредност — 
еднонасочната компонента 

• Наизменичната компонента на еднонасочната струја е дефинирана како — 
еднонасочната компонента 
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Табела IV-1 

Инструменти 
Р е ф е р е н т н и у с л о в и 

Инструменти 
Напон Струја Фактор на ефектот 

ватметри номинален ± 2% — 

соѕф — 1 (со отстапување 
0,01) или номинален 

СОЅф ± 0 , 0 1 

варметри . номинален ± 2% — 

sinqp ~ 1 (со отстапување 
0,01) или номинален 

ѕШф ± 0,01 

фазметри номинален ± 2% 

која и да е струја од ре-
ферентниот опсег; ако 
овој не е назначен тогаш 
40 до 100% од номинал-

ната струја 

фреквенцмегри и 
омметри 

номинален ± 2% или кој 
и да е напон во референт-

ниот опсег 
— — 

повеќефазни инструменти Симетрични напони* Симетрични струи** 

* Ниту еден од напоните (помеѓу кои и да било фази или помеѓу фазите и неутралната точка) од си-
метричниот повеќефазен систем не смее да се разликува повеќе од 1% од средната вредност на соодвет-
ните напони (меѓуфазни односно фазни). 

** Ниту една од фазните струи не смее да се разликува повеќе од 1% од средната вредност на 
струите. 

Аглите кои ги прави секоја од фазните струи со соодветниот фезен напон не смеат меѓусебно 
да се разликуваат повеќе од 2 степена. 

12.3. Дозволени грешки на мерниот прибор 

12.3.1. Незаменлив прибор 

Ако приборот му припаѓа на определен ин-
струмент и како таков е означен со бројот 
на инструментот на кој му припаѓа, одред-
бите од точка 12.2, важат за инструментот 
заедно со приборот што му припаѓа. 

12.3.2. Заменлив прибор 

Отоките (шантови) и предотпорниците што 
се испорачуваат одделно од мерните инстру-
менти како заменлив прибор, мораат да од-
говараат на барањата на една од класите на 
точност, дадени во табела V-1, и нивната 
грешка не смее да ја премшге ознаката на 
класата на точноста. Грешките се даваат во 
проценти на номиналната вредност, и тоа за: 
а) температурата, фреквенцијата и формата 

на брановите под референтни услови од 
табела III-1. Во недостиг на податоци за 
фреквенцијата, грешките на стоката се 
утврдуваат со помош на еднонасочна 
струја: 

б) напонот или струјата чии вредности се 
најмногу еднакви на номиналните вред-
ности. 

Табела V-1 

Ознака на 
класата 0,05 ОД 0,2 0,5 1 
Граница 
на греш-
ката ±0,05% ± 0,1% ± 0,2% ± 0,5% ± 1% 

Дозволени варијации поради положбата на 
инструментот 

12.4.1. Според видот на инструментот варијациите 
се изразуваат на ист начин каеш што е на-
ведено во точ. 12 2,2. до 12.2.5. од овие ме-
тролошки услови. 

12.4.2. Во текот на определувањето на вариј аци ја-
та поради положбата, сите други влијател-
лни големини мораат да имаат вредности 
кои им одговараат на референтните услови. 
Вариј аци јата поради положбата се утврду-
ва за три точки на поделбата, и тоа: 
а) за точката што иг одговара на вредноста 

помеѓу 40% и 60% од горната граница на 
мерниот опсег; 

б) за точката атто и одговара на вредноста 
помеѓу 80% и 100% од горната граница 
на мерниот опсег; 

в) за точката што и одговара на нулата на 
скалата. 

12.4.3. На гравитационите инструменти и на ин-
струментите со направа за регулирање на 
положбата, варијација поради пололсбата не 
се определува. 
На инструментите со слободно обесен под-
вижен орган, варијантата поради полож-
бата не смее да ја премине вредноста на 
ознаката на класата, ако на инструментот 
му се менува положбата за ± 1° од озна-
чената референтна положба. 
На другите инструменти, варијацијата по-
ради положбата не смее да ја премине вред-
носта на ознаката на класата, ако на ин-
струментот му се менува положбата за ± 5® 
од референцата положба. 
Кога референцата положба не е означена, 
варијантата при промена на положбата на 
инструментот се определува од хоризонтал-
ната до вертикалната положба. 



ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка А од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликуваат: 

О д СР Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Кулиџан Тодора Драган, Марјановиќ-Јеличић 
Ђурђа Вида; 

— за особени заслуги и постегнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Бегић Илије Стипо, Ду гаџић Мартина Лука, 
Гачић Уроша Недељко. Капиџић-Османагић Хам-
дије Ханифа, Максимовић Васкрсле Стојан, Михај-
ловић Станоја Живорад, Недимовић Душана Ра-
домир, Прохић Кемала Касим, Пуцар Стевана Све-
тозар, Садиковић Алије Хасан, Секулић Милоша 
Дара Спужић Сулејмана Едхем, Шекарић Марка 
Војислав; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот Напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕ-
НЕЦ 

Ратковић Душана Миливој; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изргадба на зем-
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бабић-Грајић Раде Мика, Ба^евпна Шерифа 
Ариф, Бегановић Османа Мухарем, Чамџија Наси-
фа Сафет, Дадић Ивана Фрањо. Иванковић Душа* 
на Ћиро, Казић Мехмеда Шефик,; Крајцер Николе 
Томо, Лепир Стојке Јово, Мај старовић Лазе Марко, 
Марковић Благоја Петар, Ненадић Петра Јозо. Ра-
кић Исе Живојин, Шева Станка Светозар, Шолаја 
Милоша Јефто, Штембергер Јосипа Јосип, Врховац 
Остоје Осте, 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Ацовић Галиба Ахмо, Аничић- Луке Марко, 
Благојевић Божа Даница. Богосавац Јована Јанко, 
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Будимир Ћире Алекса, Будимлија Мехмеда Шук-
рија, Церовић Ђорђа Радисав. Чаркић Петронија 
Бранка, Чаркић Милана Рајко, Ченгић Мухарема 
Изет, Чокић Јусуфа Сафет, Чурковић Лазе Војин, 
Ћосовић Меше Мујо, Драгосавац Илије Милан, 
Џафера тић Мусе Махмут, Џида Борисава Бориша, 
•Банко Хрустема Велија, Фазлић Османа Мустафа, 
Галић Ивана Миле, Глуховић Николе Божидар; 

Хаџић Османа Хилмо. Хаџихафизбеговић Ах-
мета Мирза, Хаџихасановић Дервиша Рамиз, Хаџи-
хасановић Мурата Зијад, Хасанбашлћ Теуфика 
Омер, Илић Авакума Свето, Исаковић Салиха Али-
ја, Ивановић Млађена Чедо, Јакиша Ивана Илија, 
Јакмировић Станоја Драгослав, Јанковић Јова Мо-
мир, Катушић Јосипа Владимир, Кљајић Цвије Са-
ео, Косић Станка Радован, Крајишник Л атифа Ке-
мал, Крсмановић Рада Слободан, Кумовић Сима 
Стојан, Куртовић Звонка Иван, Лаловић Обрада 
Мирко, Ласић Марка Никола, Леовац Ника Душан, 
Лучић Ђорђија Милета, Мајдов Рада Милка, Ма-
каш Дервиша Зајко, Марјановић Фрање Мирко, 
Михајловић Станоја Миладин, Муфтић Сефулаха 
Фуад, Мумовић Неђе Ратко, Мули новић Атифа 
Фадил; 

Николов Косте Десанка, Папић Филипа Лимун, 
Пашић Хамдије Сеад. Перковић Милорада Анђел-
ко, Плочо Мушана Асим, Прпа-Јовичић Спасе Деса, 
Пауна Паја Петар, Радојковић Тадије Богдан, Ро-
зић Пере Станко, Рудић Јована Божо.Савић Срете-
на Крсто, Савић Мије Михајло, Сиручић Сабита 
Омер, Соколвић Душана Милорад, Спахић Салка 
Галиб, Спахић Ибрахима Хамдија, Шекара Петра 
Јевто, Шкориќ Вељке Богдан, Терзић Михајла Ми-
ленко, Тодоровић Милоша Урош, Туфекчић Дерви-
ша Сулејман, Вујичић Илије Драгољуб, Вукмиро-
вић Лазара Божидар, Вулетић Иве Анђелко, Же ла-
ковић Захарија Милан, Живојевић Хрустема Ахмо, 
Живојевић Омера Ахмо; 

— за залагање во социјалистичката изградба 
на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД; 

Гајић Стојана Предраг, Плевљак Алије Мирсад; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бабић Хасиба Хакија, Бајрактарева^ Дервиша 
Хасиб, Брига Веј си ла Мехо, Деспотовић Душана 
Гојко, Дорић Ибрахима Мухамед, Елез Ибрахима 
Сулејман, Гоља нин Косте Рајко, Грујичић-Цернар 
Антона Антонија, Хашић Мехмеда Ибрахим, Хоџић 
Шаћира Латиф, Хркаћ Ивана Славко, Капиџић Ви-
досава Љиљана, Каришик Гојка Рајко, Катица 
Агана Мутан, Короман Вељка Саво, Ковачевић 
Петра Данило, Кулић Расима Авдо, Курић Тахира 
Захида, Мачар Ратка Богдан, Машић Адила Изет, 
Мешић Гал нба Неџад; 

Обреновић-Ђурђевац Бранка Мира, Олевић 
Хајро Мухарем. Осмајић Филипа Милош, Павловић 
Војина Славко, Перковић Пере Стојан, Радојковић 
Вујадина Душан, Спахић Османа Рамиз, Шпановић 
Ивана Иван, Шумар Јове Митар, Татић Милована 
Србо, Тробок Неџа Коло, Тробок Томо Славко, Ву-
јић Џурђа Милош, Знахор Анте Маријан, Ждра-
ле Илије Даринка, Жишке Салиха Сабахија; 

О д СР С р б и ј а 

— за особени заслуги и постигнати успеси ВО' 
работата од значење за напредокот на земјата 

Петок, 5 септември 1980 
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СО ОРДЕН Н> ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Чукановић Обрена Миле, Јордановим Сава Зо-
рица, Мухај ловић Милована Дра га н, Спасић Петра 
Божидар, Трифуновић Велимира Радован; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Дашић Божа Драгиша, Ковачевић Бранка Ми-
рослава, Павићевић Спасо Бранислав, 

— за заслуги и постигнати успеси: во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Динуловић Милана Даринка, Коруноски Николе 
бубица, Ковачевић Ђока Гаја, Миљанић-Станчић 
Славка Миљана, Миљковић Милана Бранислава, 
Мирковић Ђорђа Вељко, Павловић-Даниловић Ж и-
вомира Десанка, Срећковић-Алексић Драгољуба 
Милева. 

Бр. 7 
18 јануари 1980 година 

Белград 

По овластување 
на Претседателот на Републиката 

потпретседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Лазар Колишевски, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликуваат: 

О д СР С р б и ј а 

— за особени заслуги и подигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Бинђеско Павла Петар, Госић Милоша Свети-
слав, Ђорђевић Максима Божидар, Ђунић Светозара 
Ратко, Фирулвековић Василија Јован, Јанковић Жи-
војина Радован, Коцић Крсте Александар, Костић 
Живојина Јован, Милисављевић Михаила Велисав, 
Науновић Глигорија Драгутин, Новаковић Михаила 
Драгој ло, Рељић Макеви]е Милан, Станковић Тодо-
ра Димитрије, Станковић Светолика Милан, Тодоро-
вић Милана Милија, Веселиновић Владимира Ж и -
ворад; 

— за особени заслуга во создавањето и ширење-
то на братството и единството меѓу нашите народи 
и' народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Анђелић Тома Мирко, Бјелетић-Гецић Стевана 
Бранислава, Кужета Лазара Милан; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Ашковић Розомира Милета, Басруовић Радивоја 
Сретен, Бојић Живка Милорад, Божић Живка Ве-
лисав, Божиновић Божидара Александар, Цицовић 
Панте Анђелко, Цветановић Славка Драгомир, Ћо-
сић Милића Љубиша, Дамљановић Луке Тодор, Де-
либашић Милутина Саво, Додић Милована Славко, 
Драгићевић Мијаила Часлав, Драгишић Бошка Бла-
гоје, Ђокић Чедомира Адам, Ђорђевић Милана Рад-
мило, Ђурђевић Цветка Милијан, Франић Ива Иво-
слав, Гајић Милића Никола, Игњатовић Грујице Ра-
дул, Илић Љубомира Сокол, Илић Гаврила Војислав, 
Ивезић Марка Радоје, Јовановић Драгића Боривој, 
Јовановић Војислава Гаврило, Јовановић Стеве Сло-
бодан, Јовановић Милована Светомир,* Јовановић 
Милутина Виден, Костандиновпћ Петра Душан, Кра-
јишник Благоја Богдан. Крејовић Милована Радоје, 
Кусало-Муњас Дане Љубица; 

Лазић Маринка Љубисав, Манзаловић Петра 
Живојин. Матић Милојка Радиша, Мићић Михаила 
Томислав, Миленковић Димитрија Велимир, Милић 
Николе Миодраг, Милинковић Радована Момчило, 
Мило јевић Животе Славољуб, Милошевић Миленка 
Милета, Миловановић Живојина Боривоје, Милова-
новић Војислава Милоје, Младеновић Ђуке Милан, 
Муцић Николе Зоран, Ненадовић Радомира Гаврило, 
Николић Михајла Лазар, Николић Јовише Обрад, 
Николић Радомира Петар, Нинић Најдана Сава, Нин-
ковић Нинка Миливоје; 

Павловић Божидара Јордан, Павловић Душана 
Радивој, Петковић-Спасојевић Петра Вера, Петрони-
јевић Драгомира Светомир, Поповић Борисава Дра-
гољуб, Поповић Михаила Петар, Прашчевић Радо-
вана др Миливоје, Радисављевић Вићентија Сава, 
Радовановић Милорада Вељко, Ракић Десимира 
Живко, Ранђеловић Саве Никола, Сибиновић Крсте 
Велимир, Симић Живорада Селимир, Смиљанић-Ва-
сиљевић Радојка Добрила, Софранић Митра Слобо-* 
дан, Срећковић Радосава Гојко, Стефановић Живо-
јина Адам, Стефановић Петра Властимир, Тимотић 
Јована Милоје, Ткаченко Јосифа Василије, Тодоси-
јевић Радосава Раденко, Ускоковић Ратка Милу-
тин, Ускоковић Миливоја Владета, Васиљевић Ан-
тонија Милутин, Васиљевић Станисава Миодраг, 
Вранеш Ђурађа Душан, Живановић Миладина Ми-
хајло, Живковић Драгољуба Стојадин; 

— за заслуга на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Бошковић Александра Драгојло, Јеремић Мила-
на Драгутин, Јеринић Аксенти ја Живота, Јоновић 
Милоша Александар, Каприц Светозара Јован, Ма-
ринковић Јована Божидар, Милићевић Павла Ж и -
ворад, Папак Ђуре Драган, Пауновић Војислава Ду-
шан, Павловић Влајка Радиша, Петровић Милоша 
Милан, Тодоровић Светислава Машинка, Трифуно-
вић Миливоја Милош, Васиљевић Милана Аћим, 
Врбњзк Ма ти ј аса Јанко, Вујић Војимира Предраг, 
Живковић Драгољуба Милинко; 



Петок. 5 септември 1980 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
ед значење за социјалистичка!а изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Андрејевић Саве Станимир. Атанацковић-Теке-
леротић Ђорђа Катарина. Гл па гојовић Ђорђа Милан, 
Богдановић Ловите Миодраг, Бранковић Драгослава 
Влајко, Ћалдогшћ Мића Милисав, Ћирковић Драги-
ше Милојка, Ћировић Михаила Ђорђе, Ћуповић Ни-
коле Михаило, Дабић Милоша Младен, Дабић Ву-
чића Тиосав, Димитрић Живојина Велисав, Боган-
џић Раденко Милорад, Драгишић-Никшић Мирка 
Савка, Драгомирокпћ Симе Душан, Ђуришић Радо-
ње Радисав, Џунић Радојка Предраг; 

Филиповић Живка Живојин, Гавриловић Живо-
рада Драгослав, Илић-Матић Светислава Борка, 
Илић Војимира Недељко, Јеремић Обрада Добрисав, 
Јовановић Јестратије Милан Јовановић Алексе Сто-
јан, Кнежевић Николе Гојко, Кокотовић Миће Л*у-
бомир. Костић Александра Петар, Ковачевић Божи-
дара Милија, Ковачевић Драгише Радмила. Коваче-
вић Гаврила Урош, Кончић Веселина Радомир, Куз-
мановић Љубе Живорад, Лазовић Драгутина Стојан, 
Лукић Комадина Драгослав. Манчић Александра 
Предраг. Маркварт-Замфировић Томе Јованка,, Ми-
ленковић Боривоја др Веселин, Милићевић Тихо-
мира Милић, Милићевић Драгољуба Миодраг, Мили-
војевић Светислава Милорад, Мнловановић-Пејчић 
Милорада Ангелина, Митић Величка Гаврило; 

Николић-Алексић Димитрија Ковиљка, Николић 
Витомира Милорад, Николић Љубомира Војислав, 
Николић Крсте Вучко. Остојић Милије Тихомир, 
Пантелић Александра Драгомир, Пантић Милана 
Радован, Павловић-Пантелић Цветка Добрила, Пав-
ловић Богдана Милић, Павловић Петра Миодраг, 
Пековић Аксенти ја Радојко, Петровић Германа Ми-
ладин. Првановић Димитрија Петар, Радишевић 
Милинка Милош, Ракић Милоша Стојан, Рилак-Јан-
ковић Божидара Добрила, Рогић Миливоја Михаило; 

Симић Митра Радован, Симовић Дамљана Радо-
мир, Спасић Стаменка Арсеније, Стојановић Милана 
Живадин, Стојчић Љубомира Милован, Томић Дра-
гојла Милорад, Трифуновић Трифуна Аврам, Удо-
вичић Бранислава Будимир, Вељић Божидара Љу-
биша, Вучетић Драгољуба Никола, Вукмановић Ра-
денко Томислав, Жујовић Величка Милан; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата од 
значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Алексов-Пантелић Боривоја Споменка, Алемпи-
јевић Марка Синиша, Антић Милована Момчило, 
Антонијевић Николе Сретен, Ател»евић-Јарак Луке 
Славица, Баштоваповић Раденка Милоје, Божић 
Стевана Љубинка, Брчеревић Станка Александар, 
Брдарић Петра Томислав, Бугариновић Јована Ни-
кола, Бујић Вељка Божидар, Букић Филипа Вла-
димир, Бутковић Ивана Босиљка, Цвијовић Будими-
ра Вукашин, Чутурић-Марковић Момира Милена, 
Ћирић Димитрија Богосав, Ћосић Милојка Предраг, 
Даничић Тихомира Јовица, Димитријевић Саве Јор-
гован, Динић Ђорђа Добривоје, Драгишић Николе 
Спасоје, Ђикановић Велимира Веселин, Ђорђевић 
Ристе Јован, Ђорђевић Живојина Милан, Ђорђевић 
Видојка Тихомир, Ћурић Лазара Андреја, Ђурић 
Милована Бошко, Џамбић Чедомира Милован, Ера-
ковић-Јој ић Милана Анка, Филиповић Здравка 
Славко, Гајевић Ђорђа Арсеније, Гајић Стевана Јо-
ван, Гајић Бранимира Милорад, Гајић Милорада 
Живота, Глишовић Јеврема Милија, Горчић Адама 
Илија, Гвозденовић Рада Радојко; 

Илић Милана Владислав, Ивановић Марка Гав-
рило, Јанковић Александра Никола, Јеленковић 
Најдена Ранђел, Јелисавчић Тод оси ја Јарослав, Је-
здимировић Божа Милија. Јоновић Радомира Ди-
митрије. Јотић Милуна Страјин, Јовичић Петра Ни-
кола, Лопичић Комадина Владан, Јовић-Ђорђевић 
Во жид пра Слободанка, Југовић Бошка Александар, 
Качаревић Ћирила Бранко, Кезић Уроша Вукојица, 
Кис жепић Милентија Будимир, Којадиновић Мила-
на Миленко, Ком ина ц Драгутина Славољуб, Костић 
Никодима Бошко, Крговић Саве Марио, Крстић Де-
симира Петар, Кутлешић Сретена Јован; 

Лазаревић Стојана Јордан, Марјановић Дими-
трија Драгомир, Маркотић Мате Петар, Марковић 
Живојина Марко, Мартаћ Ми лонце Меленко, Мар-
тиновић Јована Драгутин, Мартиновић Александра 
Ђорђе. Мартиновић Миливоја Михаило, Мићић Миће 
Гојко, Миленковић Ђорђа Боривоје, Милићевић Ми-
лоша Недељко. Милошевић Милана Јован, Милоше-
вић Сима Јово, Миловановић Велимира Добривоје* 
Миловановић Стојка Ђоко, Миљевић Лазара Воји-
слав, Митић Сретена Светислав, Митровић Ђорђа 
Ранко, Младеновић Јована Димитрије; 

Никић Ранка Гојко, Николић Светозара Драго-
љуб, Николић Павла Превислав, Николић Славими-
ра Радомир, Обрадовић Владимира Божидар, Обра-
довић Петра Милош, Обућина Миливоја Радомир* 
Панковић Уроша Здравко, Пантић-Пантић Милора-
да Милена, Павловић Драге Ратко, Павловић Мило-
рада Слободан, Пешић Велимира Милан, Петровић 
Игњата Хранислав, Петровић Гојка Љубомир, Пет-
ровић Чедомира Миодраг, Петровић Милана Миод-
раг, Петровић Душана Момчило, Поповић Драгојла 
Никола, Поповић Љубомира Предраг, Прокић-Шкле-
бар Мије Зора, Протић Радована Никола, Радовано-
вић Богољуба Живота, Радуловић Јована Алексан-
дар, Рашета Вујо Бранко, Ристић-Живановић Бого-
сава Радмила, Росић Јосипа Драгиша; 

Савић Живка Миодраг. Сибиновић Јеленка Ду-
шан, Смиљанић Светислава Милунка, Спасојевић 
Милована Љубица, Стаменовић Стојана Катарина, 
Станичевић Живорада Михаило, Станко*$иН~Мале-
тић Драгутина Марика, Станковић Рајка Момчило, 
Станковић Косте Петар, Станковић Стојана Стани-
ша, Старчевић Милана Марко, Стефановић Гаја 
Боривоје, Стојановић Милана Димитрије, Стојановић 
Велимира Србислав, Стојковић Ивана Чедомир; 

Тадић Иванко Станоје, Таврић Добривоја Мио-
драг, Темишановић Михајла Светозар, Тијанић Ве-
лимира Миливоје, Тодоровић Миодрага Томислав, 
Тодосијевић Љубомира Станоје, Томов-Станојевић 
Димитрија Оливера, Топаловић Милана Димитрије, 
Тришић Трифуна Милутин, Урошевић Милована 
Радомир, Васиљевић Јована Раденко, Веснић Мили-
је Страјин, Видановић Најрана Петари Вучић Тихо-
мира Србислав^ Вука диковић Љубомира Бранислав, 
Вукмановић Боривоја Милан, Збркић Владимира 
Велимир, Зрњевић Драгана Марко, Живановић 
Александра Филип, Живојиновић Животе Чедомир; 

— за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Аћимовић Недељка Момћило, Бошковић Крсте 
Видоје. Божовић Радосава Милан, Чакаревић Деси-
мира Светомир, Гладовић-Ђурић Милорада Стана, 
Голубовић Стевана Богољуб, Илић Крсман Миленија, 
Јаблановић Марка Станоје, Јеремић Јанићија Ратко, 
Јововић-Јевтић Ивана Драгица, Кнежевић Драгоја 
Гвозден, Крстић Новице Ђорђе, Лазић Павла Свето-
лик, Манчевић-Марј ацовић Љубомира Љубица, Ма-
рић Милије Милан, Марић Миливоја Светислав, Ма-
товић Боривоја Митар. Мијалковић Божидара Ву-
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ќашин, Миловановић Костадина Бранислав, Никито-
вић Љубомира Милић, Обреновић Јована Вукашин, 
Орловић-Баста Илије Милица, Пантовић-Јовановић 
боривоја Милица, Перовић Р1гњата Богдан, Петровић 
Славољуба Михаило, Петровић Момира Пегар, По-
норац Радована Милош, Пот?-'•» Будимира Миролуб, 
Радукановић-Чулић Маринка Буда, Раичевић Пере 
Томица, Ристићевић Милутина Владан, Симић-Ата-
насковић Јована Злата, Стефановић Димитрија Ста-
менко, Стефановић Хусеина Штефица, Стојовпћ-Пе-
ровић Павића Десанка, Тодоровић Радомира Петар, 
Туфонић Петра Изам, Виторовић-Перишић Љубиша 
Зора, Вујановић Миленка Михајло, Живковић Ра-
томира Димитрије; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бабовић Јована Радиша, Бирешић Благоја Ни-
кша, Благојевић Саво Радосав, Бојчић Павла Жи-
ворад, Бојичић Драгослава Милисав, Чешљарац 
Драгомира Љубиша, Чуповић Станислава Јордан, 
Ђогић Данила Вукадин, Гавриловић-Грбић Сима Ма-
рија, Јоковић Нешка Драгослав, Јовановић Драгу-
тина Олга, Јовановић Раденко Владан, Кнежевић« 
-Вујанац Чедомира Будимирка, Костов Васина Иван, 
Ковачевић-Манзаловић Петра Милева, Крсмановић 
Драгише Вукашин, Кујунџић Илије Слободан, Мај-
сторовић Божидара Александар, Макуловић Младе-
на Драгољуб, Марковић Љубисава Божидар, Мицкић 
Душана Владимир, Миладиновић-Вуксановић Мате 
Мируна, Милић Ратка Векослав, Митрашиновић Ми-
лоша Војимир, Недућин Живојина Илија, Ојданић 
Петка Владан, Петровић Жарка Славољуб, Поња-
вић Јована Велибор, Радосављезић Профила Мило-
ван, Ранисављевић Јанка Драгослав, Рашевић Чедо-
мира Радиша, Стаматовић Милоша Светолик, Стан-
ковић Радоја Видан, Суботић Милутина Миљко. 

Бр. 8 
4 февруари ШО година 

Белград 

По овластување 
на Претседателот иа 

Републиката 
потпретседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

Лазар Колишевски, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУВ^ 

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликуваат: 

Од С Р Ц р н а Г о р а 

— за особени заслуги и постигнати успеси вз 
работата од значење за социјалистичката изградба' 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Ђедовић Ђура Глигор; 

— за особени заслуги и постигнати успеси до 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Ражњатовић Луке Василије; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бајчетић Милана Јован, Ћетковић Васе Миха-
ило, Ивезић Радоша Душан, Лакочевић Вељка Ми-
лутин, Поповић Тома др Боривоје, Влаховић Божине 
Вукајло; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот, на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Булајић Лазара Ђорђије, Гутић Шаћира Хако, 
Јакић Милете Здравко, Јовичевић Васе Павле, Ке-
ковић Видака Веселин, Лакочевић Мирка Никола, 
Нешковић Вујадина Јован, Обрадовић Милинка Ра-
доња, Перовић-Маријановић Милисава Магдалена, 
Прелевић Божа 'Миљан, Прелевић Радоша Радоје, 
Сипђић Васа Данило, Видмар Јосипа Слободан, Ву-
јошевић Живка Блажо, Вуковић Андрије Вукашин, 
Вулетић Јагоша Радован; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Ђуретић Јована Милош, Милић Ника Бранко, 
Ноковић Стевана Слободан, Радовановић Радивоја 
Душан, Рашовић Љуба Борислав, Сембери Момчила 
Остоја, Вујошевић Радоње Милош; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Булатовић Петронија Ранко, Дедић Давида Раде, 
Ђуретић Божа Миливоје, Ђурковић Славка Бранко, 
Јовановић Ивана Данило, Ковачевић Јована Радо-
ван, Крнић Ихмета Вихад, Остојић Светозара Миг 
ленко, Савељић Николе Борислав; 

О д СР М а к е д о н и ј а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Димитровски Георги Лазо; 
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СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Атанасова-Вујисић Илија Даница, Антоновски 
Пејо Гавро, Чакавски Петар Благоја, Иванов Ђорђа 
Благоја, Иванов Данила Љубисав^ Ивановски Јанка 
Гого, Кѕтиковски Лазар Атанас, Крстевски Томе 
Трпе, Михајлевеки Трпев Киро, Миновски Минов 
ЈЅвав, Вецева-ИванеЕа Трајко Радмила; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Андревски Дончо Александар,; Апсете леки Mfip-
;че Љубен, Велиноски Димо , Генади, Галабов Иван 
Петре, Ивановски Симеон Србо, Јанкуловски Илија 
Јосиф, Солдате® Димитрија Никола, Станковић Ми-
ле Александар, Стефановски Методија Благој, Сто-
ичковски -Трајан Благоја, Таљат А&дураман Адеми 
Афце; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
јод значење за социјалистичката изградба иа земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Антевски Стојчев Борис, Арбуљевсжи Глигорија 
Томо. А тг васовски Мите Стеван, Атанасовски Бог-
дан Трајан^ Божаров Коле Алексо, Цветковски Вла-
до Никола, Чокрева Лаз© Димитра, Далиповски Ри-
вали Заим. Талаков Трпев Димитрија, Га вр ил ов ски 
Димко Лазо, Христовски Коста Симе, Ивановски 
Николе Панче. Костов Коста Стојан, Митковски 
Тодев Стојан, Николовски Стефанов Ефто, Пешев-
ски Наско Никче, Поп-Ил и јев Ставре, Пу пулески 
Митков Блаже, Рушити Јусуф Зија, Сетинов Лазо 
Михајло, Теовски Спасо Стојче, Велевски Петра 
Живко; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата од 
значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Алабаков Николе Марко, Апостолов Круме Мом-
'чило, Арсова-Анастасова Симеон Цветанка, Даут 
Исен Неџмедин, Димов Петар Борис, Ђорђиевски 
Сотир Александар, Фшштава-Ми ла динова Васил 
Нада, Гаврило »ски Фидан Андреа, Гуговски Геро 
Владимир, Хаџиу Рамиз Иљас. Иванова Петар Цве-
танка, Ивановић Ђорце Александар, Ивановски То-
дор Стоилко, Јаковчевсжи Игнев Светке, Јовановски 
Никодин Благоја, Каранфиловиќ-Талевски Љубомир 
Јованка, Кокиновска-Арсова Атанас Лепа, Костов-
ски Мишко Тодор, Котевска-Панова Јован Загорка, 
Лимановски Лиман Нијази. Лума ни Истреф Мунир; 

Нацева-Варкалиева Илија Живка, Николовски 
Михајло Драгољуб, Новачев Глигорић Ламбро, Огња-
новска-Николова Димче Олга, Огненовски Милош 
Љубомир, Петковски Трајан Јован, Петревски Разме 
Злате, Поповић Ђуро Мирко, Ристевски Спасе Љу-
бомир, Саздовски Петар Трајко, Симоновски Глигор 
Јордан, Спировски Страхид Димитар, Столевска-
Кузмановска Васил Вера, Шакири Реис Весви, Та-
нев Атарес Ристо, Тодоровски Мате Гојко, Тодоров-
ски Панчев Велко, Тодевски Филипа Атанас; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Атанассвски Блажев Ђорђи, Ивановски Љубе 
Симеон, Јаневски Никола Петко, Незир©© Асим Уко, 
Ланчевски Велко Трајче;, 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Исмаили Авди Бектеш, Костовски Александар 
Василе, Кукински Тодор Светислав, Лефтеровски 
Кое Аритон, Митановски Александар Стојан, Несто-
ров ски Киро Драгољуб, Сакипи Али Сулејман, Co-
if олова Тимо Софија, Стериј овски Никола Петар, 
Стојановски Илија Бошко, Талевска-Цветановска 
Апостол Нада, Вацева-Арсова Димитар Вирма, Зен-
о в с к и Александар Борис. 

Бр, 10 
20 мај 1980 година! 

Белград. 

Претседател 
ма Претседателството на 

СФРЈ, 
Ц»тетин Ммјотеви!, е. р. 

У К А ? 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Сецијглистичка Федеративна Република Југослава 
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликуваат: 

О д с о ј у з н и т е о р г а н и и о р г а н и з а ц и и 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за. социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Лазаревић Радослава Богољуб; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Ристић Миладина Светислав, Лукшић Филипа 
Антон; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА: 
. ЅВЕЗДА 

Вортић-Судар Олга, Ратковић-Раларевић Дра-
гутина Јелена, Вижинтин Саво; 
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— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Цанић Милутина Милена, Ђорђески Милоша 
Бошко, Главашки Димитрија Јелена, Лекић Илије 
Љубиша, Луковић Душана Милан, Милосављевић-
-Та ра ков Александра Надежда, Миловановић Ми-
лована Милка, Милутиновић Јована Драгослав, Ми-
лутинови^-Николић Чедомира Вера, Поповић Сто-
јана Милгљој, Станић Милорада Радош, Шанда Дра-
гана Борут, Здравић-Дам јановић Велимира Милица; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Церовац Давида Илинка, Даниловић Војина Ве-
кослав, Хусеин Шабана Мехмед, Јеремић-ПГепиК 
Димитра Милана, Катић-Димитри јевић Славка На-
дежда, Месар-Кенић Војина Бранислава, Милоји-
чић-Абрамовић Ђорђија Соња, Недељковић-Трам-
шек Алојза Ана, Панић Саве Мирко, Поповић-Ва-
сић Будимира Вера, Вукадин Симе Никола, Жиди-
шпћ-Гргић Ивана Љиљана. 

Бр. 13 
11 февруари 1980 година 

Белград 

По овластување 
на Претседателот на 

Републиката 
потпретседател 

на Претседателството 
на СФРЈ, 

Лазар Колишевски с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-

ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликува: 

— за заслуги во развивањето и зацврстување-
то на соработката и пријателските односи помеѓу 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и Демократска Народна Република Кореја 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Dzong Guang San — извонреден и ©полномоштво 
амбасадор на Демократска Народна Република Ко-

реја во Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија. 

Бр. 15 
11 февруари 1980 година 

Белград 

По овластување 
на Претседателот на 

Републиката 
потпретседател 

на Претседателството 
на СФРЈ, 

Лазар Колите воки, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-

ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликува: 

— за заслуги на развивањето на соработката И 
пријателските односи помеѓу Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија и Република Авс-
трија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА СО ГЕРДАН 

Johan Pontaseh — претседател на Дирекцијата 
на австриските државни железници во Бељак. 

Бр. 16 
11 февруари 1980 година 

Белград 

По овластување 
на Претседателот на 

Републиката 
потпретседател 

на Претседателството 
на СФРЈ, 

Лазар Полиповски, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : , 
Страна 

768. Решение за забрана на внесувањето 
и растурањето на весникот ,,I)ie Well" — 1541 

769. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Frankfurter А11-
gemeine Zcitung" — — — — — — 1541 

770. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието „Der Spiegel" 1541 

771. Спогодба за промена на затечените цени 
за натриумбихромат — -— — — — 1541* 

772. Правилник за метролошките услови за 
електричните показни мерни инструмен-
ти со непосредно дејство и нивниот 
прибор — — — — — — — — 1542 

Одликувања — — — — — — — — 1575 


