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812. 
Врз основа на член 27 став 2 точка 3 од Законот за 

вршење на надворешните работи од надлежноста на сојуз-
ните органи на управата и на сојузните организации 
(„Службен лист на СФРЈ“, ̂ Ѕр. 56/81), на предлог од Сојуз-
ниот извршен совет, Претседателството на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија, на седницата 
одржана на 23 август 1989 година, донесе 

I 
О Д Л У К А 

ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ ОДНОСИ 
МЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И ДРЖАВАТА КАТАР 
1. Ќе се воспостават дипломатски односи меѓу Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија и Држава-
та Катар. 

2. Сојузниот извршен совет и Сојузниот секретаријат 
за надворешни работи ќе преземат мерки за извршување 
на оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на донесувањето. 

Бр. 054 
23 август 1989 година 
Белград 

Претседателство 
ва Социјалистичка Федеративна Република Југославија 

Претседател, 
д-р Јавеа Драовшек, с. р. 

813. 
Врз основа на член 216 од Законот за основите на сис-

темот на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 23/78,21/82, 18/85,37/88, 18/89 и 40/89), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

ОДЛУКА 
ЗА СЛУЖБАТА ЗА П Е Р С О Н А Л Н И Р А Б О Т И Н А С О -

Ј У З Н И О Т И З В Р Ш Е Н С О В Е Т 
1. Службата за персонални работи на Сојузниот из-

вршен совет е самостојна стручна служба на СОЈУЗНИОТ ИЗ-
. вршен совет, со положба и делокруг утврдени со оваа од-
лука. 

2. Службата за персонални работи на Сојузниот из-
вршен совет (во натамошниот текст: Службата на Сове-
тот) ги врши стручните и другите работи за потребите на 
Советов во врска со кадровските, управно-правните, стан-
бените прашања и прашањата за одликувања од над-
лежност на Советот, а особено: 

1) го следи остварувањето на утврдените начела и 
критериуми на кадровската политика во сојузните органи 
на управата и во сојузните организации, како и во струч-
ните и другите служби на Советот и подготвува предлози 
за нивна единствена примена; 

2) подготвува предлози на решенија за назначувања и 
разрешувања од должност на функционери и раководни 
работници, за именувања на претседатели и членови на 
колегијалните тела и за други кадровски прашања од над-
лежност на Советот; 

3) врши управно-правни работи од надлежност на 
Советот што се однесуваат на подготвувањето предлози 
на решенија за редовни и вонредни правни средства во уп-
равната постапка, предлози на решенија по жалби на од-
луки за изборот на кандидати по конкурс и во врска со по-
стапката за спроведување на конкурси во сојузните органи 
на управата и за други управно-правни прашања од над-
лежност на Советот; 

4) врши работи од станбената област што се во над-
лежност на Советот; 

5) врши работи за потребите на дисциплинската ко-
мисија за утврдување одговорноста на раководните работ-
ници што ја формира Советот; 

6) врши работи во врска со предлозите за одликување 
на поединци и институции од надлежност на Советот, 
формира предлози за определување на личните доходи и 
други примања на функционерите и раководните работни-
ци што ги назначува Советот, односно дава согласност за 
нивното назначување; 

7) врши работи во врска со остварувањето на правата 
од трудот и по основ на трудот на функционерите и рако-
водните работници на укинатите сојузни органи на упра-
вата што во тие органи ги назначува Советот, како и на 
работниците на укинатите сојузни органи на управата и 
сојузни организации што нема да бидат преземени однос-
но распоредени и на работниците на располагање; 

8) води евиденција и обезбедува соодветна докумен-
тација во рамките на задачите и работите од делокругот 
на Службата на Советот. 

3. Службата на Советот има свој печат. 
4. Со работата на Службата на Советот раководи на-

чалник на Службата на Советот кој за својата работа и за 
извршувањето на задачите и работите од делокругот на 
таа служба одговара пред Сојузниот извршен совет. 

Во поглед на раководењето со работата на Службата 
на Советот и одлучувањето за засновањето и престанува-
њето на работниот однос во таа служба, началникот на 
Службата на Советот има права и должности на функцио-
нер кој раководи со сојузен орган на управата. 

5. Во Службата на Советот можат да се назначат по-
мошници на началникот на Службата на Советот, како ра-
ководни работници. 

Задачите и работите на кои се распоредуваат помош- 1 

видите на началникот на Службата на Советот, како и ни-
вниот број, се утврдуваат со правилникот за систематиза-
ција на задачите и работите во Службата на Советот. 

6. Началникот и помошниците на началникот на 
Службата на Советот ги назначува и разрешува Сојузнирт 
извршен совет. 

Началникот на Службата се назначува ца предлог од 
претседателот на Советот. 

7. На организацијата и работата на Службата на Со-
ветот, во поглед на овластувањата на началникот на 
Службата на Советот, како и во поглед на правата, об-
врските и одговорностите на раководните работници на 
Службата на Советот, се применуваат прописите што 
важат за сојузните органи на управата, ако со сојузен за-
кон или со оваа одлука не е определено поинаку. 

8. Началникот на Службата на Советот, раководните 
работници и работниците на Службата на Советот ги ос-
тваруваат своите самоуправни права во работната заедни-
ца на Службата на Советот на начинот утврден со Стату-
тот и со други самоуправни општи акти во согласност со 
законот. 

9. Во извршувањето на своите задачи и работи 
Службата на Советот во својата работа соработува со кад-
ровските служби на извршните совети на републиките и 
на автономните покраини, како и со соодветните служби 
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на сојузните органи на управата и на сојузните организа-
ции. 

10. Средства за работа на Службата на Советот се 
обезбедуваат во буџетот на федерацијата. 

11. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за Службата за персонални 
работи на Сојузниот извршен совет („Службени лист на 
СФРЈ“, бр. 31/80). 

12. Обаа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објаувааето во „Службен лит на СФРЈ“. 

Е.п.бр 505 
31 август 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

814. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТОДИТЕ НА ИСПИ-
ТУВАЊЕ НА ДОБИТОЧНА ХРАНА И ЗА ИСПИТУВА-

ЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ЖИТА 

Член 1 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат југословенските стандарди што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Методи на испитување на доби-
точна храна. Земање на мостри JUS Е. А1.020 

2) Методи на испитување на доби-
точна храна. Определување на влага - JUS Е.А1.021 

3) Методи на испитување на доби-
точна храна. Определување на азот и 
на сурови протеини JUS Е. А1.022 

4) Методи на испитување на доби-
точна храна. Определување на амониу-
мов азот JUS Е.А1.023 

5) Методи на испитување на доби-
точна храна. Определување на сурови 
масти JUS Е.А 1.024 

6) Методи на испитување на доби-
точна храна. Определување на сурова 
целулоза JUS Е.А1.025 

7) Методи на испитување на доби-
точна храна. Определување на вкупни-
те минерални и органски материи - JUS Е.А1.026 

8) Методи на испитување на доби-
точна храна. Пресметување на безазот-
ни екстрактивни материи - JUS Е.А1.027 

9) Методи на испитување на доби-
точна храна. Определување на казеин JUS Е.А 1.028 

10. Методи за испитување на до-
биточна храна. Определување на лак-
тоблумзш во производите од преработ-
ка на млеко JUS Е.А1.029 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
земјоделски и индустриски производи што главно служат 
како добиточна храна и за методите на испитување на до-
биточна храна (,,Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/63). 

Член 2. 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Решението за југословенските стан-
дарди од областа на испитувањето на добиточна храна 
(,,Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/64), Решението за Југо-
словенскиот стандард за испитување на квалитетот на 
жита („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/69), Решението за 
југословенските стандарди за растителни производи наме-
нети за индустриска преработка („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/74) и Правилникот за југословенските стан-
дарди за методите за утврдување на состојките на доби-
точна храна („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/80). 
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Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот^ ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 07-93/114 
14 јуни 1989 година 
^ е л г Р а д Заменик на директорот на 

Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вера Аврамови^, с. р. 

815. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

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

НИ АЛАТИ СО ЕЛЕКТРОМОТОРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за преносни алати со електромотор!!, што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Преносни алати со електромо-
тори. Дупчалка Дополнителни тех-
нички услови JUS N.M6.020 

2) Преносни алати со електромо-
тор^ Дупчалка Дополнителни тех-
нички услови. Измени JUS N.M6.020/1 

3) Алати за режење на навои. До-
полнителни технички услови JUS N.M6.025 

4) Преносни алати со електромо-
тори. Алати за режење на навои. До-
полнителни технички услови. Измени JUS N.M6.025/1 

5) Брусилки и мазнилки. Допол-
нителни технички услови JUS N.M6.040 

6) Преносни алати со електромо-
тори. Брусилки И мазнилки. Дополни-
телни технички услови. Измени JUS N.M6.040/1 

7) Кружни пили и ножеви. Допол-
нителни технички услови JUS N.M 6.050 

8) Преносни алати со електромо-
тори. Кружни пили и ножеви. Допол-
нителни технички услови. Измени - JUS N.M6.050/1 

9) Пили. Дополнителни технички 
услови JUS N.M6.055 

10) Преносни алати со електромо-
тор^ Пили. Дополнителни технички 
услови. Измени JUS N.M6.055/1 

11) Чекани. Дополнителни тех-
нички услови JUS N.M6.060 

12) Преносни алати со електромо-
тори. Чекани. Дополнителни технички 
услови. Измени JUS N.M6.060/1 

13) Пиштоли за прскање. Допол-
нителни технички услови - JUS N.M6.070 

14) Преносни алати со електромо-
тор^ Пиштоли за прскање. Дополни-
телни технички услови. Измени JUS N.M6.070/1 

15) Рендиња. Дополнителни тех-
нички услови JUS N.M6.080 

16) Преносни алати со електромо-
тори. Рендиња. Дополнителни технич-
ки услови. Измени JUS N.M6.080 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член ! на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
преносни алати со електромотори што ќе се произведат, 
односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за југословенските стан-
дарди за преносни алати со електромотори („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 29/89). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 07-93/116 
14 јуни 1989 година 
Белград Заменик на директорот на 

Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вера Аврамови^ с. р. 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
чисти хемикалии што ќе се произведат, односно увезат од 
денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
рвој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

816. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

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

ХЕМИКАЛИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за чисти хемикалли што го имаат следните на-
зиви и ознаки: 

1) Чисти хемикалии. Калциум-ни-
трат-тетрахидрат. Технички услови - JUS H.G2.037 

2) Чисти хеми,калии, калциум-ни-
трат-тетрахидрат. Определување на 
содржината на калциум-нитрат-тетра-
хидрат. Комплексометриска метода - JUS H.G8.382 

3) Чисти хемккалии.Калциум-ни-
трат-тетрахидрат. Мерење на рН-вред-
ност. Потенциометриска метода JUS H.G8.383 

4) Чисти хемикалии. Калциум-ни-
трат-тетрахидрат. Определување на 
содржината на материите нерастворливи 
во вода. Гравиметриска метода JUS H.G8.384 

5) Чисти хемикалии. Калциум-ни-
трат-тетрахидрат. Определување на 
содржината на хлорид. Турбидиметрнска 
метода JUS H.G8.385 

6) Чисти хемикалии. Калциум-ни-
трат-тетрахидрат. Определување ^ на 
содржината на сулфат Турбидиметриска 
метода JUS H.G8.386 

7) Чисти хемикалии. Калциум-ни-
трат-тетрахидрат. Определување на 
содржината на железото. Колориметрис-
ка метода - -- JUS H.G8.387 

8) Чисти хемикалии. Ќалциум-ни-
трат-тетрахидрат. Определување на 
содржината на бориум. Турбидиметриска 
метода JUS H.G8.388 

9) Чисти хемикалии. Калциум-ни-
трат-тетрахидрат. Определување на 
содржината на олово и бакар. Метода на 
атомска апсорпција JUS H.G8.389 

10) Чисти хемикалии. Калциум-ни-
трат-тетрахндрат. Определување на 
содржината на магнезиум и стронциум. 
Метода на атомска апсорпција JUS H.G8.390 

И) Чисти хемикалии. Калциум-ни-
трат-тетрахидрат. Определување на 
содржината на калиум и натриум. Методи 
на емисиона спектрофотометрија со пла-
мен - - JUS H.G8.391 

12) Чисти хемикалии. Калциум-ни-
трат-тетрахидрат. Определување на 
содржината на материите што не се та-
ложат со амониум-оксалат. Гравиметрис-
ка метода JUS H.G8.401 

Бр. 07-93/117 
14 јуни 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот на 
Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вера Аврамови^ с. р. 

817. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

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

ХЕМИКАЛИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за чисти хемикалии што ги имаат следните на^ 
зиви и ознаки: 

1) Чисти хемикалии. Азотна кисели-
на Технички услови JUS H.G2.066 

2) Чисти хемикалии. Азотна кисели-
на. Определување на изгледот JUS H.G8.392 

3) Чисти хемикалии. Азотна кисели-
на. Определување на содржината на азот-
на киселина. Волуметриска метода JUS H.G8.393 

4) Чисти хемикалии. Азотна кисели-
на. Определување на остатокот по жаре-
њето. Гравиметриска метода JUS H.G8.394 

5) Чисти хемикалии. Азотна кисели-
на. Определу1ање на содржината на хло-
рид. Турбидиметриска метода JUS H.G8.395 

6) Чисти хемикалии. Азотна кисели-
на. Определување на содржината на сул-
ф а т Турбидиметриска метода JUS H.G8.396 

7) Чисти хемикалии. Азотна кисели-
на. Определување на содржината на теш-
ки метали (како Pb). Колорометриска ме-
тода JUS H.G8.397 

8) Чисти хемикалии. Азотна кисели-
на. Определување на содржината на ар-
сен. Спектрофотометриска метода JUS H.G8.398 

9) Чисти хемикалии. Азотна кисели-
на. Определување на содржината на желе-
зо, бакар, олово, манган, никел, кадмиум, 
цинк и калциум. Метода на атомска ап-
сорпција JUS H.G8.399 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
чисти хемикалии што ќе се произведат, односно увезат од 
денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

ѕ 
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Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи југословенскиот стандард што го има 
следниот назив и ознака: 

Чист хемикалии. Азотна киселина JUS H.G2.066 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласт на хемиската индустрија („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 28/86). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/118 
14 јуни 1989 година 
Белград Заменик на директорот на 

Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вера Аврамови^, с.р. 

818. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

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

СКИ ЦЕВКИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за електронски цевки што го има следниот назив 
и ознака: ^ 

Електронски цевки. Термини и дефи-
ниции JUS N.A0.531 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од член 

I на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/119 
14 јуни 1989 година 
Белград Заменик на директорот на 

Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вера Аврамовнќ, с.р. 

819. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ГРАФИЧКИ 
СИМБОЛИ ЗА ПРИМЕНА ВО ЕЛЕЌТРОТЕХНИКАТА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за графички симболи за примена во електротех-
никата што го има следниот назив и ознака: 

Графички симболи за примена во 
електротехниката. ТелекомуникациивПре-
иос JUS NA3.610 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од член 

1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат југословенските стандарди што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Електротехнички графички симбо-
ли. Антени JUS N.A3.250 

2) Електротехнички графички симбо-
ли. Радиостаници JUS N.A3.252 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
електроника и телекомуникации („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 42/71). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/120 
14 јуни 1989 година 
Белград Заменик на директорот на 

Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вера Аврамови^, с.р. 

820. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

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

НИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за електроника и телекомуникации што го има 
следниот назив и ознака: 

Електроника и телекомуникации. 
Поларизирани алуминиумон електро-
литски кондензатори со течен електролит 
за професионална употреба од 10 V до 100 
V, во изолирано цилиндрично метално Ку-
ќиште со аксијални жичени приклучоци 
од климатска категорија 40/085/56 JUS N.R2.523 

Член 2 
, Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на елек-
троника и телекомуникации од денот на влегувањето во 
сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/121 
14 јуни 1989 година 
Белград Заменик на директорот на 

Сојузниот завод за. 
стандардизација, 

Вера Аврамовиќ, ар. 
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821. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

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

ПОДОБРУВАЊЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за подобрување што го има следниот назив и оз-
нака: 

Нелици за подобрување. Технички ус-
лови JUSC.B9.02l 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Освен точ. 6.4.4, 7.2 и 7.3 чие применување, не е за-

должително, југословенскиот стандард од член 1 на овој 
правилник е задолжителен, а ќе се применува на челичи за 
подобрување што ќе се произведат односно увезат од де-
нот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи југословенскиот стандард што го има 
следниот назив и ознака: 

Челици за подобрување. Технички 
прописи за изработка и испорака JUSC.B9.021 
донесен со Решението за југословенските стандарди за че-
личи за цементација и подобрување („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 29/74). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/122 
14 јуни 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вера Аврамови^ с. р. 

822. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСЈО^^СГАШ^ДИ ЗА ДВЕСТРА-

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за двестрани завртки што ги имаат следните 
називи и ознаки: 

1) Двестрани завртки со глава JUS М.С3.020 
2) Двестрани завртки без глава JUS М.С3.040 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенските стандарди од 

член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат југословенските стандарди што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Двестрани завртка со мала глава -
обработени, со пречник од 3 mm до 100 
mm JUS М.С3.020 

2) Двестрани завртен со голема глава 
- полу обработени, со пречник од 6 mm до 
100 mm JUS М.С3.021 

3) Двестрани завртки со мала глава -
полу обработени, со пречник од 5 mm до 
100 mm JUS М.С3.022 

4) Двострани завртел со спуштена 
глава и маса - полуобработени, со преч-
ник од 6 mm до 24 mm JUS М.СЗ.ОЗО 

5) Двострани загртки без глава - об-
работени, со пречник од 3 mm до 100 mm JUS М.С3.040 

6) Двострани завртки со навој - полу-
обработенн, со пречник од 8 mm до 100 
m m JUS М.С3.060 
донесени со Решението за донесување на југословенските 
стандарди за развртувачи, спуштачи, турпии и двострани 
завртки („Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/54). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/123 
14 јуни 1989 година 
Белград ^ 

Заменик на директорот 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вера Аврамови^, с. р. 

823. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

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

АКУСТИКА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за електроакустика што го има следниот назив и 
ознака: 

Електроакустнка. Уреди на аудио-
системи. Општи термини, дефиниции и 
методи за пресметка JUS N.N4.103 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од член 

1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/124 
14 јуни 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот на 
Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вера Алимовиќ, С, р. 
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824. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

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

ЦЕМЕНТНИ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за азбестноцементни производи што ги имаат 
следните називи и ознаки: 

1) Азбеспкоцементнн производи. 
Цевки, СПОЈНИЦА и дополнителни делови 
за канализација и дренажа. Измена JUS В.С4.061/1 

2) Азбестноцементнн производи. 
Цевки под притисок и спојница. Класифи-
кација, карактеристики, проверување, 
преглед и прием. Измена JUS В.С4.081/1 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на аз-
бестноцементни производи што ќе се произведат односно 
увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/125 
14 јуни 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот на 
Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вера Аврамови^, с. р. 

825. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та „Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на Со-
јузниот завод за стандардизација пропишува 

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

ДНИ НОМННАЛНИ СТРУИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за стандардни номинални струи што го има 
следниот назив и ознака: 

Стандардни номинални струи JUS N.A2.301 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој паравил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на стан-
дардни иомниалнн струи од денот на влегувањето во сила 
на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на шест 

месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/126 
14 јуни 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот на 
Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вера Аврамови^ с. р. 

826. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРДНА ГРАДЕЖНИ 

ПРЕФАБРШСУВАНИ ЕЛЕМЕНТИ 

Член! 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за градежни префабрикувани елементи што го 
има следниот назив и ознака: 

Градежни префабрикувани елементи. 
Шупливи бетонски блокови за ѕидање. 
Технички услови л методи на испитување JUS U.N1.100 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник с составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на гра-
дежни префабрикувани елементи што ќе се произведат од-
носно увезат од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на ОВОЈ правилник 

престанува да важи југословенскиот стандард што го има 
следниот назив и ознака: 

Шупливи блокови за ѕидање од бетон JUS U.NI ДОО 
донесен со Решението за југословенските стандарди за 
градежен материјал („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/65). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/127 
14 јуни 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот на 
Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вера Аврамови^, с. р. 

827. 
Врз основа на член 25 став 2 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84, 
59/86 и 20/89), директорот на Сојузниот завод за мери и 
скапоцени метали пропишува 
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П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА РАБОТНИ ЕТАЛО-
НИ - УРЕДИ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА БРОИЛА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови што мораат да ги исполнуваат работните еталони -
уредите за испитување на броила на електрична енергија 
(во натамошниот текст: уреди). 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено, со ознаката MUS. RE.F-7/1. 

Член 2 
Под уред, во смисла на овој правилник, се подразби-

ра уредот за оптоварување на броилото на електрична 
енергија со константна сила, со одвоени струјни и канон-
ски кола. 

Член 3 
Долунаведените изрази, во смисла на овој правилник, 

ги имаат следните значења: 
1) методата „мерење на силата и времето“ е индирек-

тна метода на мерење со чија помош се добива електрична 
енергија со мерење на силата и времето; 

2) методата „мерење на работата - споредување со 
еталонскотоиа броило“ е метода на мерење со директно 
(непосредно) споредување, со чија помош мерената елек-
трична работа се споредува со познатата вредност со иста 

големина што ја репродукува материјалнзираната мера, 
директно користена при мерењето. 

II. МЕТРОЛОШКИ СВОЈСТВА 

Член 4 
Границите на дозволените грешки на уредите што се 

користат при испитувањето на броилото со методата на 
мерење на силата и времето и со метода на мерење на ра-
ботата - споредување со еталонското броило, при фактор 
на сила 1; 0,05 инд. и 0,8 кап., не смеат да изнесуваат пове-
ќе од: 

1) ± 0,4% - за уреди што се користат при испитување 
на броплата на активна енергија со класа на точност 2 и 
2,5 и реактивна енергија со класа на точност 3; 

2) ± 0,2% - за уреди што се користат при испитување 
на броилата на активна енергија со класа на точност 1; 

3) ± 0,1% - за уреди што се користат при испитување 
на броилата на активна енергија со класа на точност 0,5 и 
0,5Ѕ. 

Член 5 
Границите на дозволените грешки на уредите што се 

користат при испитувањето на броилата на активната 
енергија со класа на точност 0,2Ѕ, треба да бидат најмалку 
четирипати помали од грешките на броилата кај сите точ-
ки на оптоварување при кои се испитуваат броилата. 

Член 6 
Референтни услови за уредите под кои се утврдуваат 

најголемите дозволени грешки од чл. 4 и 5 на овој правил-
ник се дадени во следната табела 

Влијателна големина Референтна вредност Дозволено отстапување од референтната вредност 
Уреди за испитување на брои- Броила на реактивна 
лата на активна енергија со енергија со класа на 
класа на точност 0,2 Ѕ, 0,5 и 0,5 точност 3 
Ѕ; 1; 2; 2,5 

Температура на средината Референтна температура или 
23 4D ако не е назначена 

± 2 0С ± 2 0С ± 2 0С ± 2 0С ± 2 0С 

Релативна влажност на возду-
хот од 40% до 70% 

Напон на напојување Референтна вредност ± 0,05% ± 0,05% ± 0,05% ± 0,1% ± 0,1% 
Фреквенција на напонот на на-
појувањето 50 Hz ± 0,2% ± 0,2% ± 0,3% ± 0,5% ± 0,5% 

Форма на бранот СИНУСОН напон Фактор на изобличување синусен напон ± 2 % ± 2 % ± 2 % ± т ± т 

Член 7 
Уредите мораат да се напојуваат од стабилизатор со 

напон кој мора да обезбеди референтни услови во поглед 
на напонот, фреквенцијата и формата на брановите на на-
понот. 

III. СВОЈСТВА НА КОНСТРУКЦИЈАТА 

Член 8 
Уредите мораат да бидат со таква конструкција што 

да овозможуваат испитување на сите видови и класи на 
точност на броилата. 

Уредите можат да бидат трифазни и еднофазни. 

Член 9 
Уредите се состојат од: 

1) регулатор на фазниот агол; 
2) делови за дотерување на струјата и напонот; 
3) струјни и напонски еталонски мерни трансформа-

тори, односно соодветни предотпорници; 
4) еталон ватметри, еталон - броило, односно тран-

сфер - инструменти; 
5) амперметри; 
6) волтметри; 

7) фреквенцметар (кој може да биде вграден и во из-
ворот за напојување); 

8) преклопници и приклучоци за менување на мето-
дата на мерењето на струјните и напонските мерни опсе-
зи; 

9) приклучоци за приклучување на броената на елек-
трична енергија што се испитуваат; 

10) делови за дотерување и покажување на симетрич-
носта на напонот. 

Член 10 
Уредите мораат да бидат конструирани така што со 

соодветно преспојувана да може да се изврши споредбена 
контрола на вградените мерни инструменти во одделни 
фази, меѓусебно или со еталон што не е вграден во уредот. 

Член П 
Преклопниците и приклучниците треба да бидат ди-

мензионирани и изработени така што да не влијаат врз 
точноста на мерењето. 

Член 12 
Регулаторот на фазниот агол треба да биде изграден 

така што да може континуирано да го поместува симет-
ричниот напонот триаголник со симетрично напонско 
ѕвездиште спрема испитните струи, за 900 во индуктивна и 
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909 во капацитивиа смисла, или да биде така изведен што 
испитните струи да се поместуваат спрема испитните на-
пони. 

Регулаторот на фазниот агол мора да има индикатор 
на кој може приближно да се определи вредноста на фаз-
ниот агол. 

Трифазните уреди за испитување на броилата треба 
во најмалку две фази да имаат компензациони уреди за от-
странување на несиметријата на фазните разлики меѓу од-
делни фази. 

Член 13 
Деловите за дотерување на струјата и напонот мора-

ат да овозможуваат дотерување на струјата и напонот за 
сите струјни и напонски мерни опсези на уредот, внатре 
во границите за одделни видови и класи на точност на 
броената. 

Член 14 
Деловите за дотерувавме на струјата и напонот мора-

ат да имаат при дотерувањето на силата такви скокови 
што покажувањето на ватметрот да може лесно да се ме-
нува, во скокови што не се поголеми од 1/20 од поделокот 
на скалата на ватметарот. 

Деловите од став 1 на овој член треба да бидат ди-
мензионирани и изработени така што во погонски темпе-
ратурна стабилизирана состојба на уредот за испитување 
на броилото, дотераното покажување на ватметарот да не 
се менува за повеќе од 1/20 од поделокот на скалата во 
време од две минути. 

Член 15 
Ако во уредот се вградени струјни еталонот мерни 

трансформатори, примарните номинални струи на струј-
ните еталонот мерни трансформатори треба да одговара-
ат на мерните опсези на струјните кола во одделни фази 
на уредот, и тоа: 0,1; 0.15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,75; 
1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7,5; 10; 20; 30; 40; 50; 60 и 100А. 

Уредите што се користат за испитување на трансфор-
маторски бренда кои имаат проширен струен мерен опсег 
треба да имаат и струен мерен опсег помал од 0,1А. 

Член 16 
Ако во уредот се вградени напонски еталонски мерни 

трансформатори, мерните опсези на цапонските кола во 
одделни фази на уредот треба да се такви што, согласно со 
видот и напонскиот мерен опсег, да е можно испитување 
на броилата на следните референтни напони: 

3 ^ / l O O V ; З-^ / l lOV; 3-Ц/220У; 
одо 3-220/380V; 3-^/500V; 3-100V; 3-110V; 

3-220V; 3-380V; 3-500V; 100/V3V; UO/VSV; 
100V; 110V; 220/V3V; 220V. 

Член 17 
Во напонскрто коло на уредот мора да постои 

можност за промена на напонот за ±20% од референцата 
вредност на напонот. 

Член 18 
Струјните и напонските еталон-мерни трансформа-

тори што се вградуваат во уредот мораат да бидат со кла-
са на точност 0,1. 

Еталонските мерни трансформатори од став 1 на 
' овој член мораат да ги исполнуваат условите пропишани 
во Правилникот за метролошките услови за мерни тран-
сформатори за броила на електрична енергија („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 66/84). 

Член 19 
Еталон (електронски и електродинамички) ватметри, 

ако се вградени во уредот за испитување на броило треба 
да имаат: 

1) најмалку класа на точност ОД и номинална струја 
5А или 1А - ако се вградени во уред кој се користи за ис-
питување на броила со класа на точност 2; 2,5 и 3; 
I 

2) најмалку класа на точност 0,1 - ако се вградени во 
уред што се користи за испитување на броила со класа на 
точност 1; 0,5; 0,5Ѕ и 0ДЅ. 

Член 20 
Предотпорниците за еталон ватметри треба да имаат 

класа на точност најмалку 0,05 и да се изработени така 
што номиналните напонски мерни опсези да им се произ-
вод, кој е цел број, во однос на скалата на ватметарот. 

Вкупната грешка на еталон ватметарот, заедно со 
предотпорниците, не смее да биде поголема од грешката 
на покажувањето на инструментот со класа на точност ОX 

Член 21 
Во уредот можат да се вградуваат еталон - броила 

кои можат да бидат индукциски или статичка 
Точноста на еталон - броилата што се вградуваат во 

уредот треба да е таква што дозволената грешка на уре-
дот да се наоѓа во границите што се пропишани во чл. 4 и 
5 од овој правилник. 

Член 22 
Ако во уредот се вградуваат трансфер-инструменти, 

тие мораат да бидат со класа на точност најмалку 0,05. 

Член 23 
Еталон-ватметрите или трансфер-инсгрументите 

треба да бидат сместени во посебен дел на уредот, така 
што загревањето на уредот да не влијае врз нивната точ-
ност. 

Член 24 
За мерење на струјата и напонот во секое струјно и 

напонско коло на уредите што се користат за испитување 
на броила на електрична енергија со класа на точност 2; 
2,5 и 3, треба да бидат вградени амперметри и волтметри 
со класа на точност најмалку 1. 

Во уредите кои се користат за испитувања на броила 
со класа на точност 1; 0,5; 0,5Ѕ и 0,2Ѕ, вградените ампер-
метри и волтметри треба да бидат со класа на точност нај-
малку 0,5. Притоа треба да постои можност со вградениот 
волтметар со класа на точност најмалку ОД, да се контро-
лира напонот во сите фази и при сите спрега. 

Скалата на вградените амперметри треба да биде 
продолжена за 20% на сите поделоци од номиналниот ме-
рен опсег. 

Член 25 
За мерење на фреквенцијата во уредот треба да биде 

вграден фреквенцметар со класа на точност најмалку 0,5. 
Уредите треба да бидат изработени така што отста-

пувањето на брановните форми на струјата и напонот од 
синусната форма при празен од и полно оптоварување во 
колата за приклучување на броилата, да не биде поголемо 
од 3% од отстапувањето на влезниот напон. 

Член 26 
Деловите за дотерување и покажување на симетрич-

носта на напонот на уредите што се користат при испиту-
вањето на броилата на реактивна енергија со класа на точ-
ност 3, треба да бидат изработени така што при покажува-
њето на симетричноста на напонскиот триаголник, неси-
метричноста да не изнесува повеќе од 0,2%. 

IV. НАТПИСИ И ОЗНАКИ 

Член 27 
Натписите и ознаките мораат да бидат испишани на 

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

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

Член 28 
На видно место на уредот мораат да бидат испишани 

следните натписи и ознаки: 
1) фирма односно назив или знак на производителот; 
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2) сериски број и година на производството; 
3) ознака на типот на уредот; 
4) службена ознака на типот на уредот, ако е изврше-

но испитување на типот. 

Член 29 
Описот на уредот, натписите и ознаките за идентифи-

кација, како и задолжителната техничка документација за 
уредот се содржани во придружниот документ. 

V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 30 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 02-809/6 
21 февруари 1989 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
м-р Милан Межек, с. р. 

828. 
Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84, 
59/86 и 20/89), директорот на Сојузниот завод за мери и 
скапоцени метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ИНДУКЦИОНИ 

БРОИЛА ЗА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

,лови што мораат да ги исполнуваат индукционите броила 
за активна електрична енергија со класа на точност 0,5 1 и 
2 и за реактивна електрична енергија со класа на точност 
3. 

Метролошките услови што мораат да ги исполнува-
ат броилата од став 1 на овој член се означуваат скратено 
со ознаката MUS.F-4/1. 

Член 2 
Наведените изрази, во смисла на овој правилник, ги 

имаат следните значења: 
1) броило на електрична енергија (во натамошниот 

текст: броило) е интеграционен апарат што ја мери елек-
тричната енергија во ватчасови или во декадни мултипли 
на таа единица; 

2) индукционо броило е броило кај кое магнетните 
флуксови произведени од струја во намотки на непод-
вижни електромагнети, како и на системот за кочење, деј-
ствуваат на испукуваните струи во подвижниот дел - ро-
торот, што предизвикува негово движење кое е пропорци-
онално на оптоварувањето; 

3) еднофазна активна енергија е временски интеграл 
на производот на ефективната вредност на напонот, стру-
јата и на факторот на силата. Факторот на силата кај си-
лениот напон и синусната струја е cos ф каде што ф е фаз-
на разлика помеѓу-напонот и струјата; 

4) повеќефазна активна енергија е алгебарски збир на 
активни енергии на одделни фази; 

5) сднофазна реактивна (јалова) енергија е енергија 
ШЕВ Ji Мери броилото на активна енергија ако низ негово-
то Струјно коло протечува иста струја, а напонското коло 
му е приклучено на напон кој по големината е еднаков на 
фактичниот напон, но спрема него е поместен за 900; 

6) повеќефазна реактивна (јалова) енергија е алгебар-
ски збир на реактивни енергии на одделни фази; 

7) фактор на изобличување (дисперзија) е односот на 
ефективната вредност на остатокот (добиен со одземање 

на несинусоидалната големина од основниот хармоник) и 
на ефективната вредност на несинусоидалната големина; 

8) процентен фактор на изобличување е во проценти 
изразената вредност на факторот на изобличување^. 

Член 3 
Под броила, во смисла на овој правилник, се подраз-

бираат: 
1) броило на активна енергија (активно броило) што 

мери активна електрична енергија во единици за енергија; 
2) броило на реактивна (јалова) енергија (реактивно-

-јалово броило) што мери реактивна (јалова) електрична 
енергија во единици за енергија. 

Егзактно броило на реактивна енергије е броило на 
реактивна (јалова) електрична енергија е броило на реак-
тивна (јалова) електричан енергија, чиј внатрешен агол на 
системот за задвижување изнесува 180Р односно О0. 

Броило на реактивна енергија со вештачка спрега е 
броило на реактивна (јалова) енергија со внатрешен агол 
на системот за задвижување различен од 1800 односно О0; 

3) трансформаторско броило што е наменето за при-
клучок на мерен трансформатор односно кон мерни транс 
форматори. 

Броило со примарен бројник е трансформаторско 
броило, чиј бројач регистрира електрична енергија мерена 
на примарната страна на мерните трансформатори. 

Броило со секундарен (полупримарен) бројник е 
трансформаторско броило кај кое покажувањето на броја-
чот треба да се множи со константата на трансформација-
та за да се добие електрична енергија мерена на примарна-
та страна на мерните трансформатори; 1 

4) повеќетарифно броило со два или повеќе бројача 
што во определени временски интервали регистрираат 
електрична енергија од различни тарифи; 

5) броило со покажувач на максимум (максимално 
броило) со додатна направа што ја мери најголемата 
вредност на средната сила во периодот помеѓу две читања 
едноподруго; 

6) броило со давач на импулси со додатна направа 
која дава импулси за соодветната вредност на мерената 
енергија, што служат за далечинско мерење. 

Член 4 
Под делови на конструкцијата на индукционото бро-

ило, во смисла на овој правилник, се подразбираат: 
1) мерниот систем, што го сочинуваат: системот за 

задвижување, подвижниот дел - роторот и системот за ко-
чење, чие меѓусебно дејствување предизвикува движење на 
подвижниот дел - роторот; 

2) систем за задвижување кој, како активен дел на 
броилото, произведува обртен момент со дејството на сво-
ите магнетни флуксови врз индукуваните струи во под-
вижниот дел - роторот; 

Системот за задвижување се состои од напонски и 
струен електромагнет„ со направи за регулирање; 

3) систем за кочење кој произведува момент на коче-
ње со дејството на својот магнетен флукс врз индукувани-
те струи во подвижниот дел - роторот. 

Системот за кочење се состои од еден или повеќе 
трајни магнети и направи за нивно регулирање; 

4) подвижен дел - ротор на кој дејствуваат магнетни-
те флуксеви на неподвижните електромагнети и на елемен-
тите за кочење а кој го задвижува бројниот; 

5) бројник кој служи за регистрирање на електрична-
та енергија. 

Бројачот е дел од борјникот кој служи за исчитување 
односно за определување на електричната енергија. 

Повеќетарифен бројник е бројник со два или повеќе 
бројачи, кои во определени временски интервали ја регис-
трира електричната енергија (броилото со двотарифен 
бројник најчесто се нарекува двотарифно броило, а со тро-
тарифен борјник - тротарифно броило); 

6) Куќиште на броилото што го сочинуваат: основна 
плоча и поклопка на броилото. 

Основната плоча е задниот дел на куќиштето на бро-
илото кој, по правило, служи за негово прицврстување. На 
основната плоча се прицврстени: носачот на мерниот сис-
тем, приклучницата и поклопката на броилото. 

Поклопката на броилото е преден дел на куќиштето 
на броилото кој може да биде изработен од проѕирен ма-
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теријал а ако не е изработен од проѕирен материјал, може 
да има едно прозорче или повеќе прозорчиња, така што е 
можно набљудувањето на бројачот и на подвижниот дел; 

7) носач на системот врз кој се прицврстени системот 
за задвижување и бројниот, системот за кочење и лежиш-
тето на роторот, а во некои случаи и направите за регули-
рање; 

8) приклучница која служи за врска на надворешните 
спроводници со електричните кола на броилото, која се 
изработува од изолационен материјал и во хоја се сместе-
ни сите метални стегалки или само некои од нив. 

Поклопка^ на приклучницата е дел од броилото 
што ја покрива приклучницата и краиштата на спроѕод-
ниците или другите приклучни елементи што создаваат 
врска на броилото со надворешните спровелници; 

9) струјно коло во кое се воспоставува струја на мере-
ната големина односно струја што на неа к е сразмерна: 

10) помошно коло е електрично коло во самото Ку-
ќиште на броилото што го сочинуваат намотките на та-
рифните и на додатните направи и на внатрешните врски 
на броилото преку кои тарифните и додатните направи се 
поврзуваат со соодветни направи, односно со електрични-
те кола (на пример: вклопен часовник, релеј, бројач на им-
пулсите и др.); 

11) напонско коло што е приклучено на напонот на 
електричното коло на мерената големина, односно на на-
понот што на него му е сразмерен. 

Член 5 
Основните големини, во смисла на овој правилник, 

ги имаат следните значења: 
1) основна струја (1о) е ефективна вредност на струја-

та во однос на која се определени извесни карактеристики 
на броилото; 

2) максимална струја (Im) е најголемата ефективна 
вредност на струјата кај која броилото во мерно-технички 
поглед мора да ги исполнува метролошките услови про-
пишани со овој правилник; 

3) термичка струја (It) е ефективна вредност на стру-
јата што броилото мора трајно да ја поднесува без оште-
тување; 

4) основна (максимална) сила е производ на основна-
та (максималната) струја на референтниот напон и на фак-
торот на силата еднаков на единица. 

5) референтен напон е напонот во однос на кој се оп-
ределени извесни карактеристики на броилото; 

6) референти фреквенција е фреквенција во однос на 
која се определени извесни карактеристики на броилото; 

7) референца температура е вредноста на температу-
рата на средината за која е наменето броилото; 

8) константа на броилото е вредноста определена со 
односот на енергијата регистрирана со броилото и на таа 
енергија соодветен број обрти на роторот; 

9) основна брзина на вртењето е номиналната вред-
ност на брзината на вртењето на роторот, изразена во об-
рти во минута, при референтни услови и основна сила; 

10) основен обртен момент е номиналната вредност 
на обртниот момент што дејстува врз роторот кога тој 
мирува при референтни услови и основна сила; 

11) состојба на бројачот е бројчената вредност дадена 
со положбата на, макарите, скалите и стрелките, земајќи ја 
предвид евентуалната децимална поделба односно факто-
рот за зголемување на месната вредност. Состојбата на 
бројачот се изразува во единици на мерената големина; 

12) покажување на бројачот е разликата на две состој-
би на бројачот во временски интервал помеѓу две читања. 
Покажувањето на бројачот се изразува во единици на ме-
енната големина. 

13) податок на бројачот е стварната вредност на ме-
рената големина ако се земе предвид и евентуалната кон-
станта на трансформацијата. 

Ако броилото е приклучено директно или е приклуче-
но преку мерните трансформатори и опремено со прима-
рен бројач, податокот на бројачот е еднаков на покажува-
њето на бројачот. Кај броилата со полупримарен или се-
кундарен бројач, покажувањето на бројачот треба да се 
множи со константата на трансформацијата за да се добие 
податокот на бројачот; 

14) константа на трансформацијата е номиналниот 

однос на трансформацијата на струјните трансформатори 
при полуиндиректно мерење односно производ на номи-
налните односи на трансформацијата на струјните и на-
понските мерни трансформатори при индиректно мерење; 

15) капацитет на бројачот е податокот изразен во еди-
ници на мерената големина што ќе го покаже бројачот ко-
га неговата макара, скала односно стрелка со најголема 
месна вредност направи еден полн обрт; 

16) проточно време на бројачот е во часови изразен 
количник помеѓу капацитетот на бројачот и максимална-
та сила; 

17) преносен однос на бројникот е вкупниот преносен 
однос на бројот на обртите на последната макара, скала 
односно стрелка спрема бројот на обртите на роторот; 

18) воздушно растојание е најкраткото растојание ме-
рено во воздух помеѓу два спроводливи дела; 

19) струјна патека е најкраткото растојание мерено 
на надворешната површина на изолацијата помеѓу два 
спроводливи дела, при што не се замаат предвид загорите 
помали од 1 mm, односно зазорнте со вкупна широчина од 
1 mm; 

20) тип на броило е ознаката што се користи за озна-
чување на истите видови броила произведени од ист про-
изведувач, кои имаат: 

- исти метролошки особини; 
- иста конструкција на елементи што ги определува-

ат метролошките особини; 
- ист број на ампер-навои и ист број на волти по на-

вој за напонски електромагнет; 
- ист однос на максималната струја спрема основа-

та струја. 
Бронлата од ист тип можат да имаат повеќе вреднос-

ти на основната струја и на референтниот напон. 
Типот на броилото производителот го означува со 

редица букви или броеви или со нивна комбинација; 
21) типско испитување е испитување што се спроведу-

ва на мостра на броило од ист тип, за да се утврди дали 
броената од односниот тип ги исполнуваат метролошки-
те услови пропишани со овој правилник; 

22) доказна мостра на типот е избрано броило или 
помал број броила од ист тип на кои е спроведено, типско 
испитување и кои им одговараат на метролошките услови 
за соодветна класа на точност на броилото. 

Член 6 
Влијателна големина е големината што броилото не 

ја мери, а која влијае врз покажувањето на броилото. 
Референтни услови се вредностите на влијателните 

големини кај кои броилото ги исполнува метролошките 
услови во поглед на точноста. 

Член 7 
Апсолутна грешка е алгебарската разлика помеѓу 

енергијата регистрирана со броилото и вистинската вред-
ност на енергијата. 

Релативна грешка е количникот на апослутната 
грешка и на вистинската вредност на енергијата. 

Проценту алиа грешка е'вредноста на релативната 
грешка помножена со 100. 

Варијација е алгебарската разлика помеѓу мерените 
вредности на енергијата, ако одбраната влијателна голе-
мина добие едноподруго две определени вредности. 

Среден температурен коефициент е количникот на 
варијантата на грешката во проценти и промената на 
температурата што ја создава таа варијација. 

Член 8 
Точноста на броилото е способност на броилото да ја 

измери енергијата рамна на вистинската вредност на енер-
гијата. Точноста на броилото е определена со границите 
на грешката и со границите на варијантата. 

Класата на точност е бројот кој е рамен на апсолут-
ната вредност на бројчениот износ на дозволената грешка 
на броилото при основната сила, при референтни услови. 

Член 9 
Вообичаените односно нормалните вредности на ос-

новната струја на броилото се дадени во следната табела: 
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Броила Нормални вредности на 
основната струја (А) 

за директен приклучок 10-15-20-30 
за приклучок преку мерни 
трансформатори 0,2-0, 3-0,4-М, 5-2-2, 5-3-5 

Основната струја на броилото за приклучок преку 
мерни трансформатори треба да биде дел од максимална-
та струја која е цел број. 

Најмалата дозволена максимална струја на броилото 
мора да изнесува 1,2 пати од вредноста на основната стру-
ја. 

Максималната струја на броилото која е поголема од 
1,2 пати од вредноста на основната струја може да биде 
само цела множина на основната струја. 

Максималната струја на броилото за приклучок пре-
кумерни трансформатори може да биде 1,2 А, 2А, 6А и 

Броилото мора да издржи термичка струја од најмал-
ку 1,2 пати од вредноста на максималната струја. 

Член 10 
Вообичаените односно нормалните вредности на ре-

ферентннот напон на броилото се дадени во следната та-
бела: 

„ Нормални вредности на референтни-
от напон (V) 

Вид на броило броила за дирек-
тен приклучок 

броила за приклу-
чок преку мерни 
трансформатори 

еднофазно 220 ,00 ^ 
'Уз 

трофазно 3 х 220/380 3 Х!00 
3 х у з 
3 х 100 3 х 380 

3 Х!00 
3 х у з 
3 х 100 

Освен за вредностите на референтните напони дадени 
во табелата од став 1 на овој член, броилата за директен 
приклучок можат да имаат и други референтни напони од 
660 V, а броилата за приклучок преку мерни трансформа-
тори - референтни напони до 400 V. 

Член И 
Нормалната вредност на референтната фреквенција 

50 Hz. 
Нормалната вредност на референтната температура 

е 230С. 
Член 12 

Сопствената потрошувачка на секое напонско коло 
при референтен напон, референтна температура и рефе-
рентна фреквенција не смее да ги преминува вредностите 
дадени во следната табела: 

Вид на броило Бронла на активна енергија со 
класа на точност v 

0,5 1 2 

Броила на ре-
активна енер-
гија со класа 
на точност 

3 
3W(12 VA) 3W(12VA) 2W(8VA) 2W(8VA) 
2W(12VA) 2W(12VA) 2W(10VA) 2W(10VA) тро фазно 

Сопствената потрошувачка на секое струјно коло при основ-
ната струја, референтната температура н референтната фреквенци-
ја не смее да ги преминува вредностите дадени во следната табела: 

Вид на броило Броила на активна енергија со 
класа на точност 

0,5 1 2 

Броила на ре-
активна енер-
гија со класа 
на точност 

3 
еднофазно и 
трофазно 

Член 13 
Изолационист материјал не смее во текот на време-

то, при нормална работа на броилото, да ги промени сво-
ите диелектрични особини толку што тоа да би можело 
битно да влијае врз работата на броилото. 

Се смета дека броилото ги исполнува условите од 
став 1 на овој член ако по ^електричните испитувања им 
одговара на условите пропишани со овој правилник. 

Броилото мора да издржи, една минута, диелектрич-
но испитување со синусен напон со ефективна вредност од 
2000 V, со фреквенција од 50 Hz, и тоа: 

1) помеѓу сите кола во кои за време на нормална ра-
бота на броилото се појавува потенцијална разлика; 

2) помеѓу деловите на броилото што се под напон, од 
едната страна и металните делови што при затворено бро-
ило се достапни однадвор, од другата страна. 

Испитниот напон треба постепено да се зголемува до 
определената вредност. 

Ако куќиштето на броилото е од изолационен мате-
ријал, броилото треба да се завитка со метална фолија 
или да се постави на рамна метална плоча со која се споју-
ваат сите метални делови на куќиштето што се достапни 
на затвореното броило. Струјните и напонските кола и но-
сачот на системот треба притоа меѓусебно да се поврзат. 
Испитниот напон се приклучува помеѓу струјните стегал-
ки и металната фолија односно неизолираната плоча. Сте-
галките притоа мораат да бидат оддалечени најмалку 2 
cm од металната фолија односно од ^изолираната плоча. 
Условите на испитувањето мораат да бидат исти како ус-
ловите од став 3 на овој член. 

На условите од став 3 на овој член мора да им одго-
вара диелепричната цврстина помеѓу винтот на приклуч-
ницата и нејзината поклопка. При испитувањето на таа 
цврстина винтовите мораат да бидат одвртени толку што 
отворот на стегањата да биде сосема слободен, а поклоп-
ката нџ приклучницата мора да биде прицврстена врз при-
клучницата. 

Изолацијата помеѓу струјните и напонските кола, 
што се наменети за приклучок на иста фаза, а во нормална 
работа броилата се поврзани со мовче, мора да издржи ед-
на минута диелектрично испитување со синусон напон на 
ефективна вредност од 1000 V, со фреквенција од 50 Hz ако 
мовчето е разделено. 

Диелектричното испитување спрема условите од овој 
член се врши само еднаш, и тоа на наполно составено бро-
ило. 

При повторно испитување, броилото мора да издржи 
напони на испитување кои за 20% се помали од напоните 
дадени во ст. 3 и 6 на овој член. 

Диелектричното испитување треба да биде извршено 
при нормални услови на употреба на броилото. Диелек-
тричната цврстина не смее да биде намалена со присуство 
на прашина и зголемена влажност на воздухот. 

Нормалните услови за испитување на диелектрична-
та цврстина се: 

1) температура на средината 15 до 250С; 
2) релативна влажност на воздухот 45 до 75%; 
3) атмосферски притисок 86 до 106 кРа (860 до 1060 

mbar). 
При типско испитување, струјните и напонските кола 

на броилото мораат спрема куќиштето да издржат ударен 
напон на темената вредност од 7 kV и 1,2/50 џѕ. 

Член 14 
При нормални услови на работа на броилото, негови-

те намотки и изолација не смеат да се загреат до темпера-
тура што би можела да влијае врз исправната работа на 
броилото. 

Ако секое струјно коло се оптовари со максимална 
струја, а секое напонско коло се приклучи кон напон кој 
изнесува 1,2 пати од вредноста на референтниот напон, 
порастот на температурата на набљудуваните делови на 
броилото не смее, при температура на средината на брои-
лото што изнесува најмногу 400С, да ги премине вреднос-
тите дадени во следната табела: 

Дел на броилото Пораст на температурата 
(0С) 

Намотки 60 

6 VA 4 VA 2,5 VA 2,5 VA Надворешни површини на 
куќиштето 

25 
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Одредбите на став 2 од овој член се однесуваат и на 
помошните кола на броилото кои периодично се приклу-
чени за време подолго од времето кое и одговара на ни-
вната временска термичка константа. 

За време на испитувањето кое трае два часа, броило-
то не смее да биде изложено на струење на воздухот ниту 
на директно сончево зрачење. 

По испитувањето броилото не смее да има никакви 
оштетувања и мора да ги исполнува
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и струјните патеки помеѓу стегалките и најблиските дело-
ви на куќиштето, ако се тие од метал, не смеат да бидат 
помали од вредностите дадени во следната табела: 

Референтен напон (V) Воздушно рас- Струјна па-
тојание (mm) тека (mm) 

до 25̂  1 1 
од 26 до 60 2 2 
од 61 до 250 3 3 
од 251 до 450 3 4 
од 451 до 600 4 6 

Броилата кај кои струјните и напонските кола се при-
клучуваат на одвоени надворешни кола (на пример: на 
мерни трансформатори) треба да имаат одвоени и лесно 
достапни напонски и струјни стегалки. 

Ако целото помошно коло се наоѓа во внатрешноста 
на броилото, тоа мора да биде приклучено кон напонот во 
внатрешноста на броилото, а ако помошното коло е де-
лумно сместено надвор од куќиштето на броилото, при-
клучницата мора да има потребен број стегалки кои 
служат за приклучок на помошните кола. 

План 18. 
Секое броило мора да има соодветна поклопка за по-

кривање на приклучните стегалки. Поклопката мора да 
биде изработена така што стегалките да можат со жигосу-
вање да се обезбедат од непожелни зафати и да не постои 
можност да се пријде до стегалките на приклучното брои-
ло или до краиштата на надворешните спроводник, а 
претходно да не се отстрани или оштети жигот со кој е 
жигосан. 

Поклопката на приклучницата мора да биде израбо-
тен така што да ги покрива и долните делови за при-
цврстување на броилото, и под него да можат лесно да се 
сместат спроводниците надвор од приклучницата. 

Поклопката на приклучницата мора да биде израбо-
тена така што да може лесно да се постави на своето мес-
то, а жигот со кој е жигосано куќиштето на броилото да не 
се оштети. 

Член 19 
) 

Работ и делот од горната површина на едната макара 
на роторот на броилото мораат да имаат забележлив знак 
чија големина е околу 1/25 од опсегот на макарата, која 
служи за броење на обртите на роторот. Роторот на брои-
лото може да има и други знаци, кои не смеат да го попре-
чуваат индивидуалното или фотоелектричното броење на 
обртите. Работ на макарата мора да биде изработен така 
што лесно да може да се забележи неговото движење при 
испитување на поаѓањето на роторот. 

Насоката на вртењето на роторот кога броилото се 
посматра од предната страна мора да биде одлево надес-
но и мора да биде означена со забележлива неподвижна 
стрелка или со друг забележлив неподвижен знак. 

Направата за спречување на обртите на роторот во 
празен од мора да биде изработена така што броилото да 
ги исполнува условите пропишани со овој правилник што 
се однесуваат на празниот од на броилото. 

Член 20 
Бројниот мора да биде изработен така што да е 

овозможено лесно и точно читање на состојбата на броја-
чот. Бројникот може да биде со макари или со тркалезни 
скали (стрелки). 

Броевите што служат за читање на состојбата на бројачот 
мораат да бидат рамномерно распоредени по работ на ма-
карата односно на тркалезната скала. 

Секој број на бројачот мора да биде висок најмалку 4 
mm. Макарата на најмалата месна вредност, која е во по-
стојан зафат со полжавот на роторот, треба на работ да 
има, по правило, 100 еднакви поделоци, при што секоја де-
сетта цртичка - поделок е обележена со број. Секоја петта 
цртичка - поделок мора да биде подолга од другите. Сите 
цртички - поделоци мораат да се со еднаква дебелина. 

За читање на состојбата на бројачот, бројникот треба 
да има соодветен индекс. Широчината на индексот однос-

но формата на индексот треба да биде таква така што да е 
овозможено лесно еднозначно читање на состојбата на 
бројачот. Децималните места на бројачот мораат да бидат 
обележени со боја што се разликува од бојата со која се 
обележани целите места на бројачот и одвоени со запирка. 
Зголемувањето на месната вредност на броевите на броја-
чот поради читањето на состојбата на бројачот е дозволе-
но само кај бројник со макари без децимални места, и тоа 
само со помош на факторите 10, 100, 1000 итн. 

За најниско децимално место на бројник со макари 
смее да се употреби тркалезна плочка (скала) со броеви 
или посебно изработена макара. 

Насоката на вртењето на макарите, ако се сместени 
врз хоризонтална оска, треба да биде назначена со стрелка 
на плочката на бројникот ако предната страна при растеч-
ка состојба на бројачот не се врти одоздола нагоре. 

Пречникот на тркалезната скала на бројникот со ска-
ли мора да изнесува најмалку 14 има. Тркалезните скали 
мораат да бидат поделени на 10 еднакви поделоци. Трка-
лезните скали можат да бидат изведени како тркалезни 
плочки со броеви што ротираат со непоместлив индекс, 
или како непоместливи скали со броеви покрај кои однос-
но врз кои ротира стрелката. Последната тркалезна скала 
треба, по правило, да има 100 еднакви поделоци, при што 
секоја десетта цртичка - поделок е обележана со број. Ска-
лите на децималните места мораат да бидат обележани со 
боја која се разликува од бојата со која се обележани цели-
те места на бројачот. 

Декадната вредност на најниското место на бројачот 
мора да биде еднаква или помала од вредностите дадена 
во следната табела: 

Основна сила 
(kW, односно MW) 

Вредност на најмалото де-
кадно место на бројачот 

(kWh, односно MWh) 
0,1 до 1 0,01 
1 до 10 0,1 

10 до 100 1 
100 до 1 ООО 10 

1 ООО до 10 ООО 100 
При определување на вредноста на најмалото декад-

но место на бројачот на трансформаторските броила, ос-
новната сила се однесува на примарната односно на се-
кундарната струја на струјниот мерен трансформатор. 

Проточното време на бројачот не смее да изнесува 
помалку од 1 500 часови. 

Непосредно кон бројачите на повеќетарифен бројннк 
мора да стои бројот кој го означува тарифниот став. Кај 
двотарифен бројник бројот 1 го означува горниот бројач -
повисокиот тарифен став, а бројот 2 долниот бројач - по-
нискиот тарифен став. Височината на тие броеви не смее 
да биде помала од 4 mm. 

Повеќетарифен бројник мора да има индикатор, кој 
покажува кој бројач ја регистрита енергијата во односни-
от момент. 

Бројачите на повеќетарифен бројннк мораат да бидат 
обезбедени така што да не можат да се вртат за времето за 
кое не се вкопчани. 

Релеиите за вкопчување на бројачот мораат исправно 
да работат во опсег од 80% до 120% од референтниот на-
пон на релејот и при промена на референтната фреквенци-
ја од 3%. 

Член 21 
Броилото мора да ги има сите потребни направи за 

регулирање при големи и мали оптоварувања и за регули-
рање на внатрешниот агол на системот за задвижување, а 
трофазното броило - и направа за изедначување на см-
ртните моменти на системот за задвижување. 

Направите за регулирање треба што помалку да деј-
ствуваат една на друга. Направите мораат да бидат изра-
ботени и прицврстени така што при нормален транспорт 
и работа на броилото нивната положба не смее да се про-
мени. Тие направи мораат да бидат лесно достапни. Опсе-
гот на регулирањето на тие направи мора да биде во гра-
ниците пропишани со овој правилник. 

Направите за регулирање на броилото кое е регули-
рано така што да ги исполнува условите пропишани со 
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овој правилник мораат да имаат опсег на регулирање та- услови да е овозможено регулирање согласно со вреднос-
ков што при првиот преглед на броилото при референтни тите дадени во следната табела: 

Направи за регулирање Вредност на отру- Фактор на си-
вата дата cos ф 

Најмал опсег на регулирање брзината на вртењето 
на роторот во % 

Броела на 
Броила на активна Фактор на реактивна 
енергија со класа реактивна енергија, со 

на точност сида sin ф класа на точ-
ност 3 

0,5 1 2 (инд. или кал.) 
Магнет за кочење 50 % 1т ±2 ±2 ±4 1 ±4 

Регулирање при мали опторувања 50%1о 1 ±2 ±2 ±4 1 ±4 

Регулирање на внатрешниот агол 50%1о 0,5 инд. ±1 ±1 - -

50%Im 0,5 инд. - - ±1 0,5 ±1 

Броилата наменети за мерење при капацитивно оптоварување треба капацитивно да се оптоварат. 
Регулирањето на внатрешниот агол на трофазните бронла треба да е овозможно за секој систем за задвижува-

Опсегот на регулирањето се утврдува ако струјното коло на еден од системите за задвижување е оптоварено 
со основна струја, која заостанува за 601 зад својот припаѓачкн напон. Напонските кола на сите системи за задвижување 
притоа треба да бидат приклучени кон урамнотежените напони чија вредност е еднаква на референтната, а редоследот 
на фазите согласен на оној што бил назначен во шемата на врската. 

Член 22 
Направата за спречување на спротивно регистрирање не смее да овозможи спротивно регистрирање поради 

пренос на енергијата во спротивна насока, поголемо од она што му одговара на еден обрт на роторот. Ако броилата се 
опремени со давач на импулси, спротивното регистрирање не смее да биде поголемо од вредноста што му одговара на 
еден импулс. 

Направа за спречување на спротивно регистрирање мораат да имаат сите броила што се во составот на мерна-
та фула за мерење на примената л предадената енергија, како и сите броила на реактивна енергија. 

Член 23 
Делови на броилата на кои се става жиг се: поклопката на куќиштето и поклопката на приклучницата. 
Броилото мора да биде изработено така што поклопката на куќиштето и поклопката на приклучницата да 

можат да се жигосат независно една од друга. 
Деловите на броилото што и по жигосувањето на поклопката на куќиштето остануваат достапни, треба да би-

дат сместени така што без повреда на жигот да не може да се влијае врз покажувањето на броилото. 

III. МЕТРОЛОШКИ СВОЈСТВА 

Член 24 
Услови под кои се врши испитување се: 
1) куќнштето на броилото мора да биде затворено; 
2) кај трофазните бронла, при редоследот на фазите што е назначен во шемата на врските, напоните и струјата 

мораат да бидат урамнотежени, а отстапувањата не смеат да ги преминуваат вредностите дадени во следната табела: 

Броила на активна енергија, Броила на реактивнеа енер-
со класа на точност гијеа, со класа на точност 

0,5 1 2 3 
Напонот помеѓу фазата и нулата или помеѓу кои да 
се две фази не смее да отстапува од соодветниот сре-
ден напон, за повеќе од 

±0,5% ±1% ±1% ±1% 

Струјата не смее да отстапува од соодветната средна 
струја за повеќе од ±1% ±2% ±2% ±2% 

Фазниот став на струјата спрема соодветниот напон 
помеѓу фазата и нулата не смее при кој и да е фактор 
на силата да отстапува за повеќе од 

29 2в 20 20 

3) Влијателните големини мораат да имаат референци вредност со отстапувањата дадени во следната табела: 

Влијателни големини / 

Дозволени одступања Референти вредност 
броила 
0,5 

на активна енергија со броила на реактивна енергија со 
класа на точност класа на точност 

1 2 3 
Температура на средиме Референтиа температура 

или 234: ако не е 
назначена' 

± Р С ±20С ±20С ±20С 

11 
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Влијателни големини 

Дозволени одступања Референци вредност 
броела Е 

1 
0,3 

ш активна енергија со броела на реактивна енергија со 
таса на ТОЧНОСТ класа на точност 

1 2 3 

Работна положба Вертикалана работна по-
ложба 
де 

±0,50 ±0,50 ±0,50 ±0,50 

Напон Референтен напон ±0,5% ±1,0% ±1,0% ±1,0% 

Фреквенција Референтна фреквенција ±0,2% ±0,3% ±0,5% ±0,5 

Форма на бранови Синусоидален напон и 
синусоидална струја 

Фактори на изобличување 
помали од: 

2% 2% 3% 

5% 

Магнетна индукција од туѓо по- 0 (нула) 
текло при референтна фреквен-
ција 

Вредност на индукцијата што не предизвикува варијаци-
ја на релативната грешка поголема одџџт 

0,1% 0,2% 0,3% 0,3% 

4) Напонскнте кола на броилото мораат да се приклучат кон референтниот напон односно кон напонот при 
кој се врши испитување, и тоа: 

- најмалку 4 часа пред испитувањето на броило со класа на точност 0,5; 
- најмалку 2 часа пред испитувањето на броило со класа на точност 1; 
- најмалку I час пред испитувањето на броило со класа на точност 2 и на броило на реактивна енергија со кла-

са на точност 3. ' 
Струите при кои се врши испитување се регулираат постепено до вредноста на испитувањето во пораст или во 

опаѓање. Тие се воспоставуваат во струјното коло на броилото се додека не се постигне термичката стабилност која и 
одговара на консгантната брзина на вртењето на роторот на броилото. 

5) Испитувањето на броило на реактивна енергија се врши при индуктивно или капацитивно оптоварување, 
зависно од намената на броилото. 

ф Ако испитувањето е вршено на температура што се разликува од референтната температура, резултатот се 
корегира со примена на определен температурен коефициент на броилото. 

џџ Конструкцијата на броилото треба да биде таква така што вертикалната положба да е обезбедена (во две 
вертикални меѓусебно нормални рамнини: „напред-назад“ и „лево-десно"), кога: 

- основната плоча на броилото е поставена врз вертикална подлога; 
- референтниот раб (на пример: долниот раб на приклучницата) или референцата линија обележана на брои-

лото е хоризонтална. 
т Испитувањето се врши: 
- кај еднофазно броило се определува грешката при нормален приклучок, а потоа при обратен приклучок на 

струјното и напонското коло. Половината од разликата помеѓу тие две грешки е варијантата на релативната грешка. 
Ако фазата на магнетната индукција од туѓо потекло е непозната, испитувањето се врши при 10% 1о, соѕф ^ 1 и 20% 1о, 
соѕф е 0,5; 

- кај трофазно броило се вршат три мерења при оптоварување 10% 1о, соѕф^ 1, а по секое мерење приклучоци-
те на струјните и напонските кола се променуваат до 1200 без промена на редоследот на фазите. Вредноста на варијаци-
јата на релативната грешка е најголемата разлика помеѓу секоја од грешките определени на наведениот начин и нивна-
та средна вредност. 

Члан 25 
Кај отворено струјно коло на броилото, роторот на броилото не смее да направи полн обрт за сите напони по-

меѓу 80% (Најмал) и 110% (најголем) референтен напон. 
Кај броилата кои имаат бројник со макари, во работа (зафат) мора да биде само макарата со најниска месна 

вредност на бројачот т. е. макарата што се врти најбргу. 
При испитување на празниот од роторот на броилото мора да се запре така што во отворот на плочката на 

бројникот да биде видлива најмалку една третина од знаците на колчето на роторот. 
При испитување на празниот од, броилото може да биде изложено на лесен потрес. 

Члан 26 
Роторот на броилото мора да појде без потрес и континуирано да се врти при струја чии вредности се дадени 

во следната табела: 

Струја во % на основната струја 
фактор на сила 

СОЅф 
броила на активна 

енергија со класа на 
точност 

0,5 1 2 

фактор на реак-
тивна сила siiup 

(инд. или 
кал.) 

броила на реак-
тивна енергија со 
класа на точност 

3 
Броило со еднотарифен бројник, без направа за 
спречување на спротивно регистрирање 1 0,3 0,4 0,5 1 1 

Сите други броила 1 0,4 0,4 0,5 1 1 

При испитување на поаѓањето, треба да се провери дали роторот на броилото направил најмалку еден полн 
обрт. Кај броилата што имаат бројник со макари, при такво испитување може да има најмногу две макари во работа (за-
фат). 
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Член 27 
Ако броилото се испитува цод референтните услови дадени во член 24 став 3 на овој правилник, процентниот 

износ на грешките не смее да ги преминува границите дадени во следните табели: 
Граници на процентуалните грешки на еднофазните и трофазните броила при урамнотежено оптоварување 

Граници на грешки во проценти 

Вредност на струјата фактор на сила соѕф 
броила на активна 
енергија со класа на 

точност 
0,5 1 1 

фактор на реактивна сила 
simp 

(инд. или кап.) 

броила на реактивна 
енергија, со класа на точ-

ност 
3 

5%1о 1 ±1 ,0 ±1 ,5 ±2 ,5 

10%1о 1 ±4 ,0 

10%1о до Im 1 ±0 ,5 ±1 ,0 ± 2 , 0 

20%1о до Im 1 ±3 ,0 

50%1о до Im 0,5 ±3 ,0 

10% Io 0,5 инд. 
0,8 кал. 

± 1 , 3 ±1 ,5 
± 1 3 ±1 ,5 

2,5 

20% Io до Im 0,5 инд. 
0,8 кал. 

±0 ,8 ± 1 , 0 
±0 ,8 ±1 ,0 

± 2 , 0 

Граници на процентуалната грешка на трофазните броила оптоварени еднофазно, при урамнотежен трофазен 
напон. 

Граници на грешка во проценти 

Вредност на струјата фактор на сила соѕф 
броила на активна 
енергија со класата 

точност 
0,5 1 2 

фактор на реактивна сила 
simp 

(инд. или кал.) 

броила на реактивна 
енергија со класа на точ-

ност 
3 

20%1о до 100% Io 1 ±1 ,5 ±2 ,0 ± 3 , 0 1 ±4 ,0 

50%1о 0,5 инд. ± 1 , 5 ± 2 , 0 -

100%1о 0,5 инд. ±1 ,5 ± 2 , 0 ± 3 , 0 

100%1о до Im 1 - ± 3 , 0 

100%1о 0,5 ±4 ,0 

При проверување на границите на процентуалната грешка дадени во табелата, испитување се врши сукцесив-
но за секој систем за задвижување. 

Разликата помеѓу процентуалната грешка на трофазно броило оптоварено еднофазно со основна струја при 
фактор на сила еднаков еден и процентуалната грешка при урамнотежено оптоварување не смее да изнесува повеќе од: 

1) 1% за броила со класа на точност 0,5%; 
2) 1,5% за броила со класа на точност 1; 
3) 2,5% за броила со класа на точност 2 и за бррила на реактивна енергија со класа на точност 3. 

Член 28 
Константата на броилото се проверува така што се утврдува дали е исправен односот помеѓу бројот на обрти-

те на роторот и покажувањето на бројачот. 

Член 29 
Поради несигурноста на мерењето и на другите параметри што влијаат врз точноста на мерењето при типско 

испитување на броило, некои резулатати на испитувањето можат да бидат надвор од границите на процентуалната 
грешка дадени во табелите од член 27 на овој правилник. 

Ако се изврши поместување на апцисната оска паралелно на самата себе за вредноста дадена во табелата на 
овој член, а сите резултати од испитувањето притоа останат во границите на грешките дадени во табелите од член 27 на 
овој правилник, броилото се смета исправно. 

Броила на активна енергија со Броила на реактивна енергија 
класа на точност со класа на точност 

0,5 1 2 3 
Дозволено поместување на апцисната оска во % 0,2 0,5 1,0 1,0 

Член 30 
При определување на варијантата предизвикана од промена на една од влијателните големини, треба да се 

исполнети сите услови под кои се врши испитувањето од член 24 на овој правилник. 
Влијателните големини што се земаат предвид за определување на референтните услови под кои се врши ис-

питувањето и за определување на варијациите предизвикани од нивната промена се: 
1) температура на средината; 
2) работна положба; 
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3) напон; 
4) фреквенција; 
5) форма на брановите; 
6) магнетна индукција од туѓо потекло. 
Варијантата предизвикана со промена на температурата на средината се определува со испитување во затво-

рен простор во кој нема провев. Пред испитувањето, броилото мора да биде изложено на температурата на средината 
околу 3 часа така што температурата во внатрешноста на куќиштето на броилото да се затврди. 

Определување на средниот температурен коефициент за дадената температура се врши во температурен опсег 
од 20 0С, и тоа 10 0С над и 10 0С под таа температура. Во секој случај температурата не смее да биде под О 0С ниту над 40 0С. 

Средниот температурен коефициент треба во секој случај да биде определен барем за референтната темпера-
тура на броилото и тој при промена на температурата на средината за ± 10 0С не смее да ги прелинува границите даде-
ни во следната табела: 

Среден температурен коефициент (%/eC) 

Вредност на струјата Фактор на сила 
СОЅф 

броила на активна енергија со 
класа на точност 

0,5 1 2 

фактор на реактивна ^ - Р - г г - -

(ивдиликап.) 

10%1о до Im 0,03 1 0,05 0,1 1 0,15 

20%1о до Im 0,5 инд. 0,05 0,07 0,15 0,5 0,25 

Варијациите предизвикани од промена на другите влијателни големини се дадени во следната табела: 

Граници на варијацијата на грешката во % 

Вредност на струјата 
Промена на влијателната големина (урамнотежено опто-
во однос на референтните услови варување, ако не е 

предвидено поинаку) 

бројила на активна 
фактор на сила енергија со класа на 

СОЅФ точност 
0,5 1 

фактор на реак-
тивна енергија 

sinq) 
2 (инд. или кал.) 

броила на реак-
тивна енергија со 
класа на точност 

3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Коса положба З0 5% 1о 
100% 1о до Im 

1 
1 

1,5 
о,з 

2,0 
0,4 

3,0 
0,5 

1 
1 

3,0 
1,0 

Напон ± 10% 
1 

10% lo 
50% Im 
50% Im 

100% lo од Im 

1 
1 

0,5 инд. 

0,8 
0,5 
0,7 

1,0 
0,7 
1,0 

1,5 
1,0 
1,5 

1 

1 

2,0 

1,5 

Фреквенција ± 5% . 10% lo 
-50% lm 

' 50 Im 
100% 

100% lo 

1 
1 

0,5 инд. 

0,7 
0,6 
0,8 

в 00 о 
-“о“-

1,5 
1,3 
1,5 

1 

1 
0,5 

2,5 

2,5 
2,5 

Магнетна индукција од туѓо 
потекло од 0,5 МР ) 100% lo 1 1,5 2,0 3,0 1 з,о 
Форма на брановите: 10% на 
третиот 
хармоник во струјата2) 100%Io 1 0,5 0,6 0,8 

Променет редоследна фазите 50%Io до Im l 
50%Io 

1 1,5 1,5 
1 2 2 

(еднофазно оптоварување) 
1,5 

Магнетно поле на помошните 
кола3) 

5% lo 1 0,3 0,5 1 

Механичко оптоварување на ед-
нотарифен и повеќетарифен 
бројник4) 5% lo 1 0,8 1,5 2,0 

1) Магнетна индукција од странско потекло од 0,5 т Т произведена од струја со иста фреквенција што има на-
пон приклучен кон броило, под најнеповолни услови на фазата и насоката, не смее да предизвикува варијација на греш-
ка во проценти која ги преминува вредностите дадени во табелата на овој член. 

Броилото е изложено на магнетна индукција од 0,5 т Т ако се постави во центарот на тркалезниот калем со 
среден пречник 1 т , со квадратен пресек на мала радијална дебелина во однос на пречникот и кој има 400 ампернавивки. 

Испитување се врши за 3 следни насоки на магнетна индукција од туѓо потекло во однос на положбата на бро-
илото: 

- вектор на индукцијата нормален на основната плочка на броилото; 
- вектор на индукцијата вертикален; 
- вектор на индукцијата хоризонтален и паралелен со основната плочка на броилото. 
2) Факторот на изобличување^ на напонот треба да биде помал од 1%. 
Варијацијата на грешката во проценти треба да биде определена под најнеповолен фазен став на третиот хар-

моник во споредба со основниот бран на струјата. 
3) Приклучоците на помошното коло треба да бидат тбчно означени, или да имаат таков систем на приклучу-

вање кој оневозможува грешка во приклучувањето. 
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Варијацијата на грешката во проценти не смее да ги преминува вредностите дадени во табелата на овој член 
ако броилото се испитува со приклучни помошни кола, чие магнетно поле има најголемо влијание врз покажувањето на 
броилото. 

4) Компензацијата на влијанието на механичкото оптоварување на бројникот се врши при регулирање на бро-
илото. 

Варијациите предизвикани со промена на влијателните големини наведени во овој член се определуваат само 
при типско испитување на броилото. 

Член 31 
Броилата на активна енергија за директен приклучок мораат да издржат струен импулс чија темена врдност 

изнесува 50 пати вредност на максималната струја (не повеќе од 7000 А), кој одржува врдност над 25 пати вредност на 
максималната струја за време од еден милисекунд. 

Броилата за приклучок преку мерни трансформатори мораат да издржат, за време од 0,5 секунди, струја ед-
наква на 10 пати вредност на максималната струја. 

Броилата на реактивна енергија за директен приклучок мораат да издржат, за врме од 0,5 секунди, струја која 
изнесува: 

1) 30 пати вредност на основната струја, ако основната струја не е поголема од 10 А; 
2) 20 пати вредност на основната струја ако основната струја е поголема од 10 А. 
По испитувањето според условите наведени во ст. 1 до 3 на овој член варијацијата на грешката не смее да ги 

преминува вредностите дадени во следната табела: 

Граници на варијацијата на грешката во проценти 

Вид на броило Вредност на отру- фактор на си-
јата ла соѕф 

броила на активна енергија со класа на фактор на реак-
тивност тивна сила sin ф 

0,5 1 2 инд. или кал.) 

броила на реак-
тивна енергија со 
класа на точност 

3 
хк 

Броила за директен 
приклучок 100% 1о 1 1,5 1,5 1 1,5 
Броила за приклучок 
преку мерни тран-
сформатори 100%1о 1 0,3 0,5 1,0 1 1,5 

Член 32 
Пред испитување на броило напонските кола на броилото мораат да бидат приклучени кон референтен напон 

најмалку 1 час, со тоа што струјните кола притоа се отворени. Броилото се оптоварува со максимална струја при фак-
тор на сила еднаков 1 и непосредно по оптоварувањето се определува грешката на броилото. Потоа се определува греш-
ката на броилото во доволно кратки временски интервали за да се добие правилен тек на кривата линија на варијанта-
та на грешката на броилото во функција на времето. 

Испитувањето на броилото под условите од став 1 на овој .член трае, и тоа: 
1) 4 часа за броила со класа на точност 0,5; 
2) 2 часа за броила со класа на точност 1; 
3) 1 час за бронла со класа на точност 2 и за броила со реактивна енергија со класа на точност 3. 
Варијацнјата на грешката за време од 20 минути не смее да ја преминува вредноста од 0,2%. 
Варијантата на грешката предизвикана од сопствено загревање не смее да ja преминува вредноста дадена во , 

следната табела: 

Граници на варијантата на грешката во проценти 
Вредност на струјата фактор на сила cos бројила на активна енергија фактор на реактив-броила на реактив-

Ф со класа на точност на сила sin (р на енергија со кла-
с,5 1 2 (инд. или кал.) са на точност 

3 
Im 1 0,5 0,7 1,0 1 1,0 
Im 0,5 инд. 0,7 1,0 1,5 0,5 и 

Определување на варијантата предизвикана од сопствено загревање се врши само при типско испитување на броила. 
IV. НАТПИСИ И ОЗНАКИ 

Член 33 
Броилото мора да има на видливо место натписна плочка на која на еден од јазиците и писмата на народите 

на Југославија, се назначени податоците, ознаките и симболите, што при нормални услови на работа на броилото треба 
да останат трајни и лесно читливи. 

На броилото мораат да се назначат следните податоци: 
1) мерната единица што на плочката на бројникот или меѓу основните податоци на броилото се означува со 

„kWh" или „MWh", а за броилата на реактивна енергија се означува со „kvarh" или „Mvarh". 
Ако броилото има бројник со тркалезни скали, месната вредност на тркалезната скала мора да биде означена 

со броевите: 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 1000 итн.; 
2) ознаката на видот на броилото, на пример „еднофазно броило“, „трофазно броило“, „трофазно броило на 

реактивна енергија“, „трофазно трансформаторско броило“, итн. 
Специјалната намена на броилото не мора да биде назначена ако таа јасно се гледа од самиот облик на брои-

лото при затворено Куќиште на броилото. Тоа важи и за броилата со повеќекратен бројник; 
3) службената ознака на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали, на џример F-4-270; 
4) ознака на типот на броилото; 
5) фабрички број на производството, на пример 28 045 311; 

% 
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6) податоци за референтни^ напон во „V" или „kV, на пример 3 х 220/380V; 
7) податоци за озновната струја, а за броила со проширен струен мерен опсег и податоци за максималната 

струја во „А“ на пример: 10 А, 10-30 А, со тоа што максималната струја на броилото која изнесува 1Д пати вредност на 
основната струја, да не се означува. 

Кај трансформаторите броила мора пред вредноста на струјата на броилото да се назначи номиналната 
вредност на струјата на струјниот мерен трансформатор; 

8) податоци за референцата фреквенција во „Hz", на пример 50 Hz; 
9) класа на точност, на пример 2 или кл. 2; 
10) константа на броилото во o./kWh, односно O./kvarh, на пример 1200 O./kWh, 1200 O./kvarh; 
11) шема на врската или број на шемата на врската; 
12) година на производство, на пример 1977 или 77; 
13) фирма, односно назив или знак на призводителот; 
14) натпис „спротивно регистрирање спречено“ или соодветен симбол за броила со направа за спречување на 

спротивно регистрирање; 
15) обележани сите стегалки на приклучницата спрема стандардната шема на врската 
16) натпис „трансформаторско броило“ односно соодветен симбол за броила за приклучок преку мерни тран-

сформатори. Тој натпис може да се испише на посебна натписна плочка или да се комбинира со другите главни подато-
ци за броилото, на пример „трифазно трансформаторско броило“. Трансформаторско^ броило мора да има посебна 
натписна плочка, на која дополнително можат да се запишат податоците за мерните трансформатори и за константата 
на трансформацијата со која треба да се множи покажувањето на бројачот за да се добие енергијата на примарната стра-
на на мерните трансформатори; 

17) натпис „за работа при 400С или „400СМ за броила наменети за работа при температура поголема од 2341 
Ако натписната плочка на која се назначени податоците за броилото од став 2 на овој член е сместена на по-

клопката на броилото, фабричкиот број на производството на броилото мора да се назначи на носачот на мерниот сис-
тем или на основната плочка на броилото. 

Евентуално зголемување на капацитетот на бројачот со макари мора да биде означено на плочката на бројни-
о т , на пример х 100, х 1000, итн. 

Начините на означување на референтниот напон се дадени во следната табела: 

Означување на напонот 
Вид на мрежа Вид на броила броила за дирек-

тен приклучок 
броила за приклучок преку мерни трансфор-

матори 
со примарен со секундарен 

бројач бројач 
Еднофазна со два спровод-
ннха једнофазно 220 V 10000/100 V 100 V 

Трофазна или три спровод-
ник 

трофазно со два ене- 3 х зел v 
тема за задвижување 3 х 10000/100 V 3 х 100 V 

Трофазно со четири 
спроводника 

трофазно со три сис-
тема за задвижување 

ш ш т шо 
3 х ^ r / y r W 3 x J T 

3 х lOOOO/p/lOO/1/З V 
3 X Џ / ^ kv 3 х 100/YJ V 

3 х 10/V/0,1/VJ kV 

Начините на означување на струјата се дадени во следната табела: 

Означување на струја 
броила за директен при- броила за приклучок преку мерни трансформатори 

клучон 
Основна Основна (1о) со примарен са секундарен (полупримарен) 
струја(1о) - максимал- бројник бројник 

на (Im) 
струја , 

Основна 
crpyja(Io) 

Основна (1о) 
- максимална 
(Im) струја 

Основна струја Основна (1о) 
(1о) максимална 

(Im) струја 
10 А 10-40 А 1000/5 А 200/5(3-6)А 

100-200/1-2(0,4-2) 
5А 
А 

5(3-6)А 
1-2(1-2) А 

20 А 20-60А 500/1А 100/5(1,5-6)7Г 
200-400/1-2(1-2) А 5А 

1-2(0,4-2) А 
5(2,5-10) А 

10А 10-60 А 200/5А 500/1(0,4-1,2)А 
100-500/1 -5(1 -6) А 1А 

1(0,3-1 Д) А 
1-5(1-6) А 

Ако броилата се така изработени што при поправки, регулирање и испитување треба да се примени некој не-
вообичаен начин на ракување, треба да имаат натпис или симбол кој укажува на тоа, на пример „лежииггата да не се 
подмачкуваат", „бројникот да се не се чисти со бензин“. 

На намотката на напонското коло мора да бидат назначени податоците за намотката: бројот на навоите и 
пречникот на жицата. 9 

Броилата чија додатна направа не се приклучува кон референтннот напон на броилото, а од шемата на врска-
та на броилото не може да се види големината на напонот кон КОЈ таа се приклучува, мораат да имаат натпис кој пред-

/ 
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упредува на тоа. Ако додатната направа се приклучува кон еднонасочен напон, треба да стои натпис, на пример: „релеј 
65 V", а ако се приклучува на наизменичен напон треба да стои натпис, на пример „релеј 100 V, 50 Hz". Наместо тие на-
тписи е дозволена употреба на соодветни симболи. 

Податоците за имателот на броилото може да бидат посебно назначени на броилото. 

Член 34 
Шемата на врската ја определува врската на надворешните спроводник со електричните кола на броилото, а 

по потреба и внатрешната врска на броилото со додатните и тарифните направи. 
Од шемата на врската на броилото кое работи во врска со други направи, на пример: со мерни трнсформато-

ри или со вклопен часовници, мора Јасно да се види начинот на врзување на броилото со тие направи. 
Секое броило мора да биде снабдено со шема на врската. Шемата на врската мора да биде назначена на на-

кисната плочка на броилото односно на еден дел од плочката на бројникот или на внатрешната страна на поклопката 
на приклучницата. 

Шемите на врската мораат да бидат нацртани така што при нормални услови на работа на броилото да оста-
нат трајно видливи. Шемите на врската мораат да се цртаат со симболи и ознаки предвидени со соодветни југословен-
ски стандарди. 

Ознаките на приклучницата на броилото мораат да им одговараат на ознаките во шемата на врската. 
Приклучниот на броилото мора да им одговара на стандардните шеми на врската што се предвидени со со-

одветни југословенски стандарди. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 35 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за метролошките усло-

ви за индукциони броила за електрична енергија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/77). 

Член 36 
Овој првилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 02-1729/1 
24 мај 1989 година Директор 
Белград н а Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали, 
Милан Межек, с. р. 

829. 
Врз основа на член 35 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА НАРЕДБАТА ЗА 
ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ СПЕЦИФИ-

КАЦИИ ЗА КРМНИ СМЕСИ И ПРЕДСМЕСИ 
(ПРЕМИКСИ) 

1. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да важи Наредбата за донесување на производ 
дителски спецификации за крмни смеси и предсмеси (пре-
мини) („Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/85). 

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

Бр. 07-93/115 
134 јуни 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот на 
Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вера Аврамови^, с. р. 

830. 
Врз основа на член 11 став 3 од Законот за финансис-

кото работење („Службен лист на СФРЈ“ бр. 10/89, 26/89 
и 35/89), сојузниот секретар за финансии издава 

НАРЕДБА 
ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИ-
НОТ НА НАПЛАТА, РАСПОЛАГАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ 

СО ГОТОВИ ПАРИ 
1. Во Наредбата за условите и начинот на наплата, 

располагање и плаќање со готови пари („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 17/89) во точка 4 одредба под 6 бројот: 
„200.000" се заменува со бројот: „600.000". 

2. Во тон. 1,2,3,4,5 и 8 зборот: „организација (та)" се 
заменуваа со зборовите: „правно (то) лице“. 

Одредбата од став 1 на оваа точка не се однесува на 
зборовите: „организација (та) за платен промет“. 

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

Бр. 1-10570/1 
5 септември 1989 година 
Белград Сојузен секретар за 

финансии, 
Бранимир Зенан, с. р. 

831. 
Врз основа на член 84 точ. 1 до 3 и точ. 5 до 7 и на 

точка 9 од Законот за сметководството („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 12/89 и 35/89), Сојузниот1 завод за статистика 
утврдува и објавува 

КОЕФИЦИЕНТИ НА РАСТЕЖОТ 
НА ЦЕНИТЕ И КОЕФИЦИЕНТ НА РАСТЕЖОТ НА 

ЖИВОТНИТЕ ТРОШОЦИ ВО СФРЈ 
1. Месечниот коефициент на растежот на цените на 

производителите на индустриски производи во август во 
однос на јули 1989 година е 0,272. 

2. Коефициентот на растежот на цените на произво-
дителите на индустриски производи од почетокот на годи-
ната до крајот на август е 5,048. 

3. Коефициентот на просечниот месечен растеж на це-
ните на производителите на индустриски произво ш од 
почетокот на годината до крајот на август е 0,252. 

4. Месечниот коефицент на растежот на цените на ма-
ло во август во однос на јули 1989 година е 0,283. 

5. Коефициентот на растежот на цените на мало од 
почетокот на годината до крајот на август е 4,670. 

6. Коефициентот на просечниот месечен растеж на це-
ните на мало од почетокот на годината до крајот на ав-
густ е 0,242. 

7. Коефициентот на растежот на просекот на живот-
ните трошоци во Социјалистичка Федеративна Република 
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Југославија во периодот од почетокот на годината до кра-
јот на август 1989 година во однос на просекот на живот-
ните трошоци во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во 1988 година е 3,967. 

Бр. 001-3417/1 
5 септември 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот на 
Сојузниот завод за 

статистика, 
Љубомир Кециќ, с. р. 

832. 
Врз основа на член 67 став 2 и член 74 од Законот за 

воената обврска („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/85) и 
26/89), сојузниот секретар за народна одбрана пропишува 

УПАТСТВО 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА 
НАЧИНОТ НА ИСПЛАТУВАЊЕ НА НАДОМЕСТИТЕ 
НА ВОЕНИТЕ ОБВРЗНИЦИ ПОВИКАНИ ЗАРАДИ 
ВРШЕЊЕ НА ВОЕНАТА ОБВРСКА ВО ЈУГОСЛОВЕН-

СКАТА НАРОДНА АРМИЈА 
1. Во Упатството за начинот на исплатување на надо-

местите на воените обврзници повикани заради вршење 
на воената обврска во Југословенската народна армија 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/86), во точка 3 став 1 по 
зборовите: „денот на повикувањето“ се додаваат зборови-
те: „или за последниот месец пред повикувањето, ако е 
тоа поповолно за работникот“. 

Во став 2 по зборовите: „три мсеци" се додаваат, збо-
ровите: „односно за последниот месец“. 

Во став 3 по зборовите: „денот на определувањето на 
притворот“ се додаваат зборовите: „или последниот ме-
сец“. 

Во став 4 по зборовите: „во кој бил во работен однос“ 
се додаваат зборовите: „или за последниот месец пред по-
викувањето, ако е тоа поповолно за работникот“. 

2. Во точка 9 став 2 зборовите: „зголемувањето на 
личниот доход по чинот односно класата“ на двете места 
се бришат. 

3. Во точка 11 став 2 зборовите: „на армијата“ се за-
менуваат со зборовите: „на воената област и“, по зборови-
те: „военопоморската област“ се става точка, а зборовите: 
„командата на корпусот кој непосредно му е потчинет на 
Сојузниот секретаријат за народна одбрана и Командата 
на одбраната на град Белград“ се бришат. 

4. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 2010-1 
25 август 1989 година, 
белград 

Сојузен секретар 
за народна одбрана, 
генерал-полковник 

Вел,ко Кадиевиќ, с. р. 

833. 
Врз основа на член 23 став 3 од Законот за Службата 

на општественото книговодство („Службен лист СФРЈ“„ 
бр. 70/83 16/86, 72/86, 74/87, 37/88 и 61/88), генералниот 
директор на Службата на општественото книговодство 
пропишува 

УПАТСТВО 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО ЗА 
СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕДИН-
СТВЕН ПЛАН НА СМЕТКИ НА ОПШТЕСТВЕНОТО 
СМЕТКОВОДСТВО ВО СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕ-

НОТО КНИГОВОДСТВО 

Член 1 
Во Упатството за содржината и начинот на водење 

на Единствен план на сметки на општественото сметко-
водство во Службата на општественото книговодство 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/85 и 42/85), во член 4, 
класа 5, по зборовите: „500 Збирна пресметка на средства-
та на депозити на основните банки“ се додаваат зборови-
те: „503 Збирна пресметка на средствата на депозити на 
дел од банката“. 

Во класа 6, зборовите: „605 Жиро-сметки на интерни-
те банки“ се заменуваат со зборовите: „605 Жиро-сметки 
на заедничките финансиски организации“. 

Во истата класа зборовите: „621 Сметка на основната 
банка за вршење работи преку деловна единица“ се заме-
нуваат со зборовите: 

„621 Посебна сметка за вршење паричен промет на 
дел од банката за кој не се пресметуваат депозити, 

623 Посебна сметка за вршење паричен промет на дел 
од банката за кој се пресметуваат депозити“. 

Член 2 
Во член 22 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„На сметката 503 - Збирна пресметка на средствата 

на депозити на дел од банката, се евидентираат средства 
на сметките кај Службата кои, како депозити по видување, 
секојдневно се пресметуваат за дел од банката и кои се 
составен дел на жиро-сметката на банката депозитар. За 
состојбата и промените на средствата на таа сметка, 
Службата секојдневно ја известува банката и делот од бан-
ката, а средствата пресметани на таа сметка ги користи 
банката односно дел од банката“. 
Досегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 4 и 5. 

Член 3 
Во член 29 ставот 5 се менува и гласи: 
„На сметката 605 - Жиро-сметки на заедничките фи-

нансиски организации, се води евиденција за состојбата и 
прометот на средствата на жиро-сметките на заедничките 
финансиски организации“. 

Член 4 
Во член 31 ставот 3 се менува и гласи.-
„на сметката 621 - Посебна сметка за вршење пари-

чен промет на дел од банката, за кој не се пресметуваат де-
позити по видување, се води евиденција за состојбата и 
прометот на паричните средства на дел од банката, кои се 
составен дел на жиро-сметката на банката“. 

По став 3 се додаваат нови ст. 4, 5 и 6, кои гласат: 
„На сметката 623 - Посебна сметка за вршење пари-

чен промет на дел од банката, за кој се пресметуваат депо-
зити по видување, се води евиденција за состојбата и про-
метот на паричните средства на дел од банката што се 
составен дел на жиро-сметката на банката. 

Плаќањата од сметката од став 4 на овој член се 
вршат до нивото на расположивите средства на таа смет-
ка и пресметаните средства на депозити по видување на 
дел од банката на сметката 503 од тој дел на банката, во. 
претходниот ден. 

Искористените средства од сметката од став 4 на овој 
член Службата ги пресметува преку жиро-сметката на бан-
ката, при утврдувањето на дневната ликвидност на банка-
та“. 

Член 5 
По член 62 се додава нов член 62а, кој гласи: 

„Член 62а 
Сметката 621 - Сметки на основната банка за вршење 

работи преку деловна единица, како и сметката 605-Жиро-
-сметки на интерните банки, отворени според одредбите 
на Законот за основите на банкарскиот и кредитниот сис-
тем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/85, 9/86, 34/86, 
72/86 и 65/87), ќе се користат најдоцна до 31 декември 
1989 година.". 

Член 6 
Во образецот „Биланс на состојбата на општествени-

те средства на сметките на општественото книговодство“, 
кој е составен дел на Упатството за содржината и начинот 
на водење на Единствен план на сметки на општественото 
сметководство во Службата на општественото книговод-
ство, по зборовите: „Збирна пресметка на средствата на 
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депозити на основните банки 500", се додаваат зборовите: 
„Збирна пресметка на средствата на депозити на дел од 
банката 503", зборовите: „Жиро-сметки на интерните бан-
ки 605" се заменуваат со зборовите: „Жиро-сметки на за-
виничките финансиски организации 605, а зборовите: 
„Сметка на основната банка за вршење работи преку де-
ловна единица 621" се заменуваат со зборовите: 

„Посебна сметка за вршење паричен промет на дел 
од банката за кој не се пресметува депозит 621. 

Посебна сметка за вршење паричен промет на дел од 
банката за кој се пресметуваат депозити 623". 

Член 7 
Ова упатство се однесува на банките основани според 

одредбите на Законот за банките и другите финансиски ор-
ганизации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/89 и 40/89), 

како и на финансиските организации во сложени форми на 
здружување односно организирање, основани според Зако-
нот за претпријатијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
77/88 и 40/89). 

Член 8 
Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

40-бр. 1/59 
28 август 1989 година 
Белград 

Генерален директор на 
Службата на општественото 

книговодство, 
Димитрие Тасиќ, с. р. 

834. 
Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата 

земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 43/82), Сојузниот секретаријат за земјоделство објавува 

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

ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ 
Сојузниот секретаријат за земјоделство издаде од 1 јануари до 30 јуни 1989 година решенија за продолжување 

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

Број на решението Број на решението 
на Сојузниот на Сојузниот 
комитет за секретаријат за 

I Ндоив на, средството Назив на производителот земјоделство за земјоделство за 
^ престанувањето на продолжувањето 

важењето на на важењето на 
дозволата дозволата 

1 2 3 ч 4 5 

I AFALON KOMBI HOECHST AG., Франкфурт/М, СР Германи-
ја, кого во Југославаја го застапува РО „Ју-
гохемија", Белград 

328/1 
од 11 јануари 1984 

година 

1117/2 
од 6 март 1989 

година 

2 AGROZON Р-2 Кемцјска индустрија „Радоња“, ООУР „За-
штита биља“, С исак 

583/1 
од 20 јануари 1984 

година 

1755/2 
од 28 јуни 1989 

година 

3 ALAKLOR/ATRAZIN-T СОУР „Плива“ - Загреб, ООУР „Заштита 
биља“, Калиновиќ 

1832/6 
од 13 септември 

1983 година 

654/2 
од 7 април 1989 

година 
4 ALON 50 дисперзија HOECHST AG., Frankfurt/M, СР Германија, 

кого во Југославија го застапува РО „Југохе-
мија", Белград 

323/1 
од 11 јануари 1984 

година 

1390/2 
од 29 мај 1989 

година 

5 AMITROL Ѕ-50 Хемијска индустрија „Зорка“, РО „Заштита 
биља“, Шабац 

2839/2 
од 18 мај 1984 

година 

1507/2 
од 28 јуни 1989 

година 

6 ANTHIO-33 SANDOZ AG., Basel, Швајцарија, кого во Ју-
гославија го застапува РО „Велебит", Загреб 

1364/2 
од 6 април 1983 

година 

933/2 
од 15 мај 1989 

година 

7 AVENGE 200-Е American Cyanamid Company, New Yersey, 
USA - кого во Југославија го застапува Хе-
миска индустрија „Зорка“, Шабац 

2947/2 
од 18 мај 1984 

година 

1324/2 
од 25 мај 1989 

година 

8 BI-58 EC VEB Chemokombinat, Bitterfeld, ДДР, кого во 
Југославија го застапува РО „Интеримпекс 
Промет“, Скопје 

2070/2 
од 1 септември 

1983 година 

266/2 
од 20 април 1989 

година 

9 BORDOVSKA CORBA 
WP-20 

Хемијска индустрија „Зорка“, РО „Заштита 
биља“, Шабац 

300/2 
од 23 јануари 1984 

година 

1185/1 
од 13 февруари 

1989 година 

10 CALIXIN BASF AG., Ludwigshafen/ch, СР Германија, 
кого во Југославија го застапува РО „Про-
грес“, ООУР „Прогрес-Хемогехс", IV Робна 
дирекција - BASF, Белград 

1774/2 
од 24 мај 1983 

година 

678/2 
од 16 февруари 

1989 година 

I 
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11 CARAGARD (R) 
COMBI A-5-G 

Ciba-Geigy AG., Basel, Швајцарија, кого во 
Југославија го застапува „Commerce", Љуб-
љана 

1180/2 
од 3 мај 1984 

година 

1288/2 
од 25 мај 1989 

година 
12 CARAGARD (R) COMBI Ciba-Geigy AO., Basel, Швајцарија, кого во 

500 течен Југославија го застапува „Commerce", Љуб-
љана 

1181/2 
од 3 мај 1984 

година 

1108/2 
од 17 мај 1989 

година 
13 CINEB Р-20 Хемијска индустрија „Жупа“, ООУР „Пести-

циди“, Крушевац 
1054/2 

од 13 февруари 
1984 година 

565/2 
од 23 јануари 1989 

година 
14 CUPRAFOL Ѕ-50 Хемијски комбинат „Chromos", РО „Сћго-

тоѕ-Заштита биља“, Загреб 
661/1 

од 28 јануари 1983 
година 

1343/2 
од 29 мај 1989 

година 
15 DANFIN (R) 950-Ес Ciba-Geigy AG., Basel, Швајцарија, кого во 

Југославија го застапува „Commerce", Љуб-
љана 

581/1 
од 20 јануари 1984 

година 

1265/2 
од 6 март 1989 

година 
16 DIMECRON (R) 20 Ciba-Geigy AG., Basel, Швајцарија, кого во 

Југославија го застапува „Commerce", Љуб-
љана. 

3475/2 
од 25 јули 1983 

година 

1266/2 
од 7 април 1989 

година 
17 DOTAN 5-G Rhone Poulenc Agrochemie, Lyon, Франција, 

кого во Југославија го застапува СОУР 
„Плива“, Загреб 

340/1 
од 11 јануари 1984 

година 

1342/2 
од 29 мај 1989 

година 
18 ETIOL-течен РО „Галеника", ООУР „Галеника" - „Агро-

хемија", Земун 
3300/3 

од 18 октомври 
1983 година 

1048/2 
од 10 мај 1989 

година 

19 FACIRON ВОДОТОП-
ЛИВ КОНЦЕНТРАТ 

СОУР „Плива“, Загреб, ООУР „Заштита би-
ља“, Калиновица 

695/1 
од 25 јануари 1984 

година 

225/2 
од 7 април 1989 

година 
20 FUNGOCHROM Кемијски комбинат „Сћготоѕ", РО „Сћго-

тоѕ-Заштита биља“, Загреб 
2917/1 

од 12 мај 1983 
година 

833/2 
од 6 март 1989 

година 

21 GALPAR РО „Галеника" ООУР „Галеника-Агрохеми-
ја", Земун 

1752/4 
од 6 јануари 1984 

година 

1132/2 
од 6 март 1989 

година 

22 GAMACID Sol. 20% СОУР „Плива“, Загреб, ООУР „Заштита би-
ља“, Калиновиќ 

2100/2 
од 10 ноември 

1983 година 

1645/2 
од 20 април 1989 

година 

23 GOAL (R) Rohm and Haas Ѕ.р.А^ Milano, Италија, кого 
во Југославија го застапува „Commerce", 
Љубљана 

320/1 
од 11 јануари 1984 

година 

515/2 
од 13 февруари 

1989 година 

24 KARATHANE FN-57 Rohm and Haas Ѕ.р,А., Milano, Италија, кого 
во Југославија го застапува „Commerce", 
Љуољана 

1185/2 
од 3 мај 1984 

година 

1110/2 
од 6 јуни 1989 

година 

25 KARBARIL P-5 Хемијска индустрија „Зорка“, РО „Заштита . 
биља“, Шабац 

1005/2 
од 13 февруари 

1984 година 

224/2 
од 7 април 1989 

година .. . ' 

26 KIDAN Rhone Poulenc Agrochemie, Lyon, Франција, 
кого во Југославија го застапува Хемијска 
индустрија „Зорка“, Шабан 

ч 2672/4 
од 20 јануари 1984 

година 

1040/2 
од 6 март 1989 

година 

27 LENTAGRIN-WP AGROLINZ AG., Linz, Австрија, кого во Ју-
гославија го застапува Товарна душика, Ру-
ше 

845/1 
од 4 февруари 1982 

година 

1646/2 
од 24 март 1989 

година 

28 LONTREL 418-EC Dow Chemical Ѕ.р.А., Milano, Италија, кого 
во Југославија го застапува Хемијска индус-
трија „Зорка“, Шабац 

2946/2 
од 18 мај 1984 

година 

851/2 
од 17 мај 1989 

година 

29 OLEODIAZINON Товарна кемичних изделков „Пннус", Раче 
при Марибору 

330/1 
од 11 јануари 1984 

година 

361/2 
од 19 април 1989 

година 

30 RADOKOR T-50 Кемијска индустрија „Радоња“, ООУР „За-
штита биља“, Сисак 

326/1 
од 11 јануари 1984 

година 

2153/2 
од 7 април 1989 

година 
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31 RIDOMIL (R) COMBI 
50-WP 

Ciba-Geigy, AG., Basel, Швајцарија, кого во 
Југославија го застапува „Commerce", Љуб-
љана 

885/1 
од 3 февруари 1984 

година 

934/2 
од 8 мај 1989 

година 

32 RIDOMIL (R) Z 72-WP Ciba-Geigy, AG., Basel, Швајцарија, кого во 
Југославија го застапува „Commerce", Љуб-
љана 

968/2 
од 30 мај 1984 

година 

1184/1 
од 13 февруари 

1989 година 

33 RONILAN-FL BASF AG., Ludwigshafen/RH, СР Германија-
кого го Југославија го застапува РО „.Про-
грес“, ООУР „Прогрес-Хемотекс", IV Робна 
дирекција BASF, Белград 

1016/4 
од 31 јануари 1984 

година 

1262/2 
од 6 март 1989 

година 

34 SANDOVIT SANDOZ AG., Basel, Швајцарска, кого во Ју-
гославија го застапува РО „Велебит“, Загреб 

3794/2 
од 28 септември 

1983 година 

588/2 
од 23 јануари 1989 

година 

35 TEDION V-18 Duphar В.V., Amsterdam, Холандија, кого во 
Југославија го застапува РО „Македонија-
-Агропромет", ООЗТ „Магро", Скопје 

3156/2 
од 12 септември 

1983 година 

525/2 
од 23 јануари 1989 

година 

36 TIOZIN-A Хемијска индустрија „Зорка“, РО „Заштита 
биља“, Шабан 

663/2 
од 3 февруари 1984 

година 

1129/2 
од 17 мај 1989 

година 

37 TUBEROFEN Хемијска индустрија „Жупа“, ООУР „Пести-
циди“, Крушевац 

1759/2 
од 3 мај 1984 

година 

1366/2 
од 29 мај 1989 

година 

38 ZOLONE LIQUIDE Rhone Poulenc Agrochemie, Lyon, Франција, 
кого во Југославија го застапува Кемијски 
комбинат „Chromos", РО „Chromos-Заштита 
биља“, Загреб 

3239/1 
од 1 септември 

1983 година 

489/2 
од 23 јануари 1989 

година 

Бр. 2597/1 
2 август 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар за 
земјоделство, 

д-р Стево Мирјаниќ, с. р. 

835. 
Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата 

земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, и 43/82), Сојузниот секретаријат за земјоделство објавува 

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

ПУШТАЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ 
Сојузниот секретаријат за земјоделство изврши од 1 јануари до 30 јуни 1989 година измени и дополненија во 

следните дозволи за пуштање во промет на средствата за заштита на растенијата: 

Реден Н а з и в 

број н а сР е д с т-F Ј ВОЧО 
Назив на производителот 

Дозволата за 
пуштање во 
промет ја 

издаде 
Сојузниот 
комитет за 

земјоделство со 
решение број 

Дозвола за 
пуштање во 

промет 
објавена во 
„Службен 
лист на 
СФРЈ“, 

реден број 
на списокот 

Измената и 
дополнението 

во дозволата ги 
изврши 

Сојузниот 
секретаријат за 
земјоделство со 
решението број 

Измена-дополне-
ние 

во дозволата 

1 2 3 4 5 6 7 
1 APOLLO 

50-ЅС 
Schering AG., Berlin, СР Германи-
ја, кого во Југославија го заста-
пува „Агротехника-Груда“ ТОЗД 
„Агротехника-Трговина", Загреб 

1173/1 
од 8 февруари 

1988 година 

56/88-1 1858/2 
од 10 април 
1989 година 

Проширување на 
употребата 

2 ARSENAL Хемијска индустрија „Зорка“, РО 
„Заштита биља“, Шабац 

232/2 
од 24 декември 

1986 голине 

4/87-1 1182/1 
од 13 февруари 

1989 година 

Проширување на 
употребата 
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1 2 3 4 5 6 7 

3 BASAG- BASF AG, Ludwigshagen/Rh, СР 3062/2 34/85-12 21/2 Именување и 
RAN-DP Германија, кого во Југославија го од 25 мај 1985 од 19 април содржина на 

застапува РО „Прогрес“ ООУР година 1989 година солите на 
„Прогрес-Хемотекс", Робна ли- активните материи 
рекција -BASF, Београд 

4 BIJELO Кемијска индустрија „Радоња“, 
ULJE ООУР „Заштита биља“, Сисак 

1037/1 56/88-4 1170/1 Проширување на 
од 2 февруари од 13 февруари употребата 

1988 година 1989 година 

5 BRAVO Кемијска индустрија „Радоња“, 
ООУР „Заштита биља“, Сисак 

6008/2 
од 13 декември 

1988 година 

6/89-9 45/2 
од 19 јануари 
1989 година 

Измена на 
растворувачот во 

препаратот 

6 CALCYAN Detia-Degesch G.m.b.H., Landen-
bach, СР Германија кој во Југо-
славија го застапува „Агровојво-
дина" Нови Сад 

2908/2 
од 22 октомври 

1986 година 

4/87-7 490/2 
од 13 јануари 
1989 година 

Измена на називот 
на производителот 

7 CIMOFOL 
37,3-5 

ОХИС, РО „Билјана“, Скопје 7209/2 
од 28 декември 

1987 година 

9/88-10 1/2 
од 13 февруари 

1989 година 

Проширување на 
употребата 

8 CIMOZIN 
60,4-Ѕ 

ОХИС, РО „Билјана“, Скопје 4356/2 
24 јуни 1987 

година 

53/87-21 3/2 
од 13 февруари 

1989 година 

Проширување на 
употребата 

9 DECIS 
Ес-2,5 

ОХИС, РО „Билјана“, Скопје 3507/3 
од 26 јуни 1986 

година 

4/87-12 43/2 
од 13 февруари 

1989 година 

Проширување на 
употребата 

10 DEGESCH- Detia-Degesch Gmoh., Landan- 6650/2 
-плочи bach, СР Германија кого во Југо- од 14 ноември 

славија го застапува „Агровојво- 1985 година 
дина“, Нови Сад 

40/86-27 493/2 Измена на називот 
од 13 јануари на производителот 
1988 година н и на содржината 
435/2 од 25 на активната 
април 1989 материја 

година 

11 DEGESCH- Detia-Degesch GmbH., Landan- 6626/2 
-врекички bach, СР Германија, кого во Југо- од 14 ноември 

славија го застапува „Агровојво- 1985 година 
дина“, Нови Сад 

40/86-71 496/2 Измена на називот 
од 13 јануари на производителот 
1989 година 

12 DIMILIN Duphar В.V. Amsterdam, Холан- 2214/2 40/86-32 2023/2 Изменана 
WP-10 лија, кого во Југославија го за- од 18 април , од 28 јуни 1989 каренцата 

стапува РО „Македонија-Агроп- 1986 година година 
ромет", РО „Магро" - Скопје 

13 FLEX ICI-Agrochemicals, Fernhurt, Ан-
глија, кого во Југославија го за-
стапува Товарна кемичних издел-
ков „Пинус", Раче при Марибору 

1658/1 
од 11 март 1987 

година 

53/87-16 441/2 
од 17 април 
1989 година 

Измена на 
кооперантот 

14 GRASIDIM Sipcamu Ѕ.р.А., Milano, Италија, 1253/2 
кого во Југославија го застапува од И март 1987 
„Агротехника-Груда", ТОЗД „Аг- година 
ротехника-трговина", Љубљана 

53/87-18 1179/1 
од 13 февруари 

1989 година 

Проширување на 
употребата 

15 HALTOX DETIA-Degesch G.m.b.H., Lan-
denbach, СР Германија, кого во 
Југославија го застапува „Агро-
војводина", Нови Сад 

5384/1 
од 11 

септември 1985 
година 

40/86-48 489/2 
од 13 јануари 
1989 година 

Измена на називот 
на производителот 

16 IMPACT ICI-Agrochemicals, Feruhurt, Ан-
глија, кого во Југославија го за-
стапува ОХИС, РО „Билјана“, 
Скопје 

1494/1 
од 4 март 1987 

година 

53/87-19 1357/2 
од 24 март 1989 

година 

Измена на 
кооперантот 

17 KUPRISA-
LIN 18-S 

ОХИС, РО .„Билјана“, Скопје 4283/2 
од 24 јуни 1987 

година 

53/87-44 2/2 
од 13 февруари 

1989 година 

Проширување на 
употребата 

18 LASSO/LI-
NURON 

Monsanto Europe Ѕ.А., Brisel, кого 
во Југославија го застапува РО 
„Агрославонија", Осиек 

603/2 
од И февруари 

1987 година 

53/87-22 1181/1 
од 13 февруари 

1989 година 

Проширување на 
употребата 

19 MAGTO-
XIN- куг-
лички 

Detia - Degesch GmbH., Landen-
bach, СР Германија, кого во Југо-
славија го застапува „Агровојво-
дина", Нови Сад 

577/1 
од 20 јануари 
1984 година 

27/84-32 491/2 
од 13 јануари 
1989 година 

Измена на називот 
на производителот 
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20 MAUTOX1N 
- палета 

uetia-JJegescn ише?н, Lanaen- звч/1 
bach, СР Германија кого во Југо- од 20 јануари 
славија го застапува „Агровојво- 1984 година 
дина“, Нови Сад 

2//М-М 
од 13 јануари 
1989 година 

21 MAGTOXIN 
- таблети 

Detia-Degesch GmbH,, Landen- 582/1 
bach, СР Германија, кого во Југо- од 20 јануари 
славија го застапува „Агровојво- 1984 година 
дина“ 

27/84-34 495/2 
од 13 јануари 
1989 година 

П 

22 MIKAZOL 
Т-40 

Нови Сад СОУР ,Плива“ - За- 4330/2 
греб, ООУР „Заштита биља“, од 21 јули 1988 
Калиновиќ^ година 

6/89-29 646/2 
од 13 февруари 

1989 година 

Проширување на 
употребата 

23 РНОЅТО-
XIN 

Detia-Degesch GmbH., Landen- 592/1 
bach, СР Германија кого во Југо- од 20 јануари 
славија го застапува „Агровојво- 1984 година 
дина“, Нови Сад 

27/84-46 39/2 Измена на називот 
од 13 јануари на производителот 
1989 година 

24 POSSE 
25-ЕС 

FMC-Corporation, USA, кого во 724/2 
Југославија го застапува РО „Ат- од 24 март 1987 
рославонија", Осиек година 

53/87-63 2038/2 
од 10 април 
1989 година 

Проширување на 
употребата 

25 STARANE-
-250 

Хемијска индустрија „Зорка“ РО 8973/1 
„Заштита биља“, Шабац од 24 декември 

1986 година 

4/87-11 728/2 
од 12 април 
1989 година 

Проширување на 
употребата 

26 TALSTAR-
-10-ЕС 

FMC Corporation, USA, кого во 1236/1 
Југославија го застапува РО „Ат- од 10 февруари 
рославонија", Осиек 1988 година 

56/88-37 1188/1 
од 13 февруари 

1989 година 

Проширување на4 

употребата 

27 TARGA Nisson Chemicals Industries Ltd. 2058/1 
Токио, Јапонија, кого во Југосла- од 15 март 1988 
вија го застапува Кемијска ин- година 
дустрија „Радоња“, Сисак 

56/88-28 605/1 
од 17 јануари 
1989 година 

Измена на 
растворувачот во 

препаратот 

2Ѕ TOPAS/R-
/100-ЕС 

Ciba-Geigy AG, Basel, кого во Ју- 590/2 
гославија го застапува, „Commer- од 4 март 1987 
се“, Љубллна година 

53/87-36 1267/2 
од 10 април 
1989 година 

Приширувањ? на 
употребата 

29 VOLATONI- ИНА-Петрохемија, Кутина 6219/2 '40/86-92 1049/2 
ZIRANO од 26 декември од 17 мај 1989 
ГНОЈИВО, 1985 година година 
НПК 
13:10:12 
са 1% 

30 ZYKJLON Detia-Degesch GmbH., Landen- 368/2 27/84-3 492/2 Измена на називот 
bach, СР Германија, кого во Југо- од 20 јануари од 13 јануари на производителот . 
славија го застапува „Агровојво- 1984 година 1989 година 
дина“, Нови Сад 

Измена на 
садржината 

Бр. 2598/1 
2 август 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за земјоделство, 

д-р Стево Мирјаниќ с. р. 

836. 
Врз основа на член 38 од Законот1 за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата 

земја („Службен лист на СФРЈ“, 49/76 и 43/82), Сојузниот секретаријат за земјоделство објавува 

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

ЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ 
Сојузниот секретаријат за земјоделство утврди дека од 1 јануари до 30 јуни 1989 година престанаа да важат 

дозволите за пуштање во внатрешен промет на следните средства за заштита на растенијата: 
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Дозволата за Број на решението на 

Реден Назив на средство-
број то Назив на производителот 

пуштање во промет ја 
издал Сојузниот 

комитет за 
земјоделство со 
решението број 

Сојузниот 
секретаријат за 
земјоделство за 

престанувањето на 
важењето на 

дозволата 

1 2 3 4 5 

1 ALAR-85 Uniroyal Chemical Company, USA, кого во 
Југославија го застапува „Агротехника-гру-
да", ТОЗД „Агротехника-трговина", 
Љубљана 

7863/2 
од 22 декември 1986 

година 

1863/2 
од 26 јуни 1989 

година 

2 CERVACOL Avenarius-Agro, Chemische Fabrik, Велс, Ав-
стрија, кого во Југославија го застапува То-
варна душика - Руше 

1520/1 
од 2 март 1982 година 

575/1 
од 17 април 1989 

година 

3 DOS AM IX 

и 

SANDOZ AG., Basel, Швајцарија кого во Ју-
гославија го застапува РО „Велебит" Загреб 

5665/2 
од 4 ноември 1983 

година 

1990/1 
од 28 јуни 1989 

година 

4 ENDRIN-20 Товарна кемичних неделков Пинус, Раче при 
Марибору 

2201/2 
од 31 март 1988 

година 

1462/1 
од 29 мај 1989 година 

5 FURADAN 5-G FMC Corporation, New York, USA, кого во 
Југославија го застапува РО „Агрославони-
ја", Осиек 

1964/1 
од 1 септември 1983 

година 

1992/1 
од 28 јуни 1989 

година 

6 GARDONA 50% SHELL International Petroleum Company 
Ltd., Лондон, Англија, кого во Југославија 
го застапува PQ „Астра", Загреб 

694/1 
од 25 јануари 1984 

година 

574/1 
од 17 април 1989 

година 

7 KERB-MIX^ Rohm and Наѕѕ Ѕ.р.А., Milano, Италија, кого 
во Југославија го застапува „Commerce", 
Љубл^на 

1016/2 
од 23 март 1984 

година 

1860/2 
од 20 април 1989 

година 

8 NA-TA HOECHST AG., Frankfurt/M, СР Германија, 
кого во Југославија го застапува РО „Југохе-
мија", Белград 

4851/2 
од 19 декември 1983 

година 

680/1 
од 20 април 1989 

година 

9 NEXAGAN EC-40 SHELL-AGRAR GmbH., Ingelheim/Rh, CP 
Германија кого во Југославија го застапува 
„Агротехника-груда", ТОЗД „Агротехника-
-трговина", Љубллна 

333/1 
од 1 јануари 1984 

година 

46/2 
од 17 јануари 1989 

. година 

10 NEXION ЕС-36 SHELL-AGRAR GmbH., Ingelheim/Rh, СР 
Германија кого во Југославија го застапува 
„Агротехника-Груда", ТОЗД „Агротехника-
-трговина", Љубљана 

3981/2 
од 8 октомври 1984 

година 

1976/2 
од 20 април 1989 

година 

И NEXION ЕС-40 SHELL-AGRAR GmbH., Ingelheim/Rh, СР 
Германија кого во Југославија го застапува 
„Агротехника-груда", ТОЗД „Агротехника-
-трговина", Љубљана 

2302/2 
од 25 мај 1985 година 

1978/2 
од 20 април 1989 

година 

12 PINODRIN Товарна кемичних изделков „Пинус", Раче 
при Марибору 

604/2 
од 11 март 1987 

година 

1461/1 
од 29 мај 1989 година 

13 PURIVEL SANDOZ AG., Basel, Svajcarska, кого во Ју- 3632/2 
гославија го застапува РО „Велебит", Загреб од 1 септември 1983 

година 

1991/1 
од 28 јуни 1989 

година 

14 PYRAJDUR BASF AG., Ludwigshafеп/Rh, СР Германија, 
кого во Југославија го застапува РО „Про-
грес“ ООУР „Прогрес-Хемотекс", IV Робиа 
дирекција - BASF, Белград 

327/1 
од 12 јануари 1983 

година 

1993/1 
од 28 јуни 1989 

година 

15 RUMESAN ulje Товарна кемичних изделков „Пинус", Раче 
при Марибору 

1882/2 
од 19 мај 1983 година 

1463/1 
од 29 мај 1989 година 

Бр. 2599/1 
2 август 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за земјоделство, 

д-р Стево МнрЈаннќ, с. р. 



Страна 1336 - Број 54 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 8 септември 1989 

837. 
Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата 

земја „Службен лист СФРЈ“, 49/76 и 43/82), Сојузниот секретаријат за земјоделство објавува 

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

РЕШЕН ПРОМЕТ 
Сојузниот секретаријат за земјоделство издаде од 1 јануари до 30 јуни 1989 година дозвола за пуштање во 

внатрешен промет на следните средства за заштита на растенијата: 

Реден 
број 

1 Назив на средството Назив на производителот 
Дозвола на Сојузниот секрета-
ријат за земјоделство издадена 

со решението број 
1 2 3 4 

1 ALAHLOR- 480 PO „Галеника", ООУР „Галеника-Агрохеми^ 
ја“ Земун 

1192/1 
од 13 февруари 1989 година 

2 ALTO SANDOZ AG., Basel, Швајцарија, кого во Ју-
гославија го застапува РО „Велебит" - За-
греб 

44/2 
од 10 април 1989 година 

3 ARKADE 80-ЕС ICI - Agrochemicals, Fernhurst, Англија, кого 
во Југославија го застапува ОХИС, РО „Би-
лјана“, Скопје 

2124/2 
од 12 април 1989 година 

4 ВАЅТА НОЕСНЅТ AG., Франкфурт/М, СР Германи-
ја, кого во Југославија го застапува РО „Ју-
гохемија", Белград 

853/1 
од 30 јануари 1989 година 

5 BATURAD-WP Кемијска индустрија „Радоња“, ООУР „За-
штита биља“, Сисак 

669/3 
од 11 мај 1989 година 

6 BAYLETON PASTA Товарна кемичних изделков „Пинус", Раче 
при Марибору 

1173/1 
од 13 февруари 1989 година 

7 BRAVO KOMBI Кемијска индустрија „Радоња“, ООУР „За-
штита бшБа", Сисак 

1465/2 
од 6 март 1989 година 

8 BRODILON MIKI-mamak СОУР „Плива“ - Загреб, ООУР „Заштита 
биља“ - Калиновиќ 

1186/1 
од 13 февруари 1989 година 

9 CHAMPION AGTROL Chemical Products, Houston, Texas, 
USA, кого во Југославија го застапува Ке-

' мијска индустрија„Радоња", Сисак 

1189/1 
од 13 февруари 1989 година 

10 CLATRAL-ALA Кемијска индустрија „Радоња“, ООУР „За-
штита биља“, Сисак 

389/1 
од 10 април 1989 година 

11 CIMOGAL РО „Галеника", ООУР „Галеника-Агрохеми-
ја“, Земун 

1190/1 
од 13 февруари 1989 година. 

12 CULTAR IСI-Agrochemicals, Fernhurst, Англија, кого 
во Југославија го застапува Товарна кемич-
них изделков „Пинус", Раче при Марибору 

1176/1 
од 13 февруари 1989 година 

13 DICURAN(R/forte 80-WP 
i 

Ciba-Geigy AG., Basel, Швајцарија, кого во 
Југославија го застапува „Commerce", Љуб- . 
љана 

2097/2 
од 11 април 1989 година 

14 DILON-7 Творница кемијско-козметичких производа 
„Cosmochemia" - Оточац 

2117/2 
од 7 април 1989 година 

15 DU-DIM SC-48 Duphar В.V., Amsterdam, Холандија, кого во 
Југославија го застапува РО „Македонија-
-агропромет", ООЗТ „Магро", Скопје 

1171/1 
од 13 февруари 1989 година 

16 ETIOL-ULV РО „Галеника", ООУЃ „Галеника-Агрохеми-
ја", Земун 

1904/2 
од 28 јуни 1989 година 

17 GALBEN-Cu AGRIMONT Ѕ.р.А., Милано, Италија, кого 
во Југославија го застапува Кемијска индус-
трија „Радоња“, Сисак 

1129/2 
од 10 април 1989 година 

18 GALBEN-M AGRIMONT ѕ.р.А., М и л а т Шиаф, што 
во Југославија го застапува Ќелијата евд?о 
трија „Радоња“, Сисак 

2090/2 
од 10 април 1989 година 

19 GALOLIN KOMBI РО „Галеника", ООУР „Галеника-агрохеми-
ја", Земун 

1191/1 
од 13 февруари 1989 година 
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20 FEN1KOMBI 30-ЕС Творница кемијско-козметичких производа 
„Cosmochemia", Оточац 

2118/2 
од 7 април 1989 година 

21 FERRAX ICI-Agrohcemicals, Fernhurst, Англија, кого 
во Југославија го застапува Хемијска индус-
трија „Зорка“ - Суботица 

535/2 
од 13 февруари 1989 година 

22 FURORE SUPER НОЕСНЅТ AG., Франкфурт/М, СР Германи-
ја, кого во Југославија го застапува РО „Ју-
гохемија", Белград 

852/1 
од 30 јануари 1989 година 

23 IMPACT-C ICI - Agrochemicals, Fernhurst, Англија, кого 
во Југославија го застапува ОХИС, РО „Би-
лјана“, Скопје 

1178/1 
од 13 февруари 1989 година 

24 K-OBIOL GRAIN ULV-6 Roussel Uclaf Division-Agrovet, Парис, Фран-
ција, кого во Југославија го застапува 
ОХИС, РО „Билјана“, Скопје 

1187/1 
од 13 февруари 1989 година 

25 КАМАТА Monsanto Agricultural Europa, Brisel, Белгија, 
кого во Југославија го застапува РО „Агрос-
лавонија", Осиек 

1257/2 
од 11 април 1989 година 

26 KARATE 2,5-EC ICI - Agrochemicals, Fernhurst, Англија, кого ( 
во Југославија го застапува Хемијсќа индус-
трија „Зорка“, Суботица 

1965/2 
од 10 април 1989 година 

27 KARBOFURAN 35% SC СОУР „Плива“ - Загреб, ООУР „Заштита 
биља“ - Калиновиќ 

1593/2 
од 12 јуни 1989 година 

28 LENACIL WP-80 РО „Галеника", ООУР „Галеника-Агрохеми-
ја", Земун 

1475/2 
од 1 март 1989 година 

29 MIKAL-B Хемијска индустрија „Зорка“ - РО „Заштита 
биља“, Шабац 

1193/1 
од 13 февруари 1989 година 

30 PARAKVAT-OHIS ОХИС, РО „Билјана“, Скопје 664/2 
од 20 април 1989 година 

31 PIRIPOS-EC Кемијска индустрија „Радоња“, ООУР „За-
штита биља“, Сисак 

1423/2 
од 12 јуни 1989 година 

32 PUNCH 40-EC Du Pont Conoco Technologies S.A., Paris, 
Франција, кого во Југославија го застапува 
„Агрославонија", Нови Сад 

1104/2 
од 11 април 1989 година 

33 RADOTIRAM PLUS Кемијска индустрија „Радоња“, ООУР „За-
штита биља“, Сисак 

507/2 
од 13 февруари 1989 година 

34 RODEO Monsanto Agricultural Europa, Brisel, Белгија, 
кого во Југославија го застапува РО „Агрос-
лавонија", Осиек 

1183/1 
од 13 февруари 1989 година 

35 SANDOFAN-C SANDOS AG., Basel, Швајцарија, кого во Ју-
гославија го застапува РО „Велебит", Загреб 

1177/L 
од 13 февруари 11)89 година 

36 SIMAPIN T-50 Товарна кемичних изделков „Пинус", Раче 
при Марибору 

564/2 
од 23 јануари 1989 година 

37 SPAS Monsanto Agricultural Europe, Брисел, Белги-
ја, кого во Југославија го застапува РО „Аг-
рославонија", Осиек 

1258/2 
од 11 април 1989 година 

38 STING Monsanto Agricultural Europe, Брисел, Белги-
ја, кого во Југославија го застапува РО „Аг-
рославонија", Осиек 

1259/2 
од И април 1989 година 

39 STOMP-SUPER Кемијска индустрија„Зорка", РО „Заштита 
биља“, Шабац 

1180/1 
од 13 февруари 1989 година 

40 SUMI-ALPHA 5-EC SUMITOMO Chemical Company Ltd., Осака, 
Јапонија, кого во Југославија го застапува 
Хемијска индустрија „Жупа“, Крушевац 

221/2 
од 10 април 1989 година 

41 SUMILEX 50-FL SUMITOMO Chemical Company Ltd., Осака, 
Јапонија, кого во Југославија го застапува 
Хемијска индустрија „Жупа“, Крушевац 

1064/2 
од И април 1989 година 

42 SYSTHANE 12-E Rohm and Haas Ѕ.р.А., Милано, Италија, ко-
го во Југославија го застапува „Commerce", 
ЈБубљана 

1934/2 
од 12 април 1989 година 

25 
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43 SYSTHANE-MZ Rohm and Haas S.p,A., Милано, Италија, ко-
го во Југославија го застапува „Commerce", 
Љубљана 

1934/2 
од 12 април 1989 година 

44 TREFGAL РО „Галеника", ООУР „Галеника-Агрохеми-
ја", Земун 

1260/2 
од 1 март 1989 година 

45 TRIOARD (R) 75-WP Ciba-Geigy AG., Basel, Швајцарија, кого во 
Југославија го застапува „Commerce", Љуб-
љала 

213/2 
од 10 април 1989 година 

46 ZLATICA PIRIFOS Кемијска индустрија „Радоња“, ООУР „За-
штита биља“, Сисак 

1172/1 
од 13 февруари 1989 година 

47 QUARTZ Rhone Poulenc Agrochemie, Lyon, Франција, 
кого во Југославија го застапува СОУР 
„Плива“ - Загреб 

1999/2 
од 31 март 1989 година 

Бр. 2596/1 
2 август 1989 година 
Белград 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за измена и дополне-
ние на Одлуката за распоредување на стоките на форми на 
извозот и увозот, што е објавена во „Службен лист на 
СФРЈ“, број 45/89 се потпаднале долунаведените грешки, 
тасе дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА 
ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА 

ФОРМИ НА ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ 
1. Во точка 1 под 1 треба да се бришат тарифните оз-

наки: 0811.20 и 0811.903. 
Во точка 1 под 2 наместо тар. ознака 4403.202 треба 

да стои 4403.201. 
Во точка 1 под 7 треба да се брише тарифната ознака 

2103.30. 
Во точка 1 под 11 треба да се бришат тарифните озна-

ки: 0106.019, 0202.903, 3701.102, 4603.90, 4802.529, 5911,90, 
7309.109,7326.20,7326.90,7412.10,7609.00,7610.10,7610.901 
В 7610.909. 

Во точка 1 под 15 наместо знаците долга линија „ 
треба да стојат знаците три кратки цртички „ “ 

Во точка 1 под 16 шифрата на тарифниот став кај ви-
шните наместо „0812 10209" треба да гласи „081210909". 

Во точка 1 под 22 по зборовите: „- Друго“ се додава 
знакот две точки „:". 

Во точка 1 под 32 во тарифната ознака 6414.20 пред 
зборовите: „Од памук“, наместо знакот три цртички 
„ “ треба да стои знакот една цртичка „-". 

Во точка 1 под 35 по зборот: „федер“ се додава запир-
ка „,". 

По редниот број 38, треба да се додаде по грешка 
изоставениот реден број 39, кој гласи: 

„39. Во ознаките: 0811.20, 0812.10, 2008.60, 2901.10, 
2922.19, 2926.90, 2933.90, 3702.52, 3702.92, 3920.71, 3926.90, 
5911.90 и 846330" податоците во колоните 4,5,6 и 7 треба 
да се бришат." 

Од Секретаријатот за законодавство на Сојузниот из-
вршен совет, Белград, 29 август 1989 година 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во Одлуката за измена и дополнение на Одлу-
ката за распоредување на стоките на форми на извозот и 
увозот, што е објавена со „Службен лист на СФРЈ“, бр. 
49/89, се потпаднале долунаведените грешки, та се дава 

Сојузен секретар 
за земјоделство, 

д-р Стево Мирјаииќ, с. р. 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА 
ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА 

ФОРМИ НА ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ 
Во точка 1 под 1 треба да се бришат тарифните озна-

ки: 0811.909, 1403.90, 4202.39, 6402.12,. 6403.50 и 9506.009. 
Во истата точка 1 под 1 треба да се додадат тарифни-

те ознаки: 6402.19, 6403.51 и 9406.009. 
Во точка 1 под 3 треба да се додаде тарифната ознака 

0805.20: 
Во точка 1 под 4 треба да се брише тарифната ознака 

0805.20. 
Од Секретаријатот за законодавство на Сојузниот из-

вршен совет, Белград, 29 август 1989 година 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за распоредување на 
стоките на форми на извозот и увозот во Списокот на сто-
ки со форми на извозот и увозот, („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 82/87) се потпаднаа долунаведените грешки, 
та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ 

НА ФОРМИ НА ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ 

1. Во тар. број 01.06 во колона 5 наместо бројот: 
'„0106.01908" треба да стои: „0106 00901". 

2. Во тар. ознака 0305.41 во колона 3 наместо зборот: 
„solar" треба да стои: „salar". 

3. Во тар. број 04.03 во колона 3 во првиот ред намес-
то зборовите: „Оверено млеко (маштеница) треба да стои 
зборот: „Маштеница", а по зборот: „млеко“ се брише збо-
рот: „кисела“. 

4. Во тар. ознака 0602.91 во колона 3 наместо текстот 
треба да стои следниот текст: „мицелиум за печурки“. 

5. Во тар. број 07.05 во колона 3 наместо зборот: 
„Lactusa" треба да стои зборот: „Lactuca". 

6. Во тар. ознака 0805.20 во колона 3 наместо зборот: 
„судсумас" треба да стои зборот: „садсумас". 

7. Во тар. ознака 0811.20 во колона 3 по зборот: „ри-
беси" треба да се додадат две точки. 

Tap. ознака 0811.903, зборот: „малинка“ во колона 3, 
како и податоците во колоните 5,6 и 7 треба да се бришат. 

Наместо тар. ознака: „0811.904" треба да се напише 
тар. ознака: „0811.903". 
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8. Во тар. број 08.12 наместо тар. ознака 0812.10 во ко-
лона 2 и текстот во колона 3 треба да се напише: 

„0812.10 - Цреши и вишни:" 
Во истиот тар. број, тар. ознака 0812.904 во колона 2, 

наименувањето во колона 3 и податоците во колоните 5,6 
и 7 треба да се бришат. 

9. Во тар, број 09.09 во колона 3, по зборот: „ким“ на-
место запирката треба да стои зборот: „и“, по зборот: „ку-
мина наместо зборот: „и“ треба да стојат точка и запирка, 
а пред зборот „од“ треба да се додаде зборот: „бобинки". 

Во истиот тар. број во тар. ознака 0909.50 во колона 3 
наместо зборот: „и“ треба да стојат точка и запирка, а 
пред зборот: „кдека" треба да се додадат зборовите: „бо-
бинки од“. 

10. Во тар. број 12.01 во тар. ознака 1201.00 во колона 
3 по зборот: „кршена“ треба да се додадат зборовите: 
„или дробена“. 

11. Во тар. број 12.02 во колона 3 наместо зборот: 
„или“ треба да стои зборот: „и“, а по зборот: „кршени“ 
треба да се додадат зборовите: „или дробени“. 

Во истиот тар. 6poj во тар. ознака 1202.20 во колона 3 
по зборот: „кршени“ треба да се додадат зборовите: „или 
дробени“. г 

12. Во тар. број 12.04 во тар. ознака 1204.00 во колона 
3 по зборот: „кршено“ треба да се додадат зборовите: 
„или дробено“. 

13. Во тар. број 12.05 во тар. ознака 1205.00 во колона 
3 по зборот: „кршено“ треба да се додадат зборовите: 
„или дробено“. 

14. Во тар. број 12.06 во тар. ознака 1206.00 во колона 
3 по зборот: „кршено“ треба да се додадат зборовите: 
„или дробено“. 

15. Во тар. број 12.07 во колона 3 по зборот: „крше-
но“ треба да се додадат зборовите: „или дробено“. 

16. Во тар. број 12.09 во тар. ознака 1209.25 во колона 
3 во заградата во првиот ред наместо зборот: „Lomium", 
треба да стои зборот: „Louum". 

17. Во тар. број 15.03 во тар. ознака 1503.00 во колона 
3 наместо зборовите: „масла на пониски масни киселини“ 
треба да стојат зборовите: „олео-масло". . 

18. Во тар. број 18.01 во колона 2 треба да се додаде 
тарифната ознака: „1801.00". 

19. Во тар. број 18.03 во колона 3 наместо зборовите: 
„какао-паста" треба да стојат зборовите: „какао-маса". 

20. Во тар. број 19.04 во колона 3 наместо зборовите: 
„делумно варени треба да стојат зборовите: „претходно 
варени“. 

21. Во тар. број 19.05 во тар. ознака 1905.20 наместо 
текстот во колона 3 треба да стои текстот: 

„Леб и слични производи зачинети со ѓумбир". 
Во истиот тарифен број во тар. ознака 190530 во ко-

лона 3 наместо зборот: „галети" треба да стои зборот: 
обланди“. 

22. Во тар. број 20.08 во тар. ознака 2008.60 во колона 
3 по зборот: „Цреши" треба да се додадат зборовите: „и 
витни“ и две точки, а податоците во колоните 5,6 и 7 тре-
ба да се бришат. 

23. Во тар. број 22.05 во тар. ознака 2205.90 во колона 
3 по наименувањето двете точки треба да се бришат. 

Во истиот тар. број, тар. ознаки 2205.901 и 2205.909 во 
колона 2, наименувањата во колона 3 и податоците во ко-
лоните 4, 5,6 и 7 треба да се бришат. 

24. Во тар. број 22.06 во колона 2 треба да се додаде 
тар. ознака: „2206.00". 

25. Во тар. број 22.09 во колона 2 треба да се додаде 
тар. ознака: „2209.00". 

26. Во тар. број 23.03 во колона 3 наместо зборовите: 
„резанкн од шеќерна трска“ треба да стојат зборовите: 
„резанки од шеќерна репа, отпадоци од шеќерна трска“. 

27. Во тар. број 25.08 во тар. ознака 2508.20 во колона 
3 наместо зборот: „вајарство“ треба да стои зборот: „вла-

Ѕ1 чарсгво". 
28. Во тар. број 25.20 во тар. ознака 2520.10 во колона 

3 наместо зборот: „анхидрид" треба да стои зборот: „ан-
хидрит". 

29. Во тар. број 25.23 во колона 3 во првиот ред на-
место зборорт: „топен" треба да стои зборот: „алумина-
тен". 

Во истиот тар. број во тар. ознака 2523.30 во колона 3 
наместо зборот: „Топев“ треба да стои зборот: „Алумина-
тен". 

30. Во тар. број 27.01 во колона 3 наместо текстот на 
наименувањето треба да стои текстот: 

„Камен јаглен вклучувајќи и брикети со разни форми 
од камен јаглен“. 

Во истиот тар. број во тар. ознака 2701.20 во колона 3 
наместо текстот на наименувањето треба да стои текс?тот: 

„ - Брикети со разни форми од камен јаглен“. 
31. Во тар. број 27.04 во колона 3 во сите тар. ознаки 

наместо четири цртички треба да стојат три цртички. 
32. Во тар. број 28.43 во тар. ознака 2843.2 во колона 3 

во македонскиот текст не е погрешено. 
33. Во тар. број 29.01 во тар. ознака 2901.10 во колона 

3 на крајот на наименувањето треба да се додадат две точ-
ки и да се бришат податоците во колоните 5, 6 и 7. 

Во истиот тар. број, тар. ознаки 2901.291 и 2901.299, 
наименувањата во колона 3 и податоците во колоните 5,6 
и 7 треба да се бришат. 

34. Во тар. број 29.02 во тар. ознака 2902.19 во колона 
3 наместо текстот на наименувањето „- - друго“ треба да 
стои текстот: 

„ други“. 
35. Во тар. број 29.22 во тар. ознака 2922.19 во колона 

3 по зборот: „друго“ треба да се додадат две точки и пода-
тоците во колоните 5,6 и 7 треба да се бришат. 

Во истиот тар. број, тар. ознака 2922.5001 во колона 
2, наименувањето во колона 3 и податоците во колоните 5, 
б и 7 ?реба да се бришат. 

36. Во тар. број 29.25, тар. ознака 2925.203 во колона 
2, текстот во колона 3 и податоците во колоните 5, 6 и 7 
треба да се бришат. 

37. Во тар. број 29.33 во тар. ознака 2933.21 наместо 
текстот во колона 3 треба да стои текстот: 

„ хндрантоии и негови деривати“. 
Во истиот тар. број во тар. ознака 2933.90 во колона 3 

наместо текстот на наименувањето треба да стои текстот: 
а скршнат податоците од колоните 5,6 и 7. 
38. Во тар. број 29.35 тар. ознака 2935.0022 во колона 

2, наименувањето во колона 3 и податоците во колоните 5, 
6 и 7 треба да се бришат. 

39. Во тар. број 29.42 во колона 2 треба да се додаде 
тар. ознака: „2942.00". 

Во истиот тар. број, тар. ознака 2942.002 во колона 2, 
наименувањето во колона 3 и податоците во колоните 5,6 
и 7 треба да се бришат. 

40. Во тар. број 31.02 во тар. ознака 3102.40 во колона 
3 наместо зборот: „калиум“ треба да стои зборот: „калци-
ум“. 

41. Во тар. број 32.04 во тар. ознака 3204.11 наместо 
текстот на наименувањето во колона 3 треба да стои тек-
стот: 

„ - - дисперзии бои и препарати врз база на t f s бон“. 
42. Во тар. број 32.08 во колона 3 наместо зборовите: 

„Премачкувачки средства и лакови (вклучувајќи емајли а 
лакови)" треба да стојат зборовите: „Премачкувачки сред-
ства (бон и лакови)". 

43. Во тар. број 32.09 во колона 3 наместо зборовите: 
„Премачкувачки средства ѕ лакови (вклучувајќи емајли и 
лакови“ треба да стојат зборовите: „Премачкувачки сред-
ства (бои и лакови)", а во последниот ред по зборот: „во-
да“ треба да се брише затворената заграда. 

44. Во тар. број 32.10 во тар. ознака 3210.00 во колона 
3 наместо текстот на наименувањето треба да се напише 
текстот: 

„Други премачкувачки средства (бои и лакови) и пиг-
менти приготвени во вода што се употребуваат за дора-
ботка на кожа“. 

52. Во тар. број 32.14 во колона 3 во вториот ред на-
место зборовите: „синтетички“ треба да стои зборот: 
„смолиќ“. 

Во истиот тар. број во тар. ознака 3301.19 во колона 3 
наместо зборовите: „од лимета“ трба да стои зборот: 
„друго“. 

45. Во тар. број 37.02 во тар. ознака 3702.52 во колона 
3 по зборовите: „над 14 т" , треба да се додадат две точки, 
а податоците во колоните 5, 6 и 7 треба да се бришат. 

Во истиот тарифен број, во тарифната ознака 3702.92 
во колона 3 по зборовите: „над 14 т " треба да се додадат 
две точки, а податоците во колоните 5, 6 и 7 треба да се 
бришат. 

46. Во тар. број 38.04 во колона 2 треба да се напише 
тар. ознака: „3804.00". 

47. Во тар. број 38.10 во тар. ознака 3810.10 во колона 
3 во вториот ред по зборот: „прашени“ треба да се дода-
дат зборовите: „и пасти . 
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48. Во тар. број 38.12 тар. оззнаки 3812.201,3812.202 и 
3812.209 во колона 2, наименувањето во колона 3 и пода-
тоците во колоните 5, 6 и 7 треба да се бришат. 

49. Во тар. број 39.03 во тар. ознака 3903.20 во колона 
3 наместо две цртички треба да стои една цртичка, а збо-
рот: „кополимери" треба да почнува со голема буква. 

50. Во тар. број 39.07 во тар. ознака 3907.209 во коло-
на 3 наместо текстот на наименувањето треба да стои тек-
стот: 

„ други“. 
51. Во тар. број 39.11 во колона 3 наместо зборот: 

„опфатени“ тр^а да стои зорот: „неопфатени“. 
52. Во тар. број 39.12 во колона 3 наместо зборот: 

„опфатени“ ?реба да стои зборот: „неопфатени“. 
53. Во тар. број 39.13 во колона 3 наместо зборот: 

„опфатени“ треба да стои зборот: „неопфатени“. 
54. Во тар. број 39.14 во колона 3 наместо тар. број: 

39.10" треба да стои тар, број: „39.01". 
55. Во тар. број 39.20 во тар. ознака 3920.71 во колона 

3 по зборот: „целулоза“ трба да се напишат две точки, а 
текстот во колоните 5, 6 и 7 да се брише. 

56. Во тар. број 39.22 тар. ознаки 3922.901 и 3922.902 
во колона 2, наименувањата во колона 3 и податоците во 
колоните 5, 6 и 7 треба да се бришат. 

Во тар. број 39.26 во тар. ознака 3926.90 во колона 3 
по зборот: „Друго“ треба да се додадат две точки, а пода-
тоците во колоните 5,6 и 7 треба да се бришат. 

57. Во тар. број 40.02 во колона 2 наместо тар. ознака: 
„4002.192" треба да стои тар. ознака: „4002.1911", во коло-
на 3 наместо три цртички треба да стојат четири цртички, 
а во колона 5 наместо бројот: „4002.19206 треба да стои: 
„4002.19117". 

Во истиот тар. број во колона 2 наместо тар. ознака: 
„4002.193" треба да стои тар. ознака: „4002.1912", во коло-
на 3 наместо три цртички треба да стојат четири цртички, 
а во колона 5 наместо бројот: „4002.19303" треба да стои: 
„4002.19125". 

Во истиот тар. број во колона 2 наместо тар. ознака: 
„4002.194" треба да стои тар. ознака: „4002.1913", во коло-
на 3 наместо три цртички треба да стојат четири цртички, 
а во колона 5 наместо бројот: „4002.19400" треба да стои: 
„4002.19133". 

Во истиот тар. број во колона 2 наместо тар. ознака: 
„4002.195" треба да стои тар. ознака: „4002.1914", во коло-
на 3 наместо три цртички треба да стојат четири цртички, 
а во колона 5 наместо бројот: „4002.19508" треба да стои 
бројот: „4002.19141". 

Во истиот тар. број во колона 2 наместо тар. ознака: 
„4002.196" треба да стои тар. ознака: „4002.1919", во коло-
на 3 наместо три цртички треба да стојат четири цртички, 
а во колона 5 наместо бројот: „4002.19605", треба да стои 
бројот: „4002.19192". 

58. Во тар. број 40.11 во колона 3 по зборот: „надво-
решни“ треба да се додаде зборот: „пневматски“, а по зно-
рот: „гуми“ треба да се додаде текстот: „(вклучувајќи и 
тјубелесггуми)". 

Во истиот тар. број во колона 2 наместо тар. ознака: 
„4011.2018" треба да стои тар. ознака: „4011.2019". 

59. Во тар. број 40.12 во колона 3 наместо зборовите: 
„или гуми за пумпање“ треба да стојат зборовите: „и гуми 
со воздушни комори“. 

60. Во тар. број 41.01 во тар. ознака 4101.10 во колона 
3 во вториот ред зборовите: „и кожи од копитари“ треба 
да се бришат. 

61. Во тар. број 44.01 во колона 3 наместо зборовите: 
„форма на брикети, налети“ треба да стојат зборовите: 
„облици, брикети, пелети". 

Во истиот тар. број во тар. ознака 4401.30 во колона 3 
наместо зборовите: „форми на брикети, пелети или слич-
ни форми“ треба да стојат зборовите: „облици, брикети, 
пелети или слични форми“. 

62. Во тар. број 44.03 во тар. ознака 4403.201 наместо 
текстот на наименувањето во колона 3 треба да стои тек-
стот: 

„ од егзотични иглолисници". 
Во истиот тар. број во тар. ознака 4403. 202 во колона 

3 наместо текстот на наименувањето треба да стои тек-
стот: 

„ трупци за режење и фурнир од други иглолис-
ници". 

Во истиот тар. број во тар. ознака 4403.91 во колона 3 

по зборот: „даб“ треба да се додадат во заграда зборови-
те: „(Quercus spp.)V 

Во истиот тар. број во тар. ознака 4403.92 во колона 3 
по зборот: „бука“ треба ла се додадат во заграда зборови-
те: „(Fag-аѕ ѕрр.)". 

63. Во тар. број 44.07 во тар. ознака 4407.91 во колона 
3 по зборот: „дабово“ треба да се додадат зборовите во за-
града: „(Quercus ѕрр.)". 

Во истиот тар. број во тар. ознака 4407.92 по зборот: 
„буково“ треба да се додадат зборовите во заграда: „(Ра-
gus ѕрр.)". 

64. Во тар. број 44.11 во колона 3 по зборот: „други“ 
отворената заграда треба да се брише, а по зборот: „дрве-
нести“ затворената заграда треба да се брише. 

65. Во тар. број 44.12 во колона 3 наместо зборот: 
„фурнирски" треба да стои зборот: „фурнирани". 

66. Во тар. број 44.20 во колона 3 по зборовите: „про-
изводи од дрво;" треба да се додадат зборовите: „статуети 
и други украси од дрво;". 

67. Во тар. 6poj 47.02 во колона 2 треба да се додаде 
тар. ознаха: „4702.00". 

68. Во тар. број 48.02 во колона 3 по зборовите: „тар. 
број“ треба да се додаде бројот: „48.01" и зборот: „и“. 

69. Во тар. број 48.05 тар. ознака: „4805.602" во коло-
на 2, наименувањето во колона 3 и податоците во колони-
те 5,6 и 7 треба да се бришат. 

Во истиот тар. 6poj во тар. ознака 4805.70 во колона 3 
наместо зборовите: „од 50 g/m2" треба да стојат зборови-
те: „од 150 g/m2". 

70. Во тар. број 48.07 во тар. ознака 4807.91 во колона 
3 зборовите: „од хартија и картон“ треба да се бришат, а 
по зборовите: „друга хартија“ треба да се додаде зборот: 
„освен . 

71. Во тар. број 48.10 во тар. ознака 4810.3 во колона 3 
по зборот: „картон“, зборот: „други“ и запирката треба да 
се бришат. 

72. Во тар. број 48.16 во тар. ознака 4816.10 во колона 
3 наместо зборот: „Картон“ треба да стои зборот: „Кар-
бев“. 

73. Во тар. број 48.20 во колона 3 наместо зборот: 
„мапи“ треба да стојат зборовите: „подметки за пишува-
ње комбинирани“. 

74. Во насловот на глава 49 по зборот: „ПРОИЗВО-
ДИ“ треба да се додаде зборот: „ГРАФИЧКИ“. 

75. Во тар. број 49.07 во колона 3 зборовите: „чекови“ 
и „банкноти“ треба да ги заменат своите места. 

76. Во тар. број 49.09 во колона 2 треба да се додаде 
tap. ознака: „4909.00". 

77. Во тар. број 50.08 во тар. ознака 5007.20 во колона 
3 по зборот: „отпадоци“ треба да се додадат зборовите: 
„од свила“. 

78. Во тар. број 51.01 во тар. ознака 5101.2 во колона 3 
наместо зборот: „Перена“ треба да стои зборот: „Одмас-
тена". 

79. Ознаката на тар. број 51.05 се запишува во колона 
1, а колона 2 се брише. 

Во истиот тар. број во тар. ознака 5105.21 во колона 3 
наместо текстот на наименувањето треба да стои текстот: 

„ - - чешлана волна во ринфузна состојба - во сноп-
чиња". 

80. Во тар. број 51.13 во колона 2 треба да се напише 
тар. ознака: „5113.00". 

81. Во тар. број 52.01 во колона 2 треба да се напише 
тар. ознака: „5201.00". 

82. Во тар. број 52.08 во тар. ознаки 5208.22, 5208.32 и 
5208.42 во колона 3 наместо зборовите: „10 g/m2" треба да 
стојат зборовите: „100 g/m2". 

83. Во тар. број 52.12 во колона 3 по зборот: „памук“ 
текстот треба да се брише. 

Во истиот тар. број пред тар. ознака: „5212.11" во ко^ 
дона 2 да се напише тар. ознака: „5212.1", а во колона 3 
следниот текст: 

„- Со маса до 200 g/m2". 
84. Во тар. број 55.07 во колона 2 треба да се напише 

тар. ознака: „5507.00". 
85. Во тар. број 55.09 во тар. ознака 5509.6 во колона 3 

по зборот: „влакна“ треба да се додаде запирка и зборот: 
„сечени“. 

86. Во тар. број 55.10 во тар. ознака 5510.90 во колона 
3 по зборот: „Друго“ треба да се додаде зборот: „преди-
во“. 
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87. Во тар. број 55.12 во тар. ознака 5512.2 во колона 3 
по зборот: „влакна треба да се додаде запирка и зборот: 
„сечени-. 

88. Во тар. број 55.16 во тар. ознака 5516.1 во колона 3 
наместо зборот: „тежина“ треба да стои зборот: „маса“. 

89. Во тар. број 56.04 во тар. ознака 5604.10 во колона 
3 по зборот: „материјал“ заградата и бројот во заградата 
треба да се брише. 

90. Во тар. број 56.05 во тар. ознака 5605.00 во колона 
3 наместо текстот на наименувањето треба да се напише 
текстот: 

„ Метализирано предиво, вклучувајќи обвиткано 
предиво, кое се состои од текстилно предиво, од ленти 
или од слични форми од тар. броеви 54.04 или 54.05, ком-
бинирани со метал во форма на нишки, ленти или прав 
или прекриени со метал“. 

91. Во тар. број 56.06 во тар. ознака 5606.00 во колона 
3 наместо текстот на наименувањето до точката и запир-
ката треба да стои текстот: 

„(Свиткано предиво, обвиткаии ленти и слични фор-
ми од тар. броеви 54.04 или 54.05, освен обвитканите про-
изводи од тар. број 56.05 и обвиткано предиво од коњска 
длака од гривата и опашката;". 

92. Во тар. број 58.02 во тар. ознака 5802.1 во колона 3 
по зборот: „слични“ треба да се додаде зборот: „замчес-
ти". 

Во истиот тар. број во тар. ознака 5802.20 во колона 3 
по зборот: „слични“ треба да се додаде зборот: „замчес-
ти". 

93. Во тар. број 58.06 во колона 3 наместо зборовите: 
„тесни ткаенини изработени“ треба да стојат зборовите: 
„тесни материјали изработени“. 

Во истиот тар. број во тар. ознака 5806.10 во колона 3 
по зборот: „слични“ треба да се додаде зборот: „замчес-
ти". 

Во истиот тар. број во тар. ознака 5806.40 во колона 3 
наместо зборовите: „Тесни ткаенини“ треба да стојат збо-
ровите: „Тесни материјали“. 

94. Во тар. број 58.09 во тар. ознака 5809.00 во колона 
3 наместо зборовите: „изработка на мебел“ треба да сто-
јат зборовите: „внатрешно опремување“. 

95. Во тар. број 59.10 во тар. ознака 5910.00 во колона 
3 наместо текстот: „Трансмисиони или конвеерски ленти 
и ремени од текстилен материјал“ треба да стои текстот: 
„Ленти и ремени од текстилен материјал за транспортни 
или трансмисиони цели“. 

96. Во тар. број 59.11 во тар. ознака 5911.10 во колона 
3 наместо текстот на наименувањето треба да стои тек-
стот: 

„- - Текстилни ткаенини, филц и ткаенини поставени 
со филц, Превлечени, прекриени или ламинира-
ни со гума, кожа или со друг материјал, што се 
користат за обложување на карди и слични ткае-
нини за други технички цели“. 

Во истиот тар. број во тар. ознака 5911.90 во колона 3 
по зборот: „Друго“ треба да се додадат две точки, а пода-
тоците во колоните 5, 6 и 7 треба да се бришат. 

97. Во тар. број 61.03 во колона 3 во наименувањето 
наместо зборовите: „работни комбинезони" треба да сто-
јат зборовите: „панталони со пластрон и со нарамки". 

Во истиот тар. број во тар. ознака 6103.3 во колона 3 
наместо текстот на наименувањето треба да се напише 
текстот: 

,Јакни и сакоа“. 
Во истиот тар. број во тар. ознака 6103.4 во КОДОШ ) 

наместо зборовите: „работни комбинезон^ треба да CKV 
јат зборовите: „панталони со пластрон и со нарамкн". 

98. Во тар. број 61.04 во колона 3 во наименувањето 
наместо зборовите: „работни комбинезони" треба да СТО“ 
јат зборовите: „панталони со пластрон и со нарамкн". 

Во истиот тар. број во тар. ознака 6104.3 во колоната 
3 наместо текстот на наименувањето треба да се нашине 
текстот: 

„Јакни и сакоа“. 
Во истиот тар. број во тар. ознака 6104.6 во колона 3 

наместо зборовите: „работни комбинезонот треба да сто-
јат зборовите: „панталони со пластрон и со нарамки". 

99. Во тар. број 61.12 во колона 2 наместо тар. ознака: 
„Ш23Р треба да стои тар. ознака: „6112.3". ^ 

100. Во тар. број 62.02 во тар. ознака 6202.13 во коло-
на 3 наместо зборот: „материјали“ треба да стои зборот: 
„влакна“. 

101. Во тар. број 62.03 во колона 3 во наименувањето, 
зборовите: „сакоа (блејзери)" треба да се бришат, а намес-
то зборовите: „работни комбинезони" треба да стојат збо-
ровите: „панталони со пластрон и со нарамки". 

Во истиот тар. број во тар. ознака 6203.3 во колона 3 
зборот во загради: „(блејзери)" треба да се брише. 

Во истиот тар. број во тар. ознака 6203.4 во колона 3 
наместо зборовите: „работни комбинезони" треба да сто-
јат зборовите: „панталони со пластрон и со нарамки". 

Во истиот тар. број во тар. ознаки 6203.421,6203.431 и 
6203.491 во колона 3 наместо текстот на наименувањето 
треба да се напише текстот: 

„ работни“. 
102. Во тар. број 62.04 во колона 3 во наименувањето 

наместо зборовите: „работни комбинезон^ треба да сто-
јат зборовите: „панталони со пластрон и со нарамки". 

Во истиот тар. број во тар. ознака 6204.3 во колона 3 
наместо текстот 1на наименувањето треба да стои текстот: 

„- Јакни и сакоа“. 
Во истирт тар. број во тар. ознака 6204.6 во колона 3 

наместо зборовите: „работни комбинезони" треба да сто-
јат зборовите: „панталони со пластрон и со нарамки". 

103. Во тар. број 62.10 во колона 3 наместо зборовите: 
„ткаенини“ треба да стои зборот: „материјали“. 

Во истиот тар. број во тар. ознака 6210.10 во колона 3 
наместо зборот: „ткаенини“ треба да стои зборот: „мате 
ријали". 

104. Во глава 63 во насловот наместо зборот: „УПОТ-
РЕБУВАНА“ треба да стојат зборовите: „ИЗНОСЕНА -
ДОТРАЕНА“, а наместо зборот: „УПОТРЕБУВАНИ“ тре-
ба да стои зборот: „ДОТРАЕНИ“. 

105. Во тар. број 63.06 во колона 3 по зборот: „едра“ 
треба да се додаде отворена заграда, а по зборот: „возила“ 
треба да се додаде затворена заграда. 

106. Во тар. број 63.07 во тар. ознака 6307.10 во коло-
на 3 наместо зборот: „одржување“ треба да стои збо-
рот :„чистење". 

107. Во тар. број 63.08 во колона 3 наместо зборовите: 
„правење крпари" треба да стојат зборовите: „изработка 
на простнрки". 

Во истата глава, наместо текстот на раздел III треба 
да стои текстот:„ИЗНОСЕНА - ДОТРАЕНА ОБЛЕКА И 
ДОТРАЕНИ ПРОИЗВОДИ ОД ТЕКСТИЛ; КРПИ“. 

108. Во тар. број 63.09 во тар. ознака 6309.00 во коло-
на 3 наместо текстот на наименувањето треба да се напи' 
ше текстот: 

„Износена - дотраена облека и други дотраени про-
изводи од текстил“. 

109. Во глава 67 во насловот по зборовите: „ПЕРЈЕ И 
ПЕРДУВ“ наместо точка и запирка треба да стои запирка. 

110. Во тар. број 67.02 во колона 3 во првиот ред на-
место зборот : „овошје“ треба да стои зборот: „плодови“, 
а во последноит ред наместо зборот: „овошје“ треба да 
стои зборот: „плодови“. 

111. Во тар. број 68.07 во колона 3 во првиот ред на-
место зборот: „асфалт“ треба да стои зборот: „битумен“. 

112. Во тар. број 68.08 во колона 2 во македонскиот 
текст не е погрешено. 

113. Во тар. број 69.02 во тар. ознака 6902.20 во коло-
на 3 наместо зборот: „комбинација“ треба да стои зборот: 
„соединетава“. 

114 Во таа. број 69.03 во тар. ознака 6903.20 во коло-
ва Ѕ наместо зборот: „комбинации“ треба да стои зборот: 

185. Во таа број 69.12 во колона 2 треба да се напише 
Пфк ознака: „6912.00". 

116. Во тар. број 70.02 во тар. ознака 7002.31 во коло-
ва 3 наместо зборовите: „друг силициум-диоксид“ треба 
да стојат зборовите: „друг топен силициум - диоксид“. 

! 17. Во тар. број 70.05 во тар. ознака 7005.29 во, коло-
ва 3 наместо текстот на наименувањето треба да се напи-
ше текстот: 

„- друго“. 
118. Во тар. број 70.10 во колона 3 во првиот ред збо-

рот: „шишенца“ и запирката треба да се избришат. 
119. Во тар. број 70.18 во колона 3 во вториот ред 

одоздола по зборот: „накит“ наместо запирка треба да 
стои точка и запирка. 

120. Во тар. број 70.19 во тар. ознака 7019.10 во коло-
на 3 по зборот: „ровинг" наместо цртичка треба да се до-
даде запирка. 
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121. Во тар. број 71.08 во колона 3 наместо зборовите 
во заградата: ,ДИЕТО платннирано со платина“, треба да 
сто изборот: „платишфано". 

122. Во тар. број 72.16 во тар. ознака 7216.2 во колона 
3 во зборот: „екстрахирани“ треба да се напише запирка. 

123. Во тар. број 73.04 во тар. ознаки 7304.206 и 
7304.209 во колона 3 наместо зборовите: „1СХЛ) mm" треба 
да се напишат зборовите : „1000 т" . 

Во тар. број 73.07 во тар ознака 7307.23 во колона 3 
наместо текстот на наименувањето треба да стои текстот: 

„- - прибор за челно заварување“. 
124. Во тар. број 73.17 во колона 2 треба да се напише 

тар. ознака: „7317.0(Г. 
125. Во тар. број 74.15 во колона 3 наместо зборовите: 

„жичени копчиња треба да стојат зборовите: „поединеч-
ен! проширени спојница“, а наместо зборот: „бургии" тре-
ба да стојат зборовите: „навртка“, „матици,". 

. Во истиот тар. број во тар. ознака 7415.32 во колона 3 
наместо зборот: „бурми“ треба да стојат зборовите: „на-
вртка и матици“. 

126. Во тар. број 76.10 во петтиот ред по зборовите: 
„за нив“ и запирката, треба да се додадат зборовите: „пра-
гови за врати“ и запирка. 

127. Во тар. број 82.01 во колона 3 наместо зборовите: 
„за режење“ треба да стојат зборовите во загради: „(освен 
ножици со алки за прсти)". 

128. Во тар. бр. 83.03 во колона 2 треба да се напише 
тар. ознака: „8303.00". 

129. Во тар. број 84.16 во колона 3 по зборот: 
„ложење“ и запирката наместо преостанатиот текст во на-
именувањето треба да стои текстот: „вклучувајќи нивни 
механички решетки, механички отстранувачи на пепел и 
слични уреди:". 

Во истиот тар. број во тар. ознака 8416.30 наместо 
текстот на наименувањето треба да стои текстот: 

„- Механички уреди за ложење, вклучував нивни 
механички решетки, механички отстранувани на 
пепел и слични уреди“. 

130. Во тар. број 84.18 во тар. ознака 8418.50 во коло-
на 3 наместо текстот на наименувањето треба да стои тек-
стот: 

„- Други сандаци, ормани, витрини и сличен мебел, 
за ладење или замрзнување“. 

131. Во тар. број 84.19 во колона 3 наместо зборовите: 
„електрично загревани или ^загревани“, треба да стои 
текстот во загради: „(вклучувајќи и електрично загрева-
ни)". 

Во истиот тар. број во тар. ознака 8419.60 во колона 3 
во првиот ред наместо зборот: „гас“ треба да стојат збо-
ровите: „на д руги гасови“. 

Во тар. број 84.31 во тар. ознака 8431.434 во колона 3 
наместо зборовите: „над 120 на“ треба да стојат зборови-
те: „над 12 cm". 

132. Во тар. број 84.43 во тар. ознака 8443.30 во коло-
на 3 наместо текстот на наименувањето треба да стои тек-
стот: 

„- Машини за флексографски печат“. 
133. Во тар. број 84.48 во колона 3 наместо зборовите: 

„запирки на движења“ треба да стојат зборовите: „уреди 
за запирање“. 

134. Во тѕш. број 84.49 во тар. ознака 8449.00 во коло-
на 3 наместо зборот: „довршување“ треба да стојат зборо-
вите: „завршна обработка“. 

135. Во тар. број 84.59 наместо текстот во колона 3 
треба да стои текстот: 

„Алатки машини за обработка на метали со симнува-
ње на струганици (вклучувајќи машини со работни едини-
ци на водилки): со дупчење, проширување на отвори (со 
стружење или гледање), со гледање, врежување или со ка-

жување на мазон, освен струговите од тарифниот број 
.58". 

Во истиот тар. број во тар. ознака 8459.40 во колона 3 
наместо текстот на наименувањето треба да стои текстот: 

Други машини за дупчење со проширување на от-
вори“. 

136. Во тар. број 84.61 наместо текстот во колона 3 
треба да стои текстот: 

„Алатки машини за обработка на метали, синтерува-
ни метални карбиди или кермети со симнување на струга-
ници; со ^Јадосување, изработка на жлебови, провлекува-
ње, режење на запчаници или со довршување на записни-

ци, со сечење со пила, со отсечување и со други постапки, 
на друго место неспомнати ниту опфатени“. 

137. Во тар. број 84.62, тар. ознаки 8462.211 и 8462.219 
во колона 2, наименувањата во колона 3 и податоците во 
колоните 5,6 и 7 треба да се бришат. 

138. Во тар. број 84.63 во тар. ознака 8463.30 во коло-
на 3 на крајот на текстот на наименувањето треба да се на-
пишат две точки, а податоците од колоните 5,6 и 7 треба 
да се бришат. 

139. Во тар. број 84.72 во тар. ознака 8472.20 во коло-
на 3 наместо зборот: „текст“ треба да стојат зборовите: 
„втиснување на текст“. 

140. Во тар. број 84.85 во тар. ознака 8485.10 во коло-
на 3 наместо текстот на наименувањето треба да стои тек-
стот: 

„ - Пропелери и лопатки, за бродови и чамци“. 
141. Во тар. број 85.14 тарифната ознака 8514.103, тек-

стот во колона 3 ш податоците во колоните 5,6 и 7 треба 
да се бришат. 

142. Во тар. број 85.18 во тар. ознака 8518.50 во коло-
на 3 наместо текстот на наименувањето треба да стои тек-
стот: 

„ - Електрични сетови за засилување на звукот“. 
143. Во тар. број 85.19 во колона 2 наместо тар. озна-

ка: „8519.22" треба да стои тар. ознака: „8519.29", а во ко-
лона 5 наместо бројот: „8519.22008" треба да стои бројот: 
„8519.29002". 

144. Во тар. број 85.30 во колона 3 наместо зборот: 
„железница“ треба да стојат зборовите: „железнички пру-
ги“, наместо зборот: „трамваи" треба да стојат зборовите: 
„трамвајски пруги“. ^ 

Во истиот тар. број во тар. ознака 8530.10 во колона 3 
наместо зборовите: „шински сообраќај“ треба да стојат 
зборовите: „железнички и трамвајски пруги“. 

145. Во тар. број 8532 во тар. ознака 8532.10 во коло-
на 3 наместо зборовите: „до 0,5 kVAr" треба да стојат збо-
ровите: „од најмалку 0,5 kVAr". 

146. Во тар. број 8535 во колона 3 наместо зборовите: 
„лутачки бранови треба да стојат зборовите: „бранови со 
висока фреквенција“. 

Во истиот тар. број во тар. ознака 8535.40 во колона 3 
наместо зборовите: „лутачки бранови“ треба да стојат 
зборовите: „бранови со висока фреквенција“. 

' 147. Во тар. број 85.36 во колона 3 наместо зборовите: 
„лутачки бранови4 треба да стојат зборовите: „бранови со 
висока фреквенција“. 

148. Во тар. број 85.44 во колона 3 во шестиот ред на-
место зборот: „неелектрични" треба да стои зборот: 
„електрични“. 

149. Во тар. број 85.45 во колона 3 во вториот ред на-
место зборот: „ламби“ треба да стои зборот: „сијалици“. 

150. Во тар. број 86.06 во колона 2 наместо тар. озна-
ка: „8606.4" треба да се напише тар. ознака: „8606.9". 

151. Во тар. број 86.08 во колона 2 треба да се напише 
тар. ознака: „8608.00". 

152. Во глава 87 во насловот наместо зборовите: 
„ДРУМСКИ ВОЗИЛА“ треба да стојат зборовите: „ВО-
ЗИЛА, ОСВЕН ЖЕЛЕЗНИЧКИ ИЛИ ТРАМВАЈСКИ 
ШИНСКИ ВОЗИЛА“. 

153. Во тар. број 87.07 во колона 3 по зборот: „каби-
ни“ треба да се напише затворена заграда, а по бројот: 
„87.05 затворената заграда треба да се брише. 

154. Во тар. број 87.08 во тар. ознака 8708.80 во коло-
на 3 наместо зборовите: „Амортизери на удари“ треба да 
стојат зборовите: „Амортнзерн на обесување“. 

155. Во тар. број 87.09 во колона 3 наместо зборовите: 
„товарни возила“ треба да стојат зборовите: „работни ко-
лички (автокарн)", а наместо зборот: „докови“ треба да 
стои зборот: „дуки“. 

156. Во тар. број 87.11 во колона 3 наместо зборот: 
„и“ треба да стои запирка, а по зборот: „велосипеди“ тре-
ба да се напишат зборовите: „и слични возила“. 

157. Во тар. број 87.14 во тар. ознака 8714.96 во коло-
на 3 наместо зборот: „кривам“ треба да стојат зборовите: -
„криваен механизам“. ; 

158. Во тар. број 89.05 во колона 3 наместо зборовите: ј 
„противпожарни бродови“ треба да стојат зборовите: 
„пожарникарски пловила“. 

159. Во тар. број 90.03 во колона 3 наместо текстот на 
наименувањето треба да се напише текстот: 

„Рамки за очила или слични производи и нивни дело-
ви“. 
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160. Во тар. број 90.04 во колона 3 наместо текстот на 
наименувањето треба да се напише текстот: 

„Очила и слични производи, корективни, заштитни и 
други:-. 

161. Во тар. број 90.06 во тар. ознака 9006.30 во коло-
на 3 по зборот: „снимања“, запирката треба да се брише, а 
наместо зборовите: „воздушни испитувања“ треба да сто-
јат зборовите: „од воздух“. 

162. Во тар. број 90.15 во тар. ознака 9015.40 во коло-
на 3 наместо зборовите: „фотограметриско премерување“ 
треба да стои зборот: „фотограметрија". 

163. Во тар. број 90.17 во тар. ознака 9017.20 во коло-
на 3 зборот: „Инструменти“ треба да се замени со зборо-
вите: „Други инструменти“. 

164. Во тар. број 90.20 во колона 2 треба да се напише 
тар. ознака: „У020.00". 

165. Во тар. број 90.25 во колона 3 во наименувањето 
наместо зборот: „психометри" треба да стои зборот: 
„психрометри". 

166. Во тар. број 91.01 во колона 3 наместо зборот: 
„кутија“ треба да стои зборот: „Куќиште“. 

167. Во тар. број 91.04 во колона 3 наместо зборовите: 
„авиони и вселенски летала“ треба да стојат зборовите: 
„воздухоплови, космички летала“. 

168. Во тар. број 91.10 во колона 3 наместо точка и за-
пирка треба да стои отворена заграда, наместо зборовите: 
„механички часовници“ треба да стои зборот: „механиз-
ми“, а по зборот: „сетови се додаваат затворена заграда 
и точка и запирка. 

Од Секретаријатот за законодавство на Сојузниот из-
вршен совет, 29 август 1989 година, Белград. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

812. Одлука за воспоставување дипломатски одно-
си меѓу Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија и Државата Катар 1309 

813. Одлука за Службата за персонални работи на 
Сојузниот извршен совет 1309 

814. Правилник за престанување на важењето на ју-
гословенските стандарди за методите на испи-
тување на добиточна храна и за испитување на 
квалитетот на жита : 1310 

815. Правилник за југословенските стандарди за 
преносни алати со електромотори 1310 

816. Правилник за југословенските стандарди за 
чисти хемикалии 1311 

817. Правилник за југословенските стандарди за 
чисти хемикалии 1311 

818. Правилник за југословенскиот стандард за 
L електронски цевки 1312 
К19. Правилник за југословенскиот стандард за гра-
ш фички симболи за примена во електротехника-
I та 1312 
В). Правилник за југословенскиот стандард за 
Ш електроника и телекомуникации 1312 

Страна 

821. Правилник за југословенскиот стандард за че-
лици за подобрување 1313 

822. Правилник за југословенскиот стандард за 
двострани завртен 1313 

823. Правилник за југословенскиот стандард за 
електроакустиха 1313 

824. Правилник за југословенските стандарди за аз-
бестноцементни производи 1314 

825. Правилник за југословенскиот стандард за 
стандардни номинални струи 1314 

826. Правилник за југословенскиот стандард за гра-
дежни префабрикувани елементи 1314 

827. Правилник за метролошките услови за индук-
циони броила за електрична енергија 1314 

828. Правилник за метролошките услови за работ-
ни еталони-уреди за испитување на броила на 
електрична енергија - 1317 

829. Наредба за престанок на важењето на Наредба-
та за донесување на производителот специфи-
кации за крмни смеси и предсмеси (преминав) 1328 

830. Наредба за измена на Наредбата за условите и 
начинот на наплата, располагање и плаќање со 
готови пари 1328 

831. Коефициенти на растежот на цените и коефи-
циент на растежот на животните трошоци во 
СФРЈ 1328 

832. Упатство за измени и дополненија на Упат-
ството за начинот на исплатување на надомес-
тите на воените обврзници повикани заради 
вршење на воената обврска во Југословенската 
народна армија 1329 

833. Упатство за измена и дополнение на Упатство-
то за содржината и начинот на водење на 
Единствен план на сметки на општественото 
сметководство во Службата на општественото 
книговодство 1329 

834. Список на средствата за заштита на растенија-
та за кои се продолжени дозволите за пуштање 
во внатрешен промет 1330 

835. Список на средствата за заштита на растенија-
та за кои се изменети и дополнети дозволите за 
пуштање во внатрешен промет 1332 

836. Список на средствата за заштита на растенија-
та за кои престанале да важат дозволите за 
пуштање во внатрешен промет 1334 

837. Список на средствата за заштита на растенија-
та за кон се издадени дозволи за пуштање во 
внатрешен промет 1336 

Исправка на Одлуката за измена и дополнение на 
Одлуката за распоредување на стоките на фор-
ми на извозот и увозот 1338 

Исправка на Одлуката за измена и дополнение на 
Одлуката за распоредување на стоките на фор-
ми на извозот и увозот : - 1338 

Исправка на Одлуката за распоредување на стоките 
на форми на извозот и увозот 1338 
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