
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" излегува во из-
дание на српскохрватски, односно хрватскосрп-
ски, словенечки, македонски, албански и унгар-
ски јазик. - Огласи според тарифата - Жиро 
сметка кај Службата на општественото книго-

водство 60802-603-21943 

Цена на овој број е 68 динари. - Претплатата за 
1984 година изнесува 1.852 динари. Рок за рек-
ламации 15 дена. - Редакција: Улица Јована 
Ристика број 1. Попгг. фах 226. - Телефони: 
Централа 650-155: Уредништво 651-885; 

Служба за претплата 651-732; Телекс 11756 

699. 

Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во 
врска со точка 4 од Одлуката за формирањето, делокругот 
и составот на Комисијата за контрола на Службата за 
државна безбедност, Собранието на СФРЈ, на предлог од 
Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 12 декември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЈАТА ЗА 
КОНТРОЛА НА СЛУЖБАТА ЗА ДРЖАВНА БЕЗБЕД-

НОСТ 

1. За претседател на Комисијата за контрола на 
Службата за државна безбедност се избира Рајко Јечмени-
ца, делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ. 

2. Функцијата од точка 1 на оваа одлука именуваниот 
ќе ја врши почнувајќи од 30 декември 1984 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 481 
12 декември 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпиќ, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Стојан Бјелајац, е. р. 

700. 

Врз основа на член 185 став 2, во врска со чл. 58 и 414 
од Законот за основите на системот на државната управа 
и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА ПАТ-
НИ И ДРУГИ ТРОШОЦИ ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГА-
НИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗА-

ЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ 
ТРОШОЦИ 

Член 1 

Во Уредбата за издатоците за патни и други трошоци 
што на сојузните органи на управата и на сојузните орга-

низации им се признаваат во материјални трошоци 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 20/79, 48/79, 66/79, 58/80, 
40/81, 11/83, 22/84 и 32/84) во член 6 ст. 6 и 7 се менуваат 
и гласат: 

„Издатоците за дневници за службено патување му се 
признаваат на органот во материјални трошоци за работ-
ниците, раководните работници и функционерите во износ 
од 1.000 динари. 

Ако работникот, раководниот работник и функционе-
рот на службено патување користи хотелско ноќевалиште, 
трошоците за ноќевање му се признаваат врз основа на 
сметка од хотелско-угостителската работна организација 
во износ до 1.400 динари, со тоа што заедно со дневницата 
можат да изнесуваат најмногу до 2.400 динари." 

Член 2 

Во член 15 ставот 1 се менува и гласи: 
„Издатоците за надомест на трошоците поради одво-

ен живот од семејството му се признаваат во материјални 
трошоци на органот во износ од 16.000 динари." 

Член 3 

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

Е.п. бр. 504 
6 декември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

701. 

Врз основа на член 72 од Законот за девизното рабо-
тење и кредитните односи со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83 и 70/83), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ 
НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОРГА-
НИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА И ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОС-
ТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ НА 

ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1984 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за распоредување на девизите утврде-
ни за потребите на органите на федерацијата и за потреби-
те на остварувањето на правата и должностите на федера-
цијата за 1984 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/84, 
42/84 и 46/84) во точка 1 став 1 во одредба под 1 бројот: 
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„11.713,614.000" се заменува со бројот: „11.933,828.500", а 
во одредба под 2 бројот: „68.868,412.000" се заменува со 
бројот: „68.869,252.000". 

Во став 2 бројот: „1.329,883.148" се заменува со бро-
јот: „1.108,828.648". 

2. Во распоредот на девизите за 1984 година, кој е сос-
тавен дел на Одлуката за распоредување на девизите ут-
врдени за потребите на органите на федерацијата и за по-
требите на остварувањето на правата и должностите на 
;^>едерацијата за 1984 година, редниот број 64 се менува и 
даси: 

,,64. Туристички сојуз на Југославија 
Нестоковни плакања: 

- службени патувања 
- претставништва 
- други плакања 

277.000 
193,781.000 
408,311.000 602,369.000 

Вкупно: 602,369.000" 

Редниот број 65 се менува и гласи: 
„65. Стопанска комора на Југославија 

Нестоковни плакања: 

- службени патувања 
- претставништва 
- саеми и изложби 
- котизации 
- други плаќања 
Стоковни плаќања 

5,746.000 
384,063.000 
216,210.000 

2,970.000 
5,293.000 614,282.000 

1,680.000 

Вкупно: 615,962.000" 

Редниот број бб се менува и гласи: 
„бб. Задружен сојуз на Југославија 

Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 561.500 
- котизации 424.000 985.500 

Вкупно: 985.500" 

Редниот број 67 се менува и гласи: 
„67. Национален одбор на СФРЈ на Меѓународната тргов-

ска комора 
Нестоковни плаќања: 

- службени патувања 101.000 
- котизации 954.000 1,055.000 

Вкупно: 1,055.000". 

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

Б.п.бр. 491 
15 ноември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

702. 

Врз основа на член 48 став 3 од Законот за заштита 
на животните од заразни болести што ја загрозуваат цела-
та земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/76), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА ВРШЕЊЕ ЗА-
ДОЛЖИТЕЛЕН ВЕТЕРИНАРСКО-САНИТАРЕН ПРЕ-
ГЛЕД НА ПРАТКИ НА ЖИВОТНИ, ЖИВОТИНСКИ 
ПРОИЗВОДИ, ЖИВОТИНСКИ СУРОВИНИ, ЖИВО-
ТИНСКИ ОТПАДОЦИ, СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕ-
НУВАЊЕ И ДРУГИ ПРЕДМЕТИ СО КОИ МОЖЕ ДА 
СЕ ПРЕНЕСУВА ЗАРАЗНА БОЛЕСТ ВО ПРОМЕТОТ 
ПРЕКУ ГРАНИЦАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ-

РАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. За вршење задолжителен ветеринарско-санитарен 
преглед на граничните премини при извозот, увозот и про-
возот на пратки на животни, животински производи, 
животински суровини, животински отпадоци, семе за веш-
тачко осеменување и други предмети со кои може да се 
пренесува заразна болест, се наплатува надомест. 

2. Височината на надоместот за вагонски, камионски, 
бродски, контејнерски и авионски пратки изнесува, и тоа: 

1) за пратки на животни (копитари и чапункари) во 
превозно средство: 

- при извозот, до 10 тони нето-тежина - ЗОО динари, а 
за секоја понатамошна започната тона - уште по 20 дина-
ри; 

- при увозот, до 10 тони нето-тежина - 400 динари, а 
за секоја понатамошна започната тона - уште по 30 дина-
ри; 

- во провоз (транзит) до 10 тони нето-тежина - 1.500 
динари, а за секоја понатамошна започната тона - уште по 
150 динари; 

2) за пратки на животни (живина, птици, зајаци, пито-
ми зајаци и дивеч) како и мајмуни за лабораториски по-
треби), во превозно средство : 

- при извозот и увозот, до 5 тони нето-тежина - ЗОО 
динари, а за секоја понатамошна започната тона - уште по 
30 динари; 

- во провоз (транзит) до 5 тони нето-тежина - 1.200 
динари за секоја понатамошна започната тона - уште по 
120 динари; 

3) за пратки на еднодевна перјеста живина (пилиња, 
мисирчиња, гувчиња, пајчиња и друго) во превозно сред-
ство: 

- при извозот и увозот до 10.000 парчиња - ЗОО дина-
ри, а за секои понатамошни започнати 1.000 парчиња - уш-
те по 20 динари; 

- во провоз (транзит) до 10. ООО парчиња - 1.000 дина-
ри, а за секои понатамошни започнати 1.000 парчиња - уш-
те по 100 динари; 

4) за пратка на месо во превозно средство: 
- при извозот и увозот, до 10 тони нето-тежина - 400 

динари, а за секоја понатамошна започната тона - уште по 
30 динари; 

- во провоз (транзит) до 10 тони нето-тежина - 1.500 
динари, а за секоја понатамошна започната тона - уште по 
150 динари; 
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5) за пратки на производи од месо, маст, млеко и про-
изводи од млеко, јајца и производи од јајца, семе за веш-
тачко осеменување на животни, риби, пчели и производи 
од пчели, свилени буби, жаби, полжави, школки, желки и 
други лазачи и мекотелци и сите нивни производи,' лој, 
техничка маст од животинско потекло, брашно од живо-
тинско потекло (од месо, месно-коскено, крвно, рибино, од 
пердуви, рожни делови и др.), мешаница на храна за 
животни што » одржат суровини од животинско потекло, 
кожа коски, волна, влакна, четина, грива, опашки, рогови, 
копита, чапунки, животински внатрешни органи, животин-
ски телесни течности, како и за пратки на земјоделски 
производи ако со меѓународни договори за тие пратки се 
бара уверение дека потекнуваат од подрачја што не се за-
разени со заразни болести на животни кои со односниот 
производ би можеле да се пренесат на други животни, во 
превозно средство: 

- при извозот и увозот до 10 тони нето-тежина - 350 
динари, а за секоја понатамошна започната тона - уште по 
25 динари; 

- во провоз (транзит) до 10 тони нето-тежина - 1.000 
динари, а за секоја понатамошна започната тона - уште по 
100 динари. 

3. Височината на надоместот за денковни пратки из-
несува, и тоа: 

1) за секое грло крупно животно, односно за секои за-
почнати 10 парчиња ситни животни или 50 парчиња живи-
на или птици: 

- при извозот и увозот - 150 динари; 
- во провоз (транзит) - 700 динари; 
2) за пратките од точка 2 одредбата под 5 на оваа од-

лука: 
- при извозот и увозот до три колета - ЗОО динари а 

за секој понатамошен колет - уште по 30 динари; 
- во провоз (транзит) до три колета - 1.000 динари, а 

за секој понатамошен колет 
- уште по 100 динари. 
Вкупниот надомест за една денковна пратка не може 

да изнесува повеќе од височината на надоместот пропи-
шан за тој вид пратка, ако таа би се испраќала како вагон-
ска, камионска, бродска, контејнерска или авионска. 

За животни што се прогонат преку границата на 
СФРЈ, надомест се плаќа како за денковна пратка. 

4. Височината на надоместот за луксузни животни 
(кучиња, мачки, мајмуни и други припитомени диви 
животни, освен животни што му припаѓаат на циркусот) 
по парче, односно по пратка изнесува, и тоа: 

- при извозот и провозот (транзит) - 700 динари; 
- при увозот - 1.200 динари. 
За луксузни животни што му припаѓаат на циркузот, 

височината на надоместот се наплатува според точ. 2 и 3 
на оваа одлука. 

5. За остатокот на товарот по чистењето на бродот 
односно шлепот, по брод односно по шлеп, височината на 
надоместот изнесува, и тоа: 

1) за домашен брод, односно шлеп - 700 динари; 
2) за странски брод, односно шлеп - 1.500 динари. 
6. За извршениот преглед на пратките од точ. 2 до 5 

на оваа одлука во провоз (транзит), надомест се плаќа на 
влезниот граничен премин. По исклучок, ако прегледот не 
е извршен на влезниот граничен премин, прегледот на 

пратката се врши на излезниот граничен премин, а надо-
местот за прегледот се зголемува за 100% од надоместот 
предвиден во тие точки. 

За извршениот преглед на пратките од точ. 2 до 5 на 
оваа одлука во провоз (транзит) што се претовараат во ју-
гословенски луки и воздухопловни пристаништа, надомес-
тите од тие точки се зголемуваат за 50%. 

7. Износот на надоместот за преглед на пратките од 
точ. 2 до 5 на оваа одлука кој се врши во текот на ноќта 
(на граничните премини на кои за тоа постојат услови -
светло од 550 лукса на 90 с т од предметот што се прегле-
дува се обезбедени посебни колосеци, рампи и ел.) - се зго-
лемува за 50% од износот на надоместите предвидени во 
тие точки. 

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за височината на надомес-
тот за вршење на задолжителен ветеринарско-санитарен 
преглед на пратки на животни, животински производи, 
животински суровини, животински отпадоци, семе за веш-
тачко осеменување и други предмети со кои може да се 
пренесе заразна болест во прометот преку границата на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 71/83). 

9. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1985 го-
дина. 

Е. п. бр. 477 
15 ноември 1984 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

703. 
Врз основа на член 20 ст. 1 и 2 од Законот за парични-

от систем („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76 и 61/82), во 
согласност со Одлуката за целите и задачите на заедничка-
та емисиона и парична политика и на заедничките основи 
на кредитната политика во 1984 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 70/83 и 21/84) и со Резолуцијата за општестве-
но-економскиот развој и економската политика на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија во 1984 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 70/83), врз основа на 
согласноста од надлежните републички и покраински ор-
гани, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА 
ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИО-
НА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ 

ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1984 
ГОДИНА 

1. Во Одлуката за остварување на целите и задачите 
на заедничката емисиона и парична политика и на заед-
ничките основи на кредитната политика во 1984 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 17/84 и 48/84) во точка 2 
став 1 во уводната реченица бројот: „138.600,000.000" се 
заменува со бројот: „176.300,000.000", а во одредба под 2 
бројот: „126.300,000.000" - со бројот: „164.000,000.000". 

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

Е. п. бр. 490 
22 ноември 1984 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 
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704, 

Врз основа на член 329 од Законот за воздушната 
пловидба („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 20/79), 
Сојузниот комитет за сообраќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРОИЗ-
ВОДСТВОТО, КОРИСТЕЊЕТО И ОДРЖУВАЊЕТО 

НА ПАДОБРАНИ 

Член 1 

Во Правилникот за производството, користењето и 
одржувањето на падобрани („Службен лист на СФРЈ", бр. 
48/80, 45/81 и 21/83) во член 74 по став 2 се додава нов 
став 3, кој гласи: 

„По исклучок од одредбата на став 2 од овој член на 
школскиот падобран од типот ПД-07-1, што го произведу-
ва Индустријата на падобрани и конфекција „Клуз" од 
Белград, можат да се извршат шест обнови, а на резервни-
от падобран ПР-02 од истиот производител - три обно-
ви.". 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

VI/1 бр. 6231/1 
28 ноември 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

сообраќај и врски, 
Мустафа Пљакиќ, е. р. 

705. 

Врз основа на член 74 став 3, на член 123 став 3, на 
член 164 став 2, на член 192 став 1, на член 199 став 1, на 
член 254 ст. 5 и 7 и на член 287 став 4 од Царинскиот закон 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
61/82 и 7/84) и точка 9 на Одлуката за работите на врше-
ње услуги при облагородување на стоки („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 56/77), директорот на Сојузната управа за 
царини пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОДНЕ-

СУВАЊЕ НА ИСПРАВИ ВО ЦАРИНСКАТА 
ПОСТАПКА 

Член 1 

Во Правилникот .за поднесување на исправи во ца-
ринската постапка („Службен лист на СФРЈ", бр. 71/80, 
69/81,42/83, 52/83 и 47/84) во член 9 во точка 26 на крајот 
точката и запирката се заменуваат со точка и се додаваат 
нови ст. 2 и 3, кои гласат: 

„Ако привремено се увезуваат репродукциони мате-
ријали (суровини, полупроизводи и делови за вградување 
и помошен материјал) заради производство на определе-
но количество стоки што ќе се извезуваат, а тие стоки се 

распоредуваат во еден тарифен став или во повеќе тариф-
ни ставови на Царинската тарифа, во шифреното поле на 
рубриката 26, во наименувањето под реден број 1, односно 
во наименувањето под следните редни броеви во кои се 
пријавува финалниот производ што ќе се извезе (рубрика-
та 22), се запишува количеството на стоки што ќе се изве-
зат, а во другите наименувања се внесуваат податоците за 
количеството на репродукционите материјали според став 
1 на оваа точка. 

Ако привремено се увезуваат репродукциони матери-
јали од став 2 на овој член во повеќе пратки - сукцесивно, 
количеството на стоките што ќе се извезат се запишува са-
мо за првата пратка;". 

Во точка 30 на крајот точката и запирката се замену-
ваат со точка и се додаваат нови ст. 2 и 3, кои гласат: 

„Ако привремено се увезуваат репродукциони мате-
ријали (суровини, полупроизводи, делови за вградување и 
помошен материјал) заради производство на определено 
количество на стоки што ќе се извезуваат, а тие стоки се 
распоредуваат во еден од тарифните ставови или во пове-
ќе тарифни ставови на Царинската тарифа, во шифреното 
поле на рубрика 30, во наименувањето под реден број 1 од-
носно во наименувањата под следните редни броеви во 
кои се пријавува финалниот производ што ќе се извезе 
(рубрика 22), се запишуваат тарифниот број од Царинска-
та тарифа и трговскиот вообичаен назив на стоките што 
ќе се извезат, а во шифреното поле со должина од 9 места 
се запишува соодветна шифра на тарифниот став од Спи-
сокот, а во другите наименувања се внесуваат податоци за 
тарифниот број од Царинската тарифа и трговскиот воо-
бичаен назив на стоките според став 1 од оваа точка. 

Ако привремено се увезуваат репродукциони матери-
јали од став 2 на овој член, во повеќе пратки - сукцесивно, 
тарифниот број и трговскиот вообичаен назив на стоките 
што ќе се извезат, се запишуваат само за првата пратка;". 

Се додава нов став 2, кој гласи: 
„Во Увозната царинска декларација за привремен 

увоз на стоки кога привремено се увезуваат репродукцио-
ни материјали (суровини, полупроизводи, делови за вгра-
дување и помошен материјал) заради производство на 
стоки што ќе се извезат, не се пополнуваат рубриките за 
финални производи што ќе се извезат и тоа рубриките: 23 
(Број на колетите), 24 (Опис на колетите), 27 (Тежина на 
стоките во килограми), 28 (Вредност во валутата), 29 
(Вредност на стоките во динари), 31 (Корисникот) и 32." 

Член 2 

Во член 34 став 2 во точка 1 на крајот точката и за-
пирката се заменуваат со запирка и се додаваат зборови-
те: „освен за стоки што привремено се увезени заради 
вградување во домашни стоки што ќе се извезуваат;". 

Во точка 2, на крајот точката и запирката се заменува 
со запирка и се додаваат зборовите: „освен кога стоките 
што се извезуваат се произведени од привремено увезени 
стоки заради облагородување;". 

Член 3 

Во Кодексот на шифрите за пополнување на исправи 
во царинската постапка, што е составен дел на Правилни-
кот за поднесување на исправи во царинската постапка, се 
вршат следните дополненија и тоа: 

1) во глава V. ВИД НА ИЗВОЗОТ, по редниот број 3, 
се додава нов реден број За, кој гласи: 
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„За. Извоз на стоки со вграден привремено увезен 
репродукционен материјал што се раздолжува со Извозна-
та царинска декларација 16.". 

По редниот број 11 се додава нов реден број Па, кој 
гласи: 

„На. Извоз на привремено увезен репродукционен 
материјал за облагородување (доработка, преработка и 
обработка) шго се раздолжува со Извозната царинска дек-
ларација за извоз на стоки за облагородување и поправка 
34."; 

2) Во глава VI. ВИД НА УВОЗОТ по редниот број 12, 
се додаваат два нови редни броја 12а и 126, кои гласат: 

„12а. Привремен увоз на стоки заради вградување во 
домашни стоки што ќе се извезуваат по упростена постап-
ка 38. 

126. Привремен увоз на стоки заради облагородување 
по упростена постапка 39." 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила на 1 јануари 1985 го-
дина. 

01/1 бр. Д-1097/1 
27 ноември 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузната управа за 

царини, 
Звонко Пошчиќ, е. р. 

706, 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СОСТАВНИ 

ДЕЛОВИ НА ЕЛЕКТРОНСКИ УРЕДИ 

Член 1 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Решението за југословенските стан-
дарди за составни делови за електронски уреди („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/67). 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 50-16096/1 
2 ноември 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

707. 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПУЛЗАТОР ЗА 

ЕЛЕКТРИЧНИ ОГРАДИ 

Член 1 
Со денот на влегувањето со сила на овој правилник 

престанува да важи Решението за југословенскиот стан-
дард за пулзатор за електрични огради („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 18/57). 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 50-16095/1 

2 ноември 1984 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

708. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕН-
СКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КОНДЕНЗАТОРИ ЗА ЕЛЕК-

ТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ 

Член 1 

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

1) Составни делови за електроника и телекомуника-
ции. Метализирани кондензатори од хартија за еднонасоч-
на струја. Општи технички услови JUS N.R2.010 

2) Составни делови за електроника и 
телекомуникации. Метализирани конден-
затори од хартија за еднонасочна струја. 
Методи на мерењето JUS N.R2.011 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
кондензатори за електроника и телекомуникации 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 30/66). 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 50-16097/1 
2 ноември 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 
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709. 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕН-
СКИОТ СТАНДАРД ЗА СОСТАВНИ ДЕЛОВИ ЗА 

ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ 
Член 1 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи југословенскиот стандард кој ги има 
следниот назив и ознака: 

Составни делови за електроника и 
телекомуникации. Струјно коло на уреди 
за испитување на диелектричната цврсти-
на на кондензатори JUS N.R2.015 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на електрониката и телекомуникациите („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 27/72). 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 50-16093/1 
2 ноември 1984 година 

Белград Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

710. 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕН-
СКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА МЕТОДИТЕ 
ЗА МЕРЕЊЕ НА КОНДЕНЗАТОРИ ЗА ЕЛЕКТРОНИКА 

И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ 

Член 1 

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

1) Определување на отпорот на кон-
дензаторот на неговата резонантна фрек-
венција JUS N.R2.016 

2) Определување на коефициентот на 
загубите со вклучување на кондензатори-
те JUS N.R2.017 

3) Мерење на индуктивитетот на кон-
дензаторите во опсег од 6 до 18 MHz JUS N.R2.018 

4) Метода за проверка на приклучо-
кот на кондензатор соединет за надвореш-
ната фолија JUS N.R2.019 
донесени со Решението за југословенските стандарди од 
областа на методите за мерење на кондензатори за елек-

троника и телекомуникации („Службен лист на СФРЈ", бр. 
30/66). 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 50-16098/1 
2 ноември 1984 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

711. 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕН-
СКИОТ СТАНДАРД ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ СО БОИ НА 

ХАРТИЕНИ КОНДЕНЗАТОРИ 

Член 1 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи југословенскиот стандард кој ги има 
следниот назив и ознака: 

Означување со бои на хартиени кон-
дензатори JUS N.R2.020 
донесен со Решението за југословенските стандарди за 
составни делови на електронските уреди („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 27/60). 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 50-16094/1 

2 ноември 1984 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

712. 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕН-
СКИОТ СТАНДАРД ЗА МИКРОФИЛМ НА ЛИСТ ЗА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Член 1 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи југословенскиот стандард кој ги има 
следниот назив и ознака: 
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Микрофилм на лист за документаци-
ја JUS Z.E0.201 
донесен со Решението за југословенските стандарди за 
микрофилмови („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/74) 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето ло „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 50-16092/1 
2 ноември 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

713. 

Врз основа на член 46 став 2 од Законот за мерните 
единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84), 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени мета-
ли пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЛАБОРАТОРИИ 
ЗА ПРЕГЛЕД НА ДАВАНИТЕ НА ТАРИФНИ ИМПУЛ-

СИ И ЗА ВКЛОПНИТЕ ЧАСОВНИЦИ 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат условите за фор-
мирање на лаборатории за преглед на давачите на тариф-
ни импулси и на вклопните часовници што се користат во 
телефонскиот и телеграфскиот сообраќај за поставување 
на тарифа (во натамошниот текст: давач на импулси и 
вклопен часовник), што мораат да ги исполнуваат органи-
зациите на здружен труд и работните луѓе кои самостојно 
вршат дејност со личен труд со средствата на трудот во 
сопственост на граѓаните што произведуваат и поправаат 
мерила. 

Условите од став 1 на овој член се означуваат скрате-
но со PUL. EL-11/1. 

Член 2 

Работната просторија за преглед на давачите на им-
пулси и на вклопните часовници мора да ги исполнува 
следните услови: 

1) да биде чиста, сува и доволно пространа за сместу-
вање на опремата и за преглед; 

2) температурата на средината да биде 23°С ± 2°С; 
3) релативната влажност на воздухот да биде 60% ± 

15%. 

Член 3 

Работната просторија мора да има дневно и елек-
трично осветление според југословенскиот стандард JUS 
U.C9.100 предвиден со Решението за југословенскиот стан-
дард за зградарство („Службе** лист на СФРЈ", бр. 48/62), 
односно осветлението да се изведува како „општо осветле-
ние". 

Член 4 

Работната просторија мора да ги исполнува пропи-
шаните услови во поглед на хигиенско-техничката зашти-
та. 

Член 5 

За преглед на давачите на импулси и на вклопните 
часовници е потребна следната опрема: 

1) мерач на фреквенцијата односно на периодата со 
стабилност на временската база за најмалку еден ред голе-
мина подобра од мерилото што се испитува и со дисплеј 
со соодветен број на цифри; 

2) референтен еталон часовник со временска база ^ 

= 10-7. 
Член 6 

Работниците што организациите на здружен труд и 
работните луѓе од член 1 на овој правилник се должни да 
ги обезбедат за преглед на давачите на импулси и на 
вклопните часовници, ако прегледот се врши во нивните 
работни простории, мораат да имаат VII степен стручна 
подготовка односно завршен електротехнички факултет и 
соодветно искуство на тие работи. 

Член 7 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за условите за преглед и 
жигосување на давачи на импусли и на вклопни часовници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 5/82). 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0404-3248/1 
4 октомври 1984 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за мери и 
скапоцени метали, 

Милисав Воичиќ, е. р. 

714. 

Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните 
единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84), 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени мета-
ли пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШИТЕ УСЛОВИ ЗА МЕРНИ ТРАНСФОР-
МАТОРИ ЗА БРОИЛА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови што мораат да ги исполнуваат мерните трансформа-
тори за броила на електрична енергија (во натамошниот 
текст: мерни трансформатори) од класа на точност 0,1, 0,2 
и 0,5, што се користат за пресметување на електрична 
енергија во кола на наизменична струја, со фреквенција од 
50 Х3. 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката MUS.T-0/1. 
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Член 2 

Под мерни трансформатори, во смисла на овој пра-
вилник, се подразбираат: 

1) струен мерен трансформатор; 
2) струен мерен трансформатор со проширен опсег; 
3) група струјни мерни трансформатори, изработена 

како целина од два или три струјни мерни трансформато-
ри; 

4) напонски мерен трансформатор, еднополно изоли-
ран; 

5) напонски мерен трансформатор, двополно изоли-
ран, поединечен или два трансформатора во V-cnoj, во за-
едничко кућиште со три изолатора; 

6) капацитивен напонски мерен трансформатор; 
7) комбиниран мерен трансформатор, изработен како 

целина од еден струен мерен трансформатор и еден напон-
ски мерен трансформатор еднополно изолиран во заед-
ничко куќиште; 

8) група мерни трансформатори, изработена како це-
лина од два или три струјни мерни трансформатори, со 
два или три напонски мерни трансформатори во заеднич-
ко куќиште. 

Член 3 

Долунаведените изрази, во смисла на овој правилник, 
ги имаат следните значења: 

1) номинален однос на трансформацијата на струјни-
от мерен трансформатор или на напонскиот мерен тран-
сформатор е односот помеѓу номиналната примарна стру-
ја и номиналната секундарна струја или односот помеѓу 
номиналниот примарен напон и номиналниот секундарен 
напон. Номиналниот однос на трансформацијата се дава 
во форма на нескратена дропка; 

2) номиналнта примарна струја и номиналната се-
кундарна струја на струјниот мерен трансформатор се 
ефективни вредности на примарната струја и на секундар-
ната струја, што се запишуваат на натписната плочка и 
според кои се определуваат особините на трансформато-
рот; 

3) номинална силина на струјниот мерен трансфор-
матор е привидна силина изразена во волтампери, со про-
пишан фактор на силината што трансформаторот може 
да му ја дава на секундарно™ коло при номинална секун-
дарна струја и приклучен номинален товар; 

4) товар на струјниот мерен трансформатор е приви-
ден отпор на секундарното коло изразен во омови со на-
значен фактор на силината. Товарот на струјниот мерен 
трансформатор може да се изрази како привидна на сили-
на на секундарното коло во волтампери, со назначен фак-
тор на силината и со номинална секундарна струја; 

5) номинален примарен напон и номинален секунда-
рен напон на напонскиот мерен трансформатор се ефек-
тивни вредности на примарниот напон и секундарниот на-
пон, што се запишуваат на натписната плочка и според 
кои се определуваат особините на трансформаторот; 

6) номинална силина на напонскиот мерен трансфор-
матор е привидна силина изразена во волтампери, со на-
значен фактор на силината што трансформаторот може да 
му ја дава на секундарно™ коло при номинален секунда-
рен напон и приклучен номинален товар; 

7) товар на напонскиот мерен трансформатор е при-
видна спроводност на секундарното коло изразена во си-

менсу со назначен фактор на силината. Товарот на напон-
скиот мерен трансформатор може да се изрази како при-
видна силина на секундарното коло во волтампери, со на-
значен фактор на силината и со номинален секундарен на-
пон; 

8) номинален товар е вредноста на товарот врз кој се 
засноваат границите на дозволените грешки пропишани 
со овој правилник. 

Член 4 

Мерните трансформатори мораат да ги имаат след-
ните номинални вредности, и тоа: 

1) секундарни номинални струи 1А и 5А, а за струјни-
те мерни трансформатори од класата на точност 0,2 Ѕ и 
0,5 Ѕ само 5А; 

2) секундарни номинални напони 100 V; 100 УЗ V, 2 х 
100 УЗ V, 200 УЗ V и 2 х 200 УЗ V; 

3) примарни номинални струи 10 А, 12,5 А, 15 А, 20 А, 
30 А, 40 А, 50 А, 60 А и 75 А, како и нивните децимални де-
лови или производи, а за струјни мерни трансформатори 
од класа на точност 0,2 Ѕ и 0,5 Ѕ, 25 А, 50 А, 100 А и нивни-
те децимални производи. 

Овие вредности се однесуваат и на најмалата вред-
ност на примарната струја кај преспоивите трансформа-
тори; 

4) номинални силини 2,5 УА, 5 УА, 10 УА, 15 УА и 30 
УА за струјни мерни трансформатори, а номинални сили-
ни 2,5 УА, 5 УА, 10 УА и 15 УА за струјни мерни трансфор-
матори од класа на точност 0,2 Ѕ и 0,5 Ѕ; 

5) номинални силини 10 УА, 15 УА, 25 УА, 30 УА, 50 
УА, 75 УА, 100 УА, 150 УА, 200 УА и ЗОО УА за напонски 
мерни трансформатори. 

Мерните трансформатори мораат да имаат номинал-
на вредност на фреквенцијата 50 Hz. 

Член 5 

Зависно од конструкцијата, мерните трансформатори 
мораат да имаат потребен број места за ставање жигови. 

Жигот се става на натписната плочка, како и на дру-
ги делови на мерниот трансформатор. 

Натписната плочка мора да биде прицврстена за мер-
ниот трансформатор така што да не може да се симне или 
замени. 

Член 6 

Мерниот трансформатор мора да има соодветен ка-
пак за покривање на секундарните приклучоци. 

Капакот на мерниот трансформатор мора да биде из-
работен така што секундарните приклучоци да можат да 
се жигосуваат. 

Член 7 

Струјната грешка на струјниот мерен трансформа-
тор се пресметува според следниот образец: 

р = К п 1ѕ -1р х т 

1р 

каде што е: 

К„ - номинален однос на трансформацијата 
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Каде што е: 
Кп - номинален однос на трансформацијата 

Up - ефективна вредност на примарниот напон во V 
Us - ефективна вредност на секундарниот напон во V 

која одговара на напон UР во дадените услови на мерење. 

Член 10 

Фазна грешка на напонскиот мерен трансформатор е 
фазната разлика помеѓу векторот на примарниот напон и 
векторот на секундарниот напон. Насоката на векторот се 
избира така што за совршен мерен трансформатор фазна-
та разлика да биде рамна на нула. 

Фазната грешка на напонскиот мерен трансформа-
тор е позитивна, ако векторот на секундарниот напон вре-
менски е пред векторот на примарниот напон. Таа грешка 
се изразува во минути. 

Член 11 

Границите на грешките на струјните мерни тран-
сформатори се дадени во следната табела: 

Ознака на класата Граници на дозволените грешки зависно од процентот на номиналната струја 
на точност Струјна грешка ± Р % Фазна грешка ± б̂  минути 

200 150 120 100 20 5 1 200 150 120 100 20 5 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0,1 - - 0,1 0,1 0,2 0,4 - - - 5 5 8 15 -

0,2 - - 0,2 0,2 0,35 0,75 - - - 10 10 15 30 -

0,5 - - 0,5 0,5 0,75 1,5 - - - 30 30 45 90 -

0,1 
ех!. 150% 0,1 0,1 0,2 0,4 5 5 8 15 
0,1 
ех1.200% 0,1 - - 0,1 0,2 0,4 - 5 - - 5 8 15 _ 

0,2 
ех1.150% 0,2 0,2 0,35 0,75 10 10 15 30 
0,2 
ех*.200% 0,2 - - 0,2 0,35 0,75 - 10 - - 10 15 30 -

0,5 
еха 50% _ 0,5 _ 0,5 0,75 1,5 _ _ 30 30 45 90 _ 

0,5 
ех1.200% 0,5 _ _ 0,5 0,75 1,5 _ 30 _ 30 45 90 _ 

0,2 Ѕ - - 0,2 0,2 0,2 0,35 0,75 - - 10 10 10 15 30 

0,5 Ѕ - - 0,5 0,5 0,5 0,75 1,5 - - 30 30 30 45 90 

Ip - ефективна вредност на примарната струја во А 

Is - ефективна вредност на секундарната струја во А, 
што одговара на струјата I во дадените услови на мерење. 

Член 8 

Фазна грешка на струјниот мерен трансформатор е 
фазната разлика помеѓу векторот на примарната струја и 
векторот на секундарната струја. Насоката на векторот се 
избира така што за совршен мерен трансформатор фазна-
та разлика да биде рамна на нула. 

Фазната грешка на струјниот мерен трансформатор е 
позитивна, ако векторот на секундарната струја времен-
ски е пред векторот на примарната струја. Таа грешка се 
изразува во минути. 

Член 9 

Напонската грешка на напонскиот мерен трансфор-
матор се пресметува според следниот образец: 

Член 12 

Струјните и фазните грешки на струјните мерни 
трансформатори при номинална фреквенција не смеат да 
ги преминуваат вредностите дадени во табелата од член 
11 на овој правилник за сите вредности на товарот помеѓу 
25% и 100% од номиналниот товар. 

Товарот употребен при испитувањето треба да е ин-
дуктивен и со фактор на силината 0,8, освен ако неговата 
силина е под 5 VА, во кој случај факторот на силината на 
товарот треба да биде рамен на единица. 

Товарот, изразен во волтампери, не смее да биде по-
мал од 1 VА. 

Член 13 
Грешките на струјните мерни трансформатори со по-

веќе јадра мораат, за секое јадро што се користи за пре-
сметување на електричната енергија, да се одржуваат во 
границите дадени во табелата од член 11 на овој правил-
ник, и кај краткослоените секундарни навои на другите 
јадра, како и кога тие секундарни навои се оптоварени со 
номинални товари. 
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Член 14 

Границите на дозволените грешки на напонските 
мерни трансформатори се дадени во следната табела: 

Ознака Граници на дозволените грешки зависно од про-
на класа- пентот на номиналниот напон 
та на тон- ' 
ност 

Напонска грешка ± Ри%Фазна грешка ± би ми-
нути 

120 100 80 120 100 80 

0,1 0,1 0,1 0,1 5 5 5 

0,2 0,2 0,2 0,2 10 10 10 

0,5 0,5 0,5 0,5 20 20 20 

Член 15 

Напонските и фазните грешки на напонските мерни 
трансформатори при номинална фреквенција, а за капаци-
тивен мерен трансформатор во опсег од 99% до 101% но-
минална фреквенција, не смеат да ги применуваат вред-
ностите дадени во табелата од член 14 на овој правилник 
за сите вредности на товарот помеѓу 25% и 100% од номи-
налниот товар, при индуктивен фактор на силината од 0,8. 

Напонските и фазните грешки мораат да се опреде-
лат на приклучоците на напонските мерни трансформато-
ри, вклучувајќи го и влијанието на осигурувачите или на 
отпорниците, ако се составен дел на трансформаторот. 

Член 16 

Грешките на напонскитс мерни трансформатори со 
повеќе навои мораат за секој навој што се користи за пре-
сметување ка електричната енергија да се одржуваат во 
границите дадени во табелата од член 14 на овој правил-
ник и при празен од на другите навои, како и кога тие дру-
ги навои се оптоварени со номинални товари. 

Навојот за врзување во отворен триаголник при ис-
питување на класата на точносг на напонскиот мерен 
трансформатор останува неоптоварен. 

Член 17 

Границите на дозволените грешки дадени во табели-
те од чл. 11 и 14 на овој правилник важат за кое и да било 
траење на вклучувањето^ температурата на околината, 
помеѓу највисока средна дневна температура од + 30°С и 
најниска температура од -5°С за сместување на мерните 
трансформатори во простории односно најниска темпера-
тура од -25°С за нивно сместување на отворен простор. За 
капацитивните напонски мерни трансформатори граници-
те на дозволените грешки од табелата од член 14 на овој 
правилник важат по достигањето на стационарна состој-
ба. 

Член 18 

За комбинираните мерни трансформатори изработе-
ни како целина од еден струен мерен трансформатор и 
еден напонски мерен трансформатор, еднополно изолира-
ње, во заедничко куќиште, треба: 

1) при работа на напонскиот мерен трансформатор 
помеѓу 80% и 120% номинален напон, за сите вредности на 

товарот помеѓу 25% и 100% номинален товар, струјниот 
мерен трансформатор да ги задоволи границите на греш-
ките што одговараат на неговата класа на точност; 

2) при работа на струјниот мерен трансформатор по-
меѓу 5% односно 1% номинална струја и номинална трајна 
термичка струја, за сите вредности на товарот помеѓу 25% 
и 100% номинален товар на сите јадра, напонскиот мерен 
трансформатор да ги здоволи границите на грешките што 
одговараат на неговата класа на точност. 

Член 19 

Натписите и ознаките на мерниот трансформатор 
мораат да бидат напишани на еден од јазиците и писмата 
на народите односно народностите на Југославија. 

Член 20 

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

Член 21 

Натписната плочка на мерниот трансформатор мора 
да ги содржи следните податоци, и тоа: 

1) ознака на видот на трансформаторот (струен тран-
сформатор, напонски трансформатор ити); 

2) фирма односно назив или знак на производителот; 
3) ознака на типот; 
4) фабрички број и година на производство, со тоа 

што последните две цифри на годината на производство-
то можат да бидат одвоени со коса црта од фабричкиот 
број, на пример 25 050/80; 

5) номинални вредности на примарната и на секун-
дарната струја или на примарниот и секундарниот напон; 

6) номинална фреквенција; 
7) номинална силина и соодветна ознака на класата 

на точност; 
8) номинални силини и соодветни ознаки на класата 

на точност за мерни трансформатори со повеќе номинал-
ни силини и класи на точност, на пример 15 (30) УА, кл. 0,2 
(0,5); 

9) службена ознака на типот на мерниот трансформа-
тор, ако е извршено испитување на типот; 

10) ознаки на соодветните приклучоци и јадра или на-
вои, ако мерниот трансформатор има две јадра или повеќе 
јадра односно навои; 

И) највисок погонски напон, одвоен со крса црта од 
вредноста на подносливиот наизменичен напон и поднос-
ливиот ударен напон. Подносливиот ударен напон се дава 
само за мерни трансформатори наменети за вградување 
во постројки на отворен простор; 

12) ознака на проширениот опсег, на пример ех*, 
150%; 

13) топлотна класа на изолација, ако се разликува од 
пласта А; 

14) фактор на сигурност; 
15) номинална краткотрајна термичка струја за струј-

ните мерни трансформатори; 
16) номинален фактор на напонот и соодветното но-

минално траење за напонските мерни трансформатори. 
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Член 22 

За мерните трансформатори со повеќе составни дело-
ви, покрај податоците од член 21 на овој правилник, на на-
тписната плочка мораат да се назначат податоци за сос-
тавните делови. 

За струјните мерни трансформатори со повеќе јадра 
или за напонските мерни трансформатори со повеќе на-
вои, покрај податоците од член 21 на овој правилник, на 
натписната плочка мораат да се назначат номиналните 
вредности на силините за секое јадро или за секој навој. 

За комбинираните мерни трансформатори и групи 
мерни трансформатори се даваат одвоено податоци за 
струјниот мерен трансформатор и напонскиот мерен 
трансформатор. 

Член 23 

За капацитивните напонски мерни трансформатори, 
покрај податоците од член 21 на овој правилник, на на-
кисната плочка мораат да се наоѓаат следните податоци, 
и тоа: 

1) номинален капацитет на делител от на напонот; 
2) номинален напон на напонскиот делител во кило-

вати. 

Член 24 

Струјните мерни трансформатори со проширен оп-
сег мораат на натписната плочка, покрај ознаката за кла-
сата на точност, да имаат и додатна ознака која претста-
вува вредност на номиналната трајна термичка струја на 
проширените струјни опсези во проценти на номиналната 
струја, дадена во форма ext. 150% или ext. 200%. 

Ако струјниот опсег е проширен до 1% од номинал-
ната струја, по ознаката на класата на точност се става 
буквата Ѕ, на пример 0,5 Ѕ. 

Член 25 

Мерните трансформатори што се вградени во 
мрежата, а без претходно испитување на типот до денот 
на влегувањето во сила на овој правилник, ќе се примаат 
на преглед, и тоа: 

1) до 31 декември 1985 година - струјни мерни тран-
сформатори во мрежа од НО kV; 

2) до 31 декември 1986 година - напонски мерни тран-
сформатори во мрежата од 110 kV; 

3) до 31 декември 1986 година - струјни мерни тран-
сформатори и напонски мерни трансформатори во мрежа 
од 35 kV и 30 кУ; 

4) до 31 декември 1987 година - струјни мерни тран-
сформатори и напонски мерни трансформатори во мрежа 
од 20 kV, 10 кУ и 6 kV; 

5) до 31 декември 1988 година - струјни мерни тран-
сформатори во мрежа од 0,4 kV. 

Член 26 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за метролошките усло-
ви за мерни трансформатори за броила на електрична 
енергија („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/81 и 77/82). 

Член 27 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0404-3274/1 
8 октомври 1984 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за мери и 
скапоцени метали, 

Милисав Воичиќ, е. р. 

715. 

Врз основа на член 25 став 2 од Законот за мерните 
единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84), 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени мета-
ли пропишува 

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

НИ НА ОТПОРНОСТ НА ЕДНОНАСОЧНА СТРУЈА 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-
лови што мораат да ги исполнуваат работните еталони на 
отпорност на еднонасочна струја (во натамошниот текст: 
еталони на отпорност). 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката MUS.E-0/1. 

Член 2 

Под еталон на отпорност, во смисла на овој правил-
ник се подразбира уред што обезбедува определена вред-
ност на отпорност меѓу мерните приклучоци. 

Еталоните на отпорност се користат како мери на 
електричната отпорност во кола со еднонасочна струја. 

Член 3 

Долунаведените изрази, во смисла на овој правилник, 
ги имаат следните значења: 

1) номинална вредност на електричната отпорност е 
вредноста на електричната отпорност назначена на етало-
нот на отпорност; 

2) стварна вредност на електричната отпорност е 
вредноста на електричната отпорност добиена под опре-
делени услови на испитување и во определено време; 

3) заверена вредност на електричната отпорност е 
вредноста на електричната отпорност назначена во увере-
нието за исправноста на еталонот на отпорност; 

4) договорна вредност е вредноста на електричната 
отпорност на која се сведуваат грешките на еталонот на 
отпорност за да се определи нивната точност. Договорна-
та вредност одговара: 

- на заверената вредност за еталон на отпорност од 
класите 0,0005; 0,001; 0,002; 0,005 и 0,01; 

- на номиналната вредност за еталон на отпорност 
од класите 0,02 и 0,05; 

5) температура на заверката (ti) е вредноста на темпе-
ратурата назначена во уверението за исправноста на ета-
лонот на отпорност која и одговара на референтната вред-
ност; 
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6) влијателна големина е големината која предизви-
кува неочекувани варијации на вредноста на отпорноста; 

7) референтни услови се условите под кои еталонот 
на отпорност се испитува и при кои мора да ги исполни 
барањата во поглед на основната грешка пропишана со 
овој правилник. Референтните услови можат да бидат фик-
сна вредност или опсег на вредноста; 

8) референтна вредност е вредноста на влијателната 
големина за која еталонот на отпорност ги исполнува ус-
ловите во поглед на основната грешка пропишана со овој 
правилник; 

9) референтен опсег е опсегот на вредноста на влија-
телната големина во кој еталонот на отпорност ги испол-
нува условите во поглед на основната грешка пропишана 
со овој правилник; 

10) номинален опсег на употреба е опсегот на вред-
носта која секоја влијателна големина може да ја земе без 
предизвикување на варијации што ги преминуваат гранич-
ните вредности пропишани со овој правилник; 

11) грешка е вредноста на отстапувањето на стварна-
та вредност од договорната вредност; 

12) основна грешка е грешката определена под рефе-
рентни услови; 

13) варијација е разликата меѓу стварните вредности, 
определена кога влијателната големина зема сукцесивно 
две пропишани вредности, а сите други влијателни голе-
мини остануваат во нивните референтни услови. Варија-
цијата се изразува во проценти од договорната вредност; 

14) точноста на еталонот на отпорност е определена 
со границите на основната грешка и со границите на вари-
јациите поради влијателните големини; 

15) класа на точност е класата на сите еталони на от-
порност чијашто точност може да биде означена со ист 
број, ако тие ги исполнуваат условите пропишани со овој 
правилник; 

16) ознака на класата на точност е бројот што ја озна-
чува класата на точност. 

Член 4 

Еталоните на отпорност се распоредуваат во следни-
те класи на точност: 0,0005; 0,001; 0,002; 0,005; 0,01; 0,02 и 
0,05 

Член 5 

Референтните услови во однос на секоја влијателна 
големина се прикажани во следната табела: 

Влијателна 
големина 

Референтна 
вредност 

Референтен 
опсег 

Температура на 
околината (атмос-
ферата, маслената 
бања ити.) ti 

ti ± 1/10 номинален 
опсег на употреба-
та, но не помалку 
од ±0,1°С 

Релативна 
влажност 50% (50 ± 10)% 

Атмосферски 
притисок 100 kPa (100 ± 4) kPa 

Моќ на 
дисипацијата 

се определува за 
секој тип посебно 

-

Член 6 

Еталоните на отпорност мораат да бидат заверени 
при една од следните температури на заверка: 20°С, 23°С и 
25°С. 

Член 7 

Вредноста на основната грешка на еталонот на от-
порност мора да биде во границите на основната грешка 
во рок од една година од денот на заверката на еталонот 
на отпорност. 

Дозволените разлики меѓу стварната вредност и но-
миналната вредност на еталонот на отпорност при први-
от преглед на еталонот на отпорност и границите на ос-
новната грешка се дадени во следната табела: 

Ознака на класата Дозволена разлика, 
на точност во проценти 

Граници на 
основната грешка, 

во проценти 

0,0005 - ± 0,0005 

0,001 ± 0,001 

0,002 ± 0,01 ± 0,002 

0,005 ± 0,005 

0,01 ± 0,01 

0,02 ± 0,02 ± 0,02 

0,05 ± 0,05 ± 0,05 

Член 8 

Варијациите се определуваат за секоја влијателна го-
лемина. Во текот на секое испитување на еталонот на от-
порност, сите други влијателни големини се одржуваат 
под нивните референтни услови. 

Степенот на варијацијата се проценува така што вли-
јателната големина варира меѓу референтната вредност и 
која и да е вредност во границите на номиналниот опсег 
на употребата. 

Варијациите изразени во проценти од договорната 
вредност мораат до бидат во вредноста која и одговара на 
ознаката на класата на точност. 

Границите на номиналниот опсег на употребата се 
дадени во следната табела: 

Влијателна Номинален опсег на употребата за класи-
големина те на точност 

0,0005 0,001 0,002 0,005 0,01 0,02 0,05 

Температура на t i± 0,5 t i ± l t i ± 2 t i ± 5 t i±10 
околината 
Релативна 
влажност од 25% до 75% 
Атмосферски 
притисок од 86 кРа до 106 кРа 
МОЌ на дисипа-
цијата се определува за секој тип посебно 
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Член 9 

Вредноста на отпорноста на изолацијата мерена со 
еднонасочна струја на 500 V ± 20% меѓу кои и да е две точ-
ки што не се предвидени за меѓусебно спојување мора да 
биде: 

1) поголема од 100 М Q за класите на точност ОДИ; 
0,02 и 0,05; 

2) милионпати поголема од номиналната вредност 
на еталонот на отпорност, но не помала од 100 М Q за кла-
сите на точност: 0,0005; 0,001; 0,002 и 0,005. 

Член 10 

Еталонот на отпорност со номинална вредност од 
100 Q мора да има четири приклучоци - два струјни и два 
напонски. 

Еталонот на отпорност со номинална вредност преку 
100 Q не мора да има напонски приклучоци. 

Член 11 

Еталонот на отпорност мора да биде сместен во куќ-
иште што го заштитува од механички оштетувања и од 
други влијанија на околината. 

Член 12 

Еталонот на отпорност мора да биде конструиран та-
ка што да оневозможува надворешни дејствија со кои 
може да се влијае врз неговата метролошка особина про-
пишана со овој правилник. 

Со конструкцијата на еталонот на отпорност мора да 
биде предвидено местото за втиснување на жиг односно за 
ставање на налепница. 

Член 13 

Еталоните на отпорност мораат да бидат заштитени 
од надворешни влијанија (вибрации, температури надвор 
од пропишаниот опсег и нагли промени на температура-
та), заради зачувување на нивните метролошки особини 
пропишани со овој правилник. 

Член 14 

Натписите и ознаките на еталоните на отпорност мо-
раат да бидат испишани на еден од јазиците и писмата на 
народите, односно народностите 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 15 

На капакот или куќиштето на еталонот на отпорност 
мораат да бидат испишани следните натписи и ознаки: 

1) фирма односно назив или знак на производителот; 
2) ознака на номиналната вредност на еталонот на 

отпорност; 
3) номинална и најголема струја (или напон за номи-

налните вредности 10б, 107, 108 и 10*0); 
4) ознака на класата на точност; 
5) сериски број; 
6) референтна вредност на температурата; 
7) службена ознака на типот на еталонот на отпор-

ност. 

Член 16 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за метролошките усло-
ви за еталон-отпорници на еднонасочна струја („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 59/82). 

Член 17 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0404-3249/1 
23 октомври 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, е. р. 

716. 

Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните 
единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84), 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени мета-
ли пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ДАВАЧИТЕ НА ТА-
РИФНИ ИМПУЛСИ И ЗА ВКЛОПНИТЕ ЧАСОВНИ-
ЦИ, ШТО СЕ КОРИСТАТ ВО ТЕЛЕФОНСКИОТ И ТЕ-
ЛЕГРАФСКИОТ СООБРАЌАЈ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА 

ТАРИФИ 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-
лови што мораат да ги исполнуваат давачите на тарифни 
импулси и вклопните часовници што се користат во теле-
фонскиот и телеграфскиот сообраќај, наменети за поставу-
вање на тарифа (во натамошниот текст: давачи на импул-
си и вклопни часовници). 

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

Член 2 

Долунаведените изрази, во смисла на овој правилник, 
ги имаат следните значења, и тоа: 

1) давач на тарифни импулси што се користи во теле-
фонскиот и телеграфскиот сообраќај за поставување тари-
фа е осцилатор чијашто излезна големина е напонски или 
струен импулс; 

2) вклопен часовник што се користи во телефонскиот 
и телеграфскиот сообраќај е електронски саатен уред што 
однапред за дадената програма на вклопување периодич-
но ја повторува; 

3) основен такт на давачот на импулси е периодот на 
напонските или на струјните импулси што служи за созда-
вање на интервали на тарифните импулси со кој се опреде-
лени зоналните оддалеченоста во телефонскиот и телег-
рафскиот сообраќај. 
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Член 3 

Референтни услови се: 
1) температура на околината од 23°С ± 2°С; 
2) релативна влажност на воздухот од 60% ± 15%; 
3) напон на напојување^: номинална вредност ± 2% 

од номиналната вредност. 

Член 4 

Границите на дозволената грешка на давачот на им-
/улси и на вклопните часовници, под условите од член 3 
ta овој правилник се, и тоа за: 

1) релативна грешка на периодите (фреквенциите) на 
временската база на давачот на импулси ± 10"4; 

2) релативна грешка на временските интервали меѓу 
два последовни тарифни импулси ± 103; 

3) релативна грешка на периодите (фреквенциите) на 
временската база на вклопниот часовник ± 10"5; 

4) грешка на стабилност на покажувањето на времето 
на вклопниот часовник ± 1 ѕ/ден; 

5) вкупната апсолутна грешка на покажувањето на 
времето на вклопниот часовник ± lmin (што се обезбеду-
ва со корекција, еднаш во два месеца); 

6) максимално дозволено време на вклопување на 
вклопниот часовник Is. 

Член 5 

Границите на дозволената грешка за давачите на им-
пулси и вклопните часовници се определуваат врз основа 
на средната вредност од најмалку 40 резултати на соод-
ветни мерења. 

Член 6 

Вклопните часовници со граница на дозволената 
, грешка на вклопување од ± 7 пип и 30ѕ можат да се корис-

тат најмногу три години од денот на влегувањето во сила 
на овој правилник. 

Член 7 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за метролошките усло-
ви за давачите на тарифни импулси и за вклопните часов-
ници, што се користат во телефонскиот и телеграфскиот 

•сообраќај за поставување на тарифи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 13/79 и 29/82). 

Член 8 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето вр „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0404-3247/1 
4 октомври 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, е. р. 

717. 

Врз основа на член 46 став 2 од Законот за мерните 
единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84), 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени мета-
ли пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛАБОРАТОРИИ ЗА 

ПРЕГЛЕД НА МЕРИЛАТА ЗА ДОЛЖИНА И АГОЛ 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат условите за фор-
мирање лаборатории за преглед на мерилата за должина 
и агол што мораат да ги исполнуваат организациите на 
здружен труд и работните луѓе кои самостојно вршат деј-
ност со личен труд со средства на трудот во сопственост 
на граѓаните, што произведуваат и поправаат мерила за 
должина и агол. 

Условите од став 1 на овој член се означуваат скрате-
но со ознаката PUL. D.W -0/1. 

Член 2 

Работната просторија за преглед на мерилата за 
должина и агол ( во натамошниот текст: работната про-
сторија) мора да ги исполнува следните услови: 

1) да биде чиста, сува и изградена во согласност со 
важечките технички нормативи; 

2) да ги исполнува пропишаните услови во поглед на 
хигиенско-техничката заштита; 

3) да биде доволно голема за сместување на потреб-
ната опрема; 

4) да биде снабдена со соодветен мебел распореден 
така што да овозможи непречено мерење и исправна рабо-
та на уредите; 

5) да има дневно и електрично осветление според ју-
гословенскиот стандард JUS U.C 9.100 предвиден во Реше-
нието за југословенскиот стандард за зградарство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 48/62). 

Член 3 

За време на прегледот на мерилата за должина и 
агол, температурата на воздухот во работната просторија 
мора да биде 20°С ± 2°С, а релативната влажност на воз-
духот мора да биде 55% ± 5%. 

Температурата на воздухот во работната просторија 
мора да се мери со термометар чијашто најмала поделба 
на скалата не смее да биде поголема од 0,1 °С, а релативна-
та влажност на воздухот - со соодветно мерило на рела-
тивната влажност, чијашто најмала поделба не смее да би-
де поголема од 5%. 

Температурата и релативната влажност на воздухот 
во работната просторија за време на прегледот на мерила-
та за должина и агол, мораат да се мерат во работната зо-
на, на подрачје од 0,8m до 1,5m од подот. 

Температурата и релативната влажност на воздухот 
во работната просторија во која се врши преглед на мери-
лата за должина и агол мораат со уред за климатизација 
гд се одржуваат во границите пропишани во ст. 1 и 2 на 
овој член. 
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Член 4 

Работната просторија мора да биде заштитена така 
што вибрациите и потресите да не влијаат врз точноста на 
мерењето. 

Ако прегледот се врши со интерферометарски метод, 
постаментот на интерферометарот треба да се постави на 
посебен темел кој е заштитен од вибрации и потреси. 

Член 5 

Во работната просторија мораат да се наоѓаат орма-
ни за сместување на мерилата за должина и агол подгот-
вени за преглед, на еталонската опрема и на техничката 
документација. 

Член 6 

За преглед на мерилата за должина и агол се корис-
тат работни еталони, уреди за преглед и помошна опрема. 

Работните еталони за преглед на мерилата за 
должина можат да бидат: 

1) еталон мерна лента; 
2) еталон мерни линирки; 
3) еталон гранични паралелни мери; 
4) еталон прстен; 
5) еталон валјак. 
Работните еталони за преглед на мерилата за агол 

можат да бидат: 
1) еталон гранични мери на агол; 
2) еталон оптички призми и полигони; 
3) еталон лимбови. 
Уредите што се користат за преглед на мерилата за 

должина можат да бидат: 
1) уред за преглед на мерилото со мерна лента; 
2) уред за преглед на мерните линирки; 
3) уред за преглед на паралелните гранични мерила; 
4) уред за преглед на мерните сатови; 
5) уред за преглед на мерилото за широчина и надви-

сувкње на колосеци; 
6) уред за преглед на автоматските мерила за нивото 

на течност; 
7) мерни машини. 
Уредите што се користат за преглед на мерилата за 

агол можат да бидат: 
1) еталон гониометар; 
2) еталон автоколиматор; 
3) еталон интерферометар за мали агли; 
4) уред за испитување на либели. 
За преглед на мерилата за должина и агол можат да 

се користат и други работни еталони и уреди ако имаат 
потребни метролошки својства за преглед на определен 
вид мерила за должина и агол. 

Мерните машини, со својот додатен прибор, можат 
да се користат и за преглед на мерилата за агол. 

Работните еталони и уредите за преглед на мерилата 
за правост, рамност и рапавост можат да се користат во 
работната просторија. 

Помошната опрема што се користи при преглед на 
мерилата за должина и агол се состои од: 

1) носачи, постамента и држачи за мерилата и етало-
ните; 

2) гранитни или фино полирани плочи; 
3) либели за доведување на уредот за преглед и на ме-

рилото во хоризонтална положба; 
4) термометар или температурен давач за мерење на 

температурата Ца еталонот, мерилото кое се прегледува и 
уред за преглед; 

5) средства за одмастување и чистење на еталонот; 
6) средства за заштита на мерните површини; 
7) помошен прибор кој е составен дел на уредот за 

преглед на мерилото. 

Член 7 

Еталонот мерни ленти и еталонот мерни линирки му 
припаѓаат на еталонот мери со црта. Мерната несигур-
ност на еталонот лента и еталонот линирка мора да биде 
најмалку двапати помала од границата на дозволените 
грешки на мерилото. 

Член 8 

Еталонот гранични мери на аголот, еталонот оптич-
ки призми и полигони и еталонот лимбови не смеат да 
имаат мерна несигурност поголема од ± 1". 

Член 9 

Уредите за преглед на мерните ленти и уредите за 
преглед на мерните линирки не смеат да имаат релативна 
мерна несигурност поголема од ± 10"4. 

Уредите за преглед на граничните паралелни мери 
можат да бидат интерферометарски компаратори, елек-
тронски компаратори, оптиметри и мерни машини. Мер-
ната несигурност на овие уреди не смее да биде поголема 
од ± 1,5цт за должина од 1т. 

Уредот за преглед на мерни сатови не смее да има 
мерна несигурност поголема од ± 1 цш, а мерните маши-
ни - мерна несигурност поголема од ± 5јдш за должина од 
1 ш. 

Уредите за преглед на мерилата за широчина и над-
висување на колосеци и уредите за преглед на автоматски 
мерила на нивото на течност мораат да имаат несигур-
ност најмалку двапати помала од дозволената грешка на 
мерилото. 

Член 10 

Еталонот гониометри и еталонот автоколиматори се 
оптички уреди што се користат за преглед на мерилото за 
агол. Нивната мерна несигурност не смее да биде поголе-
ма од ± 4". 

Еталонот интерферометри не смее да има мерна не-
сигурност поголема од ± 1". 

Уредот за испитување на либели се користи за пре-
глед на либели, а мерната несигурност на тој уред мора да 
биде најмалку двапати помала од дозволената грешка на 
либелата. 
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Член 11 

Носачите, постаментите и држачите за мерилата и 
еталоните можат да бидат различно изработени и мораат 
да го овозможат поставувањето на еталонот или мерило-
то во правилна положба која условува добивање на најси-
гурни резултати на мерењето. 

Гранитните или фино полираните плочи мораат да 
бидат такви што отстапувањето од рамноста на површи-
ната не смее да биде поголемо од ± lOjxm на должина од 1 
|г. 
г Либелата за доведување на уредот за преглед или на 
т ѓерилото во хоризонтална положба мораат да имаат чув-
с твителност најмалку 0,01 mm/m или 5". 

Термометарот или температурниот давач за мерење 
на температурата на еталонот, испитуваната мера или 
уредот за преглед мора да има опсег најмалку од 18°С до 
22°С и најмала поделба од 0,1 °С. 

За одмастување на еталонот може да се користи ал-
кохол или лесен бензин, а за чистење - меки крпи, четкич-
ки со фина длака и ел. 

Средствата за заштита на мерните површини на ета-
лонот и мерилата можат да бидат вазелинска маст или 
масло. 

Помошниот прибор кој е составен дел на уредот за 
преглед е карактеристичен за секој уред и зависи од него-
вата намена. 

Член 12 

Работниците што организациите на здружен труд и 
работните луѓе од член 1 на овој правилник се должни да 
ги обезбедат за преглед на мерилата за должина и агол, 
ако прегледот на мерилата се врши во нивните работни 
простории, мораат да имаат најмалку средно стручно об-
разование од соодветна насока и соодветно искуство на 
тие работи. 

Член 13 

Организациите на здружен труд и работните луѓе од 
член 1 на овој правилник се должни до 31 декември 1985 
година да ги исполнат условите пропишани со овој пра-
вилник. 

Член 14 

Решенијата со кои на организациите на здружен труд 
и на работните луѓе од член 1 на овој правилник им е 
одобрено во нивните работни простории да се врши пре-
глед на мерилата за должина и агол, а што се донесени до 
денот на влегувањето во сила на овој правилник, преста-
нуваат да важат на 31 декември 1985 година. 

Член 15 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0404-2764/2 
1 ноември 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, е. р. 

718. 

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за девизното 
работење и кредитните односи со странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83 и 70/83), Сог 
ветот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНЕСУВАЊЕ И ВНЕ-
СУВАЊЕ НА ЕФЕКТИВНИ ДИНАРИ ВО ПАТНИЧКИ-

ОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО 

1. Во Одлуката за изнесување и внесување на ефектив-
ни динари во патничкиот промет со странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 38/77, 61/77, 56/79, 40/80, 35/81, 66/81, 
71/81, 44/83, 52/83 и 55/84), во точка 1 став 1 на крајот 
зборот: „во апоени од 100 динари и помали" се заменуваат 
со зборовите: „во апоени од 1000 динари и помали". 

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

О. бр. 76 
27 ноември 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Радован Макиќ е. р. 

719. 

Врз основа на член 24 и член бб став 1 точка 16 од За-
конот за Народната банка на Југославија и за единствено-
то монетарно работење на народните банки на републики-
те и народните банки ца. автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76,41/81 и 26/84), во сог-
ласност со точ. 2 до 4 на Одлуката за целите и задачите на 
заедничката емисиона и парична политика и на заеднички-
те основи на кредитната политика во 1984 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 70/83, 21/84 и 64/84), Сове-
тот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА НА 
ПОРАСТОТ НА НЕТО ДОМАШНАТА АКТИВА И ДИ-
НАРСКИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ ВО ПЕРИО-

ДОТ ОД 1 ОКТОМВРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1984 
ГОДИНА 

1. Во Одлуката за усогласување на обемот и динами-
ката на порастот на нето домашната актива и динарските 
пласмани на банките во периодот од 1 октомври до 31 де-
кември 1984 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 52/84), 
во точка 2 став 1 во одредба под 2 во третата алинеја про-
центот: „14,4%" се заменува со процентот: „14,6%". 

2. Во став 2 по зборот: „тутун," се додаваат зборови-
те: „како и пласманите за кредитирање на интервентен от-
куп на месо и станбена изградба,". 

3. Во одредбата под 1 процентот: „20%" се заменува 
со процентот: „23%", процентот: „25%" - со процентот: 

,.31%" и процентот: „30%" - со процентот: „39%". 
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4. Во одредбата под 2 во првиот ред процентот: 
„50%" се заменува со процентот: „70%". 

5. Во одредбата под 3 во првиот ред процентот: 
„70%" се заменува со процентот: „80%". 

6. По одредбата под 4 точката на крајот се заменува 
со точка и запирка и се додаваат нови одредби под 5 и 6, 
кои гласат: 

„5) за износот на порастот на пласманите на банките 
дадени во периодот од 10 мај до 31 август 1984 година, за 
кредитирање на интервентен откуп на свињско и јунешко 
месо заради формирање на сојузни, републички и покра-
ински стоковни резерви, со тоа што банките се должни ос-
тварениот пораст на нето домашната актива и на вкупни-
те динарски пласмани по овој основ да ги усогласат со 
процентите на порастот од точка 2 став 1 на Одлуката до 
31 декември 1984 година; 

6) за износот на порастот на пласманите за кредити-
рање на станбената изградба, под услов банките тие кре-
дити да ги даваат врз основа на собраните долгорочни 
средства со здружување што се заснова врз договорните 
односи со организациите на здружен труд и со граѓаните, 
во согласност со општествениот договор склучен на ниво 
на републиката, односно автономната покранина, со кој се 
регулираат општествено-економските односи на подрачје-
то на станбеното стопанство. 

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

О. бр. 78 
28 ноември 1984 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

Радован Макиќ, е. р. 

720. 

Врз основа на член 16, чл. 19 до 25 и на член бб став 1 
точка 15 од Законот за Народната банка на Југославија и 
за единственото монетарно работење на народните банки 
на републиките и народните банки на автономните покра-
ини („Службен лист на СФРЈ" бр. 49/76, 41/81 и 26/84), во 
согласност со одредбите на Одлуката за целите и задачите 
на заедничката емисиона и парична политика и на заед-
ничките основи на кредитната политика во 1984 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 70/83 и 21/84), на Одлуката 
за остварување на целите и задачите на заедничката еми-
сиона и парична политика и на заедничките основи на кре-
дитната политика во 1984 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 17/84 и 48/84), и точка 7 на Одлуката за крите-
риумите за замена на кредитите од примарната емисија за 
селективни намени со монетизација со селективно обе-
лежје („Службен лист на СФРЈ", бр. 41/83), Советот на гу-
вернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИТЕ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНЕТАРНО-КРЕДИТНАТА 

ПОЛИТИКА ВО 1984 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за мерките за спроведување на моне-
тарно-кредитната политика во 1984 година („Службен 

лист на СФРЈ", бр. 18/84, 27/84, 32/84, 37/84, 52/84, 58/84 
и 59/84), во точка 25 став 2, на крајот точката се заменува 
со запирка и се додава текст кој гласи: „со тоа што обемот 
на користењето на примарната емисија за оваа намена да 
се усогласи со пропишаната стапка на реесконтот од став 
1 на оваа точка, најдоцна до 30 ноември 1984 година.". 

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

О. бр. 79 
28 ноември 1984 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

Радован Макиќ, е. р. 

721. 

Врз основа на член 16 и член 66 став 1 точка 15 од За-
конот за Народната банка на Југославија и за единствено-
то монетарно работење на народните банки на републики-
те и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 41/81 и 26/84), Сове-
тот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КУПУВАЊЕ НА ОП-
РЕДЕЛЕНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ОД СТРАНА НА 

НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Во Одлуката за купување на определени хартии од 
вредност од страна на Народната банка на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/83), во точка 2 зборови-
те: „90 дена" се заменуваат со зборовите: „30 дена". 

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

О. бр. 80 
28 ноември 1984 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

Радован Макиќ, е. р. 

722. 

Врз основа на член 18 од Законот за Народната банка 
на Југославија и за единственото монетарно работење на 
народните банки на републиките и народните банки на ав-
тономните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 
41/81 и 26/84), во врска со чл. 42 до 54 од Законот за хар-
тиите од вредност („Службен лист на СФРЈ", бр. 40/78 и 
15/80), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗ-
ДАВАЊЕ БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ НА НАРОДНАТА 

БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Во Одлуката за издавање благајнички записи на 
Народната банка на Југославија („Службен лист на 
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СФРЈ", бр. 10/83) во точка 2 став 1 зборовите: „каматната 
стапка од 20% годишно наназад" се заменуваат со зборо-
вите: „означување дека каматата на благајничкиот запис 
се пресметува годишно наназад според стапката на кама-
тата утврдена во посебна одлука која се донесува врз осно-
ва на член 22 од Законот за Народната банка на Југослави-
ја и за единственото монетарно работење на народните 
банки на републиките и народните банки на автономните 
покраини". 

2. Во точка 4 се додава нов став 2, кој гласи: 
„На благајничките записи што се запишани пред де-

лот на влегувањето во сила на одлуката од точка 2 став 1 
ла оваа одлука, а кои втасуваат по тој ден, за време од вле-
:увањето во сила на таа одлука до денот на втасувањето 
на благајничкиот запис, народните банки на републиките 
и народните банки на автономните покраини ќе ја пресме-
туваат каматата според стапките од таа одлука." 

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

О. бр. 82 
28 ноември 1984 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

Радован Макиќ, е. р. 

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

О. бр. 75 
3 декември 1984 година 

Белград 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за помилување на осу-
дени лица објавена во „Службен лист на СФРЈ", бр. 64/84 
се потпаднала долунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ 

ЛИЦА 

Во одделот I. наместо: „Пилиќ Пифета Зулфер" треба 
да стои : Риджал Рифета Зулфер". 

Од Претседателството на СФРЈ, Белград, 11 декем-
ври 1984 година. 

723. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за девизното 

работење и кредитните односи со странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83 и 70/83), во 
договор со банките овластени за работи со странство, Со-
ветот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИДОТ НА ДЕВИЗИТЕ ШТО 
СЕ ПРЕДМЕТ НА КУПУВАЊЕ И ПРОДАЖБА НА 

ЕДИНСТВЕНИОТ ДЕВИЗЕН ПАЗАР 
1. На единствениот девизен пазар можат да се купува-

ат и продаваат следните видови девизи: 
1) австриски шилинг (Sch) 
2) белгиски франк (Bfr); 
3) данска круна (Dkr); 
4) финска марка (Fmk); 
5) француски франк (FF); 
6) холандски флорин (Hfl); 
7) италијанска лира (Lit); 
8) норвешка круна (Nkr); 
9) германска марка (DM); 
10) шпанска пезета (Pz); 
11) швајцарски франк (Sfr); 
12) шведска круна (Ѕкг); 
13) англиска фунта (Lstg); 
14) ирачки динар (Ir. din.); 
15) јапонски јен (Yen); 
16) кувајтски динар (Kuv.din.); 
17) канадски долар (Can. $); 
18) САД Долар (USA $); 
19) австралиски долар (А.$); 
20) португалски ескудос (РР). 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за определување на видови-
те на девизите што се предмет на купување и продажба на 
девизниот пазар и на меѓубанкарскиот состанок 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 5/78). 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 373 став 3 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ, ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И ЗАМЕНИК 
НА ЧЛЕН НА ВТОРОСТЕПЕНА ДИСЦИПЛИНСКА 

КОМИСИЈА 

1. Се разрешува од функцијата претседател на Вто-
ростепената дисциплинска комисија Љубомир Милиќ, по-
ради заминување на друга должност. 

2. За претседател на Второстепената дисциплинска 
комисија се именува Милорад Белодедиќ, досегашен заме-
ник на претседателот на таа комисија, а за заменик на пре-
тседателот на Второстепената дисциплинска комисија се 
именува Добросав Стевановиќ, досегашен заменик член 
на таа комисија. 

3. За заменик на член на Второстепената дисциплин-
ска комисија се именува Радован Чобељиќ, специјален со-
ветник во Сојузниот секретаријат за надворешни работи. 

С.п.п.бр. 1634 
1 ноември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земл»арич, е. р. 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Радован Макиќ, е. р. 
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на федерацијата и за потребите на остварување-
то на правата и должностите на федерацијата за 
1984 година 1433 

702. Одлука за височината на надоместот за вршење 
задолжителен ветеринарско-санитарен преглед 
за пратки на животни, животински производи, 
животински суровини, животински отпадоци, се-
ме за вештачко осеменување и други предмети 
со кои може да се пренесува заразна болест во 
прометот преку границата на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија 1434 

703. Одлука за измена на Одлуката за остварување 
на целите и задачите на заедничката емисиона и 
парична политика и на заедничките основи на 
кредитната политика во 1984 година 1435 

704. Правилник за дополнение на Правилникот за 
производството, користењето и одржувањето на 
падобрани 1436 

705. Правилник за дополнение на Правилникот за 
поднесување на исправи во царинската постапка 1436 

706. Правилник за престанок на важењето на реше-
нието за југословенските стандарди за составни 
делови на електронски уреди 1437 

707. Правилник за престанок на важењето на Реше-
нието за југословенскиот стандард за пулзатор 
за електрични огради 1437 

708. Правилник за престанок на важењето на југосло-
венските стандарди за кондензатори за електро-
ника и телекомуникации — 

709. Правилник за престанок на важењето на југосло-
венскиот стандард за составни делови за елек-
троника и телекомуникации 1438 

1437 

Страна 

710. Правилник за престанок на важењето на југосло-
венските стандарди од областа на методите за 
мерење на кондензатори за електроника и теле-
комуникации 1438 

711. Правилник за престанок на важењето на југосло-
венскиот стандард за означување со бои на хар-
тиени кондензатори — - 1438 

712. Правилник за престанок на важењето на југосло-
венскиот стандард за микрофилм на лист за до-
кументација 1438 

713. Правилник за условите за формирање на лабо-
ратории за преглед на давачите на тарифни им-
пулси и за вк попните часовници — — 1439 

714. Правилник за метролошките услови за мерни 
трансформатори за броила на електрична енер-
гија 1439 

715. Правилник за метролошките услови за работни 
еталони на отпорност на еднонасочна струја — 1443 

716. Правилник за метролошките услови за давачите 
на тарифни импулси и за вклопниге часовници, 
што се користат во телефонскиот и телеграфски-
от сообраќај за поставување на тарифи — 1445 

717. Правилник за условите за формирање лаборато-
рии за преглед на мерилата за должина и агол 1446 

718. Одлука за измена на Одлуката за изнесување и 
внесување на ефективни динари во патничкиот 
промет со странство — 1448 

719. Одлука за измена и дополнение на Одлуката за 
усогласување на обемот и динамиката на порас-
тот на нето домашната актива и динарските 
пласмани на банките во периодот од 1 октомври 
до 31 декември 1984 година 1448 

720. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за 
мерките за спроведување на монетарно-кредиг-
ната политика во 1984 година 1449 

721. Одлука за измени на Одлуката за купување на 
определени хартии од вредност од страна на На-
родната банка на Југославија 1449 

722. Одлука за измена и дополнение на Одлуката за 
издавање благајнички записи на Народната бан-
ка на Југославија 1449 

7?3. Одлука за определување на видот на девизите 
што се предмет на купување и продажба на 
единствениот девизен пазар 1450 

Исправка на Одлуката за помилување на осудени ли-
ца 1450 

Назначувања и разрешувања 1450 



Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, 
Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах. 226. - Директор и главен и одговорен уредник Вељко Тадиќ. - Печати: Новинско-изда-
вачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. 


