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652. 
Врз основа на чл. 4 и 5 од Законот за пригодни кова-

ни пари („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/80 и 4/85) Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ ПРИГОДНИ ЗЛАТНИ И СРЕБРЕНИ 
КОВАНИ ПАРИ ПО ПОВОД 270 ГОДИШНИНАТА НА 

„СИЊСКА АЛКА“ 
1. Народната банка на Југославија ќе издаде по повод 

270 годишнината на „Сињска алка“ пригодни златни кова-
ни пари во апоени од 10.000, 20.000 и 40.000 динари и при-
годни сребрени ковани пари во апоени од 1.000, 2.000 и 
3.000 динари. 

2. Народната банка на Југославија ќе ги издаде при-
годните златни ковани пари од точка 1 на оваа одлука во 
вкупен износ од 480,000.000 Динари во следните количини 
и износи по апоени, и тоа: ! 

1) 12.000 парчиња апоени од 10.000 динари - во износ 
од 120,000.000 динари; 

2) 8.000 парчиња апоени од 20.000 динари - во износ 
од 160,000.000 динари; 

3) 5.000 парчиња апоени од 40.000 динари - во износ 
од 200,000.000 динари. 

3. Народната банка на Југославија ќе ги издаде при-
годните сребрени ковани пари од точка 1 на оваа одлука 
во вкупен износ од 160,000.000 динари во следните количи-
ни и износи по апоени, и тоа: 

1) 60.000 парчиња апоени од 1.000 динари - во износ 
од 60,000.000 динари; | 

2) 20.000 парчиња апоени од 2.000 динари - во износ 
од 40,000.000 динари; 

3) 20.000 парчиња апоени од 3.000 динари - во износ 
од 60,000.000 динари. ј 

4. Пригодните златни ковани пари од точка 2 на оваа 
одлука ќе бидат изработени“^ злато со финост 900/1000 
во специјална техника со висркосјајни рамни површини и 
матирани релјефни детали на пригодни мотиви и ќе ги 
има следните тежини и пречници: 

1) апоенот од 10.000 динари - тежина 5 грама и преч-
ник 20 милиметри; 

2) апоенот од 20.000 динари - тежина 8 грама и преч-
ник 24 милиметри; 

3) апоенот од 40.000 динари - тежина 14 грама и преч-
ник 30 милиметри. 

Дозволено е отстапување од тежината на секое оддел-
но парче на пригодни златни ковани пари од 1% (отсто) 
над и до 1%о (промил) под тежината наведена во став 1 на 
оваа точка. 

5) Пригодните сребрени ковани пари од точка 3 на 
оваа одлука ќе бидат изработени од сребро со финоста 
925/1000 во специјална техника со високосЈајни рамни по-
вршини и матирани релјефни детали на пригодни мотиви 
и ќе ги имаат следните тежини и пречници: 

1) апоенот од 1.000 динари - тежина 6 грама и преч-
ник 22 милиметри; 

2) апоенот од 2.000 динари - тежина 14 грама и преч-
ник 30 милиметри; 

3) апоенот од 3.000 динари - тежина 26 грама и преч-
ник 38 милиметри. 

Дозволено е отстапување од тежината на секое оддел-
но парче на пригодни сребрени ковани пари до 1% (отсто) 

над и до 2%о (промили) под тежините наведени во став 1 
на оваа точка. 

6. Изгледот од лицето на пригодните златни ковани 
пари од точка 2 на оваа одлука е следниот: 

1) апоен од 10.000 динари - во средината се наоѓа ал-
кар во трк со копје в рака, во долниот дел е текстот испи-
шан со латиница: „Сињска алка 1715-1985", а лево над тек-
стот е знакот за алка - два концентрична круга со три 
споја; 

2) апоен од 20.000 динари - во средината се наоѓаат 
седум алкарски момчиња предводени од арамбаша, во до-
лниот дел е текстот испишан со латиница: „Сињска алка 
1715-1985", а лево над текстот е знакот за алка - два кон-
цетрична круга со три споја; 

3) апоен од 40.000 динари - во средината се наоѓа вој-
вода на коњ во парадно минување во придружба на двајца 
алкари со копја, во долниот дел е текстот испишан со ла-
тиница: „Сињска алка 1715-1985", а лево над текстот е зна-
кот за алка - два концентрична круга со три споја. 

7. Изгледот од лицето на пригодните сребрени кова-
ни пари од точка 3 на оваа одлука е следниот: 

1) апоен од 1.000 динари - во средината се две моми-
ња што водат оседлан коњ со опрема, во долниот дел е 
текстот испишан со латиница: „Сињска алка 1715-1985", а 
лево над текстот е знакот за алка - два концетрична круга 
со три споја; 

2) апоен од 2.000 динари - во средината се тројца ко-
њаници од кои средниот го носи знамето на алката а го 
следат алкари со истргнати сабји, во долниот дел е тек-
стот испишан со латиница: „Сињска алка 1715-1985", а ле-
во над текстот е знакот за алка - два концентрична круга 
со три споја; 

3) апоен од 3.000 динари - во средината се пет алкар-
ски момчиња со опрема, што ги предводи момче - штито-
носец, во долниот дел е текстот испишан со латиница: 
„Сињска алка 1715-1985", а лево над текстот е знакот за 
алка - два концетрична круга со три споја. 

8. На опачината на сите апоени на златните и сребре-
ните ковани пари се наоѓа: во горниот дел грбот на СФРЈ, 
а во долниот дел испишан називот „СФР Југославија“ со 
латиница и со кирилица, бројченик ознаки на вредноста и 
тоа кај златните ковани пари од „10.000", „20.000" и 
„40.000", а кај сребрените од ,1.000“, „2.000" и „3.000" и 
буквата „Д“ со латиница и со кирилица. Во средишниот 
дел се наоѓа алкарско тркалиште со чета алкари во мину-
вање, улични згради, а во заднината - градска тврдина со 
знаме на врвот. Над тркалиштето е распнато алкарско 
јаже на кое виси алка. 

9. Работ на пригодните златни и сребрени ковани па-
ри од точка 1 на оваа одлука е обрабен со рецки. 

10. Пригодните златни и сребрени ковани пари од 
точка 1 на оваа одлука ќе се продаваат според цените што 
ќе ги определи Народната банка на Југославија. 

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

Е. п. бр. 318 
1 август 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседетел, 
Јанез Земљарич, с. р. 
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653. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84), во соработка со извршните совети на 
собранијата на републиките и извршните совети на собра-
нијата на автономните покраини, Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ 

ЗА ВОЛНА ЗА 1985 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за заштитните цени за волна за 1985 

година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/85), во точка 1 
став 1 бројот: „498,60" се заменува со бројот: „665,30", 
бројот: „419,00" - со бројот: „559,10", бројот: „389,70" - со 
бројот: „520,00", бројот: „329,30" - со бројот: „369,00", 
бројот: „259,80" - со бројот: „346,60", бројот: „238,80" - со 
бројот: „318,70", бројот: „208,20" - со бројот: „277,90" и 
бројот: „203,60" - со бројот: „271,70". 

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

Е. п. бр. 325 
27 септември 1985 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

654. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84), во соработка со извршните совети на 
собранијата на републиките и извршните совети на собра-
нијата на автономните покраини, Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА 

НА МЛЕКОТО ЗА 1985 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за заштитната цена на млекото за 

1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/85), во точка 
1 став 1 бројот: „10,40" се заменува со бројот: „13,90". 

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

Е. п. бр. 326 
27 септември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

655. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84), во соработка со извршните совети на 
собранијата на републиките и извршните совети на собра-
нијата на автономните покраини, Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ 

НА ДОБИТОКОТ ЗА 1985 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за заштитните цени на добитокот за 
1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/85), во точка 

о 

1 став 1, во одредбата под А) бројот: „231,65" се заменува 
со бројот: „351,30", а бројот: „6,26" - со бројот: „9,25". 

Во одредбата под Б) бројот: „375,00" се заменува со 
бројот: „578,45", бројот: „364,30" - со бројот: „561,60", 
бројот: „357,00" - со бројот: „550,40", бројот: „346,00" - со 
бројот: „535,50", под а) бројот: „273,20" - со бројот: 
„421,20", бројот: „251,40" - со бројот: „387,50", бројот: 
„342,30" - со бројот: „373,45" и бројот: „231,30" - со бро-
јот: „356,60". 

Во одредбата под В) бројот: „458,20" се заменува со 
бројот: „765,90", бројот: „428,30" - со бројот: „716,00", 
бројот: „404,90" - со бројот: „677,10", бројот: „375,70" - со 
бројот: „627,15", бројот: „332,00" - со бројот: „555,00", и 
бројот: „315,40" - qo бројот: „527,25". 

Во одредбата под Г) бројот: „170" се заменува со бро-
јот: „247,90", а бројот: „163" - со бројот: „237,74". 

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

Е. п. бр. 327 
27 септември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

656. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените (Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 64/84), во соработка со извршните совети на собрани-
јата на републиките и извршните совети на собранијата на 
автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесу-
ва 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА ЗА ШЕЌЕРНАТА РЕПКА ОД 

РОДОТ НА 1986 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд што произведу-
ваат шеќерна репка сами или во кооперација со индивиду-
алните земјоделски производители (во натамошниот тек-
ст: производителите) им се обезбедува за шеќерната репка 
од родот на 1986 година заштитна цена од 11,75 динари за 
еден килограм. 

Заштитната цена од став 1 на оваа точка ќе се приме-
нува врз количините на шеќерна репка од родот на 1986 
година што производителите ќе им ги понудат на органи-
зациите за резерви, во согласност со одредбите на оваа од-
лука. 

2. Цената од точка 1 на оваа одлука важи за шеќерна-
та репка со дигестија од 15,5%. За секој процент дигестија 
поголем или помал од 15,5% цената од точка 1 на оваа од-
лука се зголемува односно намалува за 0,75806 динари за 
еден килограм. 

Цената од точка 1 на оваа одлука важи за чиста ше-
ќерна репка по одбивањето на тежината на туѓи примеси, 
земја и неисправно одрежени глави, лисја, жилички и 
опавчиња, франко натоварна станица во местото на про-
изводителот - по избор на купувачот, до железничка, 
бродска односно камионска рампа, кеј или дигалка, под-
готвена за натовар во превозно средство. 

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

Е.п. бр. 328 
27 септември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарнч, с. р. 
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657. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84), во соработка со извршните совети на 
собранијата на републиките и извршните совети на собра-
нијата на автономните покраини, Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА 
ЗА ШЕЌЕРНАТА РЕПКА ОД РОДОТ НА 1985 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за заштитната цена за шеќерната реп-
ка од родот на 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
14/85), во точка 1 став 1 бројот: „7,50" се заменува со бро-
јот: „8,00". 

2. Во точка 2 став 1 бројот: „0,4839" се заменува со 
бројот: „0,51613". 

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

Е. п. бр. 329 
27 септември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

658. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените (Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 64/84), во соработка со извршните совети на собрани-
јата на републиките и извршните совети на собранијата на 
автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесу-
ва 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА НА ПЧЕНКАТА ОД РОДОТ 

НА 1986 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд што произведу-
ваат пченка сами или во кооперација со индивидуални 
земјоделски производители и на индивидуалните земјо-
делски производители што пченката ја продаваат преку 
организација на здружен труд (во натамошниот текст: 
производители) за пченката од родот на 1986 година им се 
обезбедува заштитна цена од 42,30 динари за еден кило-
грам. 

Заштитната цена од став 1 на оваа точка ќе се приме-
нува на количините пченка од родот на 1986 година што 
производителите ќе им ги понудат на организациите за ре-
зерви, во согласност со одредбите на оваа одлука. 

2. Цената од точка 1 став 1 на оваа одлука се подраз-
бира франко вагон натоварна станица на производителот, 
франко магазин железничка станица на производителот 
или франко магазин на мелницата за производителите 
што се занимаваат со производство на пченка сами или во 
кооперација со индивидуалните земјоделски производите-
ли - по избор на купувачот, а за индивидуалните произво-
дители - франко магазин на организацијата на здружен 
труд на која и продаваат пченка, и тоа за пченка зрела, 
здрава без знаци на мувла и без туѓ вкус и мирис, употреб-
лива за човечка исхрана, односно за добиточна исхрана, 
незаразена со житни болести и штетници, со квалитет на 
зрно - со 14% влага до 2% дефектни зрна и други примеси 
и до 4% кршени зрна. Процентот на кршени зрна се ут-
врдува со решетање низ сито чии отвори имаат пречник 
од 5 mm. 

3. Ако пченката има поголем или помал процент на 
влага од процентот што е предвиден во точка 2 на оваа од-
лука, заштитната цена за процентот на влага под или над 
предвидениот процент ќе се намали односно ќе се зголеми 
за истиот процент. Дропките се земаат предвид. 

Ако пченката има процент на влага поголем од 14,5%, 
цената ќе се намали и за трошоците на сушењето. Трошо-
ците за сушењето се утврдуваат со договор склучен меѓу 
производителот и купувачот. 

Ако пченката има процент на дефектни зрна и други 
примеси поголем од 2%, цената ќе се намали сразмерно на 
зголемувањето на процентот на дефектните зрна и други 
примеси. Дропките се земаат предвид. 

Ако пченката има поголем процент на кршени зрна 
од 4%, цената ќе се намали за процентот на кршените зр-
на, и тоа за 0,25% за секој процент кршени зрна. 

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

Е. п. бр. 330 
27 септември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

659. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените (Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 64/84), во соработка со извршните совети на собрани-
јата на републиките и извршните совети на собранијата на 
автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесу-
ва i 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЈЗАШТИТНАТА ЦЕНА 

ЗА ПЧЕНКА ОД РОДОТ НА 1985 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за заштитнат! цена за пченка од ро-
дот на 1985 година („Службен лисјг на СФРЈ“, бр. 14/85), 
во точка 1 став 1 бројот: „27,00" се заменува со бројот: 
„33,30". I 

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

Е. п. бр. 331 
27 септември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

660. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84), во соработка со извршните совети на 
собранијата на републиките и извршните совети на собра-
нијата на автономните покраини, Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ НА ПЧЕНИЦАТА ОД РОДОТ 

НА 1986 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд кои произведу-
ваат пченица сами или во кооперација со индивидуални 
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производители, како и на индивидуалните производители 
кои продаваат пченица преку организациите на здружен 
тру ^о натамошниот текст: производители) за пченица-
та o.r родот на 1986 година им се обезбедуваат заштитни 
цени, и тоа за: 

Дин/kg 

1) пченица од I класа 47,00 
2) пченица од II класа 46,00 
3) пченица од III класа 45,00 
Заштитните цени од став 1 на оваа точка ќе се приме-

нуваат на количините пченица од родот на 1986 година 
што производителите ќе им ги понудат на организациите 
за резерви, во согласност со одредбите на оваа одлука. 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат 
за пченицата испорачана во јули. За секој нареден месец, 
почнувајќи од август, а заклучно со мај наредната година, 
цените се зголемуваат за 0,225 динари по еден килограм. 

Во јуни се применуваат цените што се применуваа во 
мај. 

3. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат 
франко вагон натоварна станица на производителот, 
франко магазин железничка станица на производителот 
или франко магазин на мелница во местото на производи-
телот за производителите што се занимаваат со цроизвод-
ство на пченица сами или во кооперација со индивидуал-
ни земјоделски производители - по избор на купувачот, а 
за индивидуалните производители - франко магазин на 
организацијата на здружен труд на која и продаваат пче-
ница. 

4. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за пченица-
та зрела, здрава, без знаци на мувла и туѓ вкус и мирис, 
употреблива за човечка исхрана, незаразена пченица со 
пченични болести и штетници, со 76 kg хектолитарска 
тежина, со 2% уродица и нечистотија и 13% влага, и тоа за 
пченица од: 

1) I класа - ако содржи најмалку 13% сурови протеи-
ни и седиментациона вредност најмалку 40; 

2) II класа - ако содржи најмалку 11,5% сурови проте-
ини и седиметнациона вредност најмалку 30; 

3) III класа - ако содржи најмалку 10% сурови проте-
ини и седиметнациона вредност најмалку 18. 

5. Ако пченицата има поголем или помал процент на 
уродица, нечистотија или влага од процентот што е пред-
виден во точка 4 на оваа одлука, цената ќе се намали за 
процентот на уродица, нечистотија или влага, односно ќе 
се зголеми за истиот процент. Кршените зрна помали од 
половина се сметаат како уродица. 

Ако пченицата има поголема или помала хектоли-
тарска тежина од хектолитарската тежина што е предви-
дена во точка 4 на оваа одлука, заштитната цена се зголе-
мува односно намалува за 0,5% за секој килограм над или 
под предвидената хектолитарска тежина. Дропките се зе-
маат предвид. Ако пченицата има хектолитарска тежина 
поголема од 80 kg, ќе се смета дека има хектолитарска 
тежина од 80 kg. 

За пченицата која има процент на влага поголем од 
14% цената ќе се намали и за трошоците на сушењето. 
Трошоците за сушењето се утврдуваат со договор склучен 
меѓу производителот и купувачот. 

За гламносаност на пченицата во поголем степен и за 
замачканост и запаленост на пченицата цената ќе се нама-
ли до 5%. 

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

Е. п. бр. 332 
27 септември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

661. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените (Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 64/84), во соработка со извршните совети на собрани-
јата на републиките и извршните совети на собранијата на 
автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесу-
ва 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА 
НА СУРОВИОТ ТУТУН ОД РОДОТ НА 1985 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за заштитна цена на суровиот тутун 
од родот на 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
14/85) во точка 1 став 1 бројот: „360", се заменува со бро-
јот: „444". 

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

Е. п. бр. 333 
27 септември 1985 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

662. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените (Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 64/84), во соработка со извршните совети на собрани-
јата на републиките и извршните совети на собранијата на 
автономните покраини, Сојузниот; извршен совет донесу-
ва I 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИНИТЕ ЦЕНИ 
НА СУРОВИОТ ПАМУК ОД РОДОТ НА 1985 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за заштитните цени на суровиот па-
мук од родот на 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 14/85) во точка 1 став 1 бројот: „147,60" се заменува со 
бројот: „182,05", бројот: „124,00" со бројот: „152,90", бро-
јот: „118,00" со бројот: „145,60", и бројот: „113,60" со бро-
јот: „140,20". 

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

Е. п. бр. 334 
27 септември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

663. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84), во соработка со извршните совети на 
собранијата на републиките и извршните совети на собра-
нијата на автономните покраини, Сојузниот извршен со-
вет донесува 4 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ 

ЗА ОРИЗОВА АРПА ОД РОДОТ НА 1985 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за заштитните цени за оризова арпа 
од родот на 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
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14/85), во точка 1 став 1 бројот: „71,10" се заменува со бро-
јот: „87,70", бројот: „66,80" со бројот: „82,40", а бројот: 
„64,70" со бројот: „79,80". 

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

Е.п. бр. 337 
27 септември 1985 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

664. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84), во соработка со извршните совети на 
собранијата на републиките и извршните совети на собра-
нијата на автономните покраини, Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ НА СОНЧОГЛЕДОТ, СОЈА-
ТА И МАСЛОДАЈНАТА РЕПКА ОД РОДОТ НА 1986 

ГОДИНА 
1. На организациите на здружен труд кои произведу-

ваат сончоглед, соја и маслодајна репка сами или во коо-
перација со индивидуални земјоделски производители (во 
натамошниот текст: производителите) им се обезбедуваат 
за сончогледот, сојата и маслодајната репка од родот на 
1986 година заштитните цени, и тоа за: 

Дин/kg 

1) сончоглед 129,25 
2) соја 129,25 
3) маслодајна репка 124,55 

Цените од став 1 на оваа точка ќе се применуваат на 
количините сончоглед, соја и маслодајна репка од родот 
на 1986 година што производителите ќе им ги понудат на 
организациите за резерви, во согласност со одредбите на 
оваа одлука. 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за: 
1) сончогледот што содржи 40% масло, 11% влага и 

3% нечистотија; 
2) сојата што содржи 13% влага и 2% нечистотија; 
3) маслодајната репка што содржи 7% влага и 2% не-

чистотија. 
За сончогледот, за секој процент содржина на масло 

над или под 40%, цената од точка 1 на оваа одлука се зго-
лемува или намалува за 3,23125 динари по еден килограм. 

За секој процент на влага над или под 11% и за секој 
процент нечистотија над или под 3% за сончоглед, за секој 
процент влага над или под 13% и за секој процент нечисто-
тија над или под 2% за сојата и за секој процент влага над 
или под 7% и за секој процент нечистотија над или под 2% 
за маслодајната репка, цените се зголемуваат или намалу-
ваат за 1% во однос на цените од точка 1 на оваа одлука по 
1 килограм сончоглед, соја и маслодајна репка. 

3. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат 
по 1 килограм сончоглед, соја и маслодајна репка франко 
магазин, вагон, шлеп или друго превозно средство во мес-
тото на продавачот, по избор на купувачот. 

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

Е. п. бр. 338 
27 септември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

665. i 
ј 

Врз основа на член 7 оц Законот за системот на оп-
штествената контрола на цените (Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 64/84), во соработка со извршните совети на собрани-
јата на републиките и извршните совети на собранијата на 
автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесу-
ва ! 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ 
ЗА СОНЧОГЛЕД, СОЈА И МАСЛОДАЈНА РЕПКА ОД 

РОДОТ НА 1985 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за заштитните цени за сончоглед, соја 
и маслодајна репка од родот на 1985 година („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 14/85), во точка 1 став 1 бројот: "82,50" 
се заменува со бројот: „101,75", бројот: „82,50" со бројот: 
„101,75", и бројот: „79,50" со(бројот: „98,05". 

2. Во точка 2 став 2 бројот: „2,0625" се заменува со 
бројот: „2,54375". ; 

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

Е. п. бр. 339 
27 септември 1985 година ; 

Белград 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

666. 
Врз рснова 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 ИЗОТОПСКИ 

МЕРИЛА НА ГУСТИНА И ВЛАГА 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-
лови што мораат да ги исполнуваат изотопските мерила 
на густина и влага (во натамошниот текст: изотопски ме-
рила). 

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

Член 2' 

Под изотопски мерила на густина и влага, во смисла 
на овој правилник, се подразбираат мерилата што рабо-
тат врз принципот на одбивање или преминување на гама-
-зраци за густина, односно врз принципот на ефектот на 
термализација на неутрони за влага. 

Член 3 

Долунаведените изрази, во смисла на овој правилник, 
имаат следни значења: 

1) ефект на термализација е појава на забавање на 
брзи неутрони во интеракција со јадра (атоми) на водо-
род; 

2) работен еталон е еталон кој се испорачува со мери-
лото и служи за проверка на краткотрајната стабилност 
на мерилото; 

3) отстапувањето при долготрајна стабилност е раз-
лика на средната вредност на 10 резултати од мерење (ме-
рило вклучено 4 до 6 сати) и средната вредност на 20 ре-
зултати добиени при краткотрајна стабилност. 
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Член 4 

Мерниот опсег за густина мора да биде од 1200 kg/m3 

до 2600 kg/m3. 
Мерниот опсег за влага мора да биде од 0 kg/m3 до 500 
kg/m3. 

Член 5 

Границата на дозволената релативна грешка на изо-
топското мерило е ± 1%. 

Границите на дозволената апсолутна грешка за гус-
тина се: 20 kg/m3, а за влага ± 4,8 kg/m3. 

Член 6 

Границите на дозволената релативна грешка за рефе-
рентни еталони се: 

1) за густина ±0,1%; 
2) за влага ± 4%. 

Член 7 

Референтни услови при кои се утврдени најголемите 
дозволени грешки се: 

1) температура на амбиентот 200С; 
2) релативна влажност 60% до 80%. 

Член 8 

Изотопско мерило се состои од следните делови: 
1) извор на зрачење; 
2) бројач на детекторот или склоп на бројач-детекто-

рот; 
3) помошен електричен склоп; 
4) работен еталон. 

Член 9 

Изотопското мерило мора да содржи 2 извора на зра-
чења еден кој емитува гама-зраци, џ другиот брзи неутро-
ни. 

Изворот на зрачење у може да биде: 137 Сѕ, 226 ^ или 
60 со. 

Член 10 

За мерење на зрачење мора да се користи еден од 
следните детектори: Гајгер-Милерова цевка, сцинталаци-
онен детектор или пропорционален бројач. 

Член 11 

Помошниот електричен склоп служи за напојување 
на изотопското мерило. 

Помошниот електронски склоп служи како средство 
за покажување на измерената вредност. 

Покажувачот на отчитаната вредност е дигитален со 
течни кристали кои ја даваат бројчената вредност на иска-
зот со најмалку четири цифри. 

Член 12 

Работните еталони се користат за утврдување на ета-
лонската вредност на бројот на импулсите според кои си-
те мерења се пропорционални како и за проверка на крат-
котрајната и долготрајната стабилност на изотопското 
мерило. 

Член 13 

Изотопското мерило може да биде снабдено и со мик-
росметач кој ги содржи сите калибрациони константи и 
алгоритми потребни да се пресметаат и директно да се 
прикажат густината и влагата. 

Член 14 

Кон изотопското мерило мора да биде дадена и соод-
ветна крива која го покажува бројот на детектираните чес-
тички во функција на густината и влагата. 

Член 15 

Натписите и ознаките мораат да бидат испишани на 
еден од јазиците и писмата на народите, односно народ-
ностите на Југославија. 

Член 16 

Натписите и ознаките на изотопското мерило мораат 
да бидат јасни, добро видливи во работни услови и испи-
шани така што да не можат да се избришат или симнат. 

Член 17 

На натписната плоча на изотопското мерило мораат 
да се наоѓаат: 

1) фирмата односно називот или знакот на произво-
дителот; 

2) годината на производството; 
3) службената ознака на типот ако е извршено испи-

тување на типот; 
4) податок за видот на вградениот радиоактивен из-

вор; 
5) работниот напон; 
6) мерниот опсег; 
7) границите на дозволената грешка; 
8) податок за потрошувачката на енергија; 
9) знак за јонизирачко зрачење. 

Член 18 

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

Бр. 0237-2973/1 
9 септември 1985 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
мери и скапоцени метали, 

Милисав Воичиќ, с.р. 

667. 
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 ЕТА-

ЛОН-АЛКОХОЛОМЕТРИ 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-
лови што мораат да ги исполнуваат работните еталон-ал-
кохолометри (во натамошниот текст: алкохолометри). 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката MUS. RE. GA-3/1. 

Член 2 

Алкохолометрите мораат да ја пакажуваат содржината на 
алкохол на референтна температура од 150С. 

Содржината на алкохол, во смисла на овој правил-
ник, се обележува со % (V/V). 

Алкохолометрите мораат да имаат вграден термометар. 
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Член 3 
При првиот преглед и при периодичните прегледи 

алкохолометрите, границите на дозволените грешки изне-
суваат ± 0,1 (V/V). 

Член 4 

Границите на дозволените грешки на алкохоломет-
рите со вграден термометар изнесуваат ±0,10С. 

Член 5 
Најмалиот поделок на скалата на алкохолометарот 

мора да биде 0,1 %(V/V). 
Должината на поделокот може да изнесува од 0,8 mm 

до 3 mm. 

Член 6 

Секој поединечен алкохолометар е дел од гарнитура-
та во која, заедно со другите алкохолометри, го надопол-
нува мерниот опсег од 0% (V/V) до 100% (V/V). 

Член 7 
Скалата на вградениот термометар може да има нај-

мал поделок 0,20С или 0,10С. 
Должината на поделокот на скалата на вградениот 

термометар мора да изнесува најмалку 0,7 mm. 

Член 8 
Скалата на вградениот термометар мора да има ме-

рен опсег од ± 100С до Ч-200С. 

Член 9 

Алкохолометрите се стаклени мерила со постојана 
маса, цилиндрична форма, симетрични во однос на над-
олжната оска и се состојат од следните делови; 

1) тело; 
2) вретено; 
3) материјал за отежнување; 
4) скала; 
5) термометар. 
Термометарот, вграден во алкохолометарот, се сос-

тои од следните делови; 
1) резервоар на термометарската течност; 
2) капиларна цевка (капилара); 
3) термометарска течност; 
4) скала. 

Член 10 

Телото на алкохолометарот има цилиндрична фор-
ма, на горниот крај постепено се стеснува и преминува во 
вретено, кое на врвот мора да биде заоблено. 

Материјалот за отежнување се наоѓа во долниот дел 
на телото на алкохолометарот. 

Скалата на алкохолометарот мора да биде сместена 
во вретеното. 

Член 11 
Резервоарот за термометарската течност се наоѓа во 

долниот дел на телото на алкохолометарот. 
Термометарската капилара мора да има ист напре-

чен пресек по целата должина и мора да биде изработена 
така што да овоможува видливо и рамномерно движење 
на термометарската течност. 

На врвот на термометарската капилара мора да се 
наоѓа експанзионо проширување кое може да ја прими 
термометарската течност при прегревање до 4- 500С. 

Термометарската скала се наоѓа под алкохолометар-
ската скала, а нејзиниот горен крај мора да биде оддале-

чен најмалку 15 mm од местото на кое телото на алкохо-
лометарот се стеснува и преминува во вретено . 

Најмалата оддалеченост на долниот крај на поделба-
та на термометарската скала од коленото на капиларата 
мора да изнесува 3 mm. 

Член 12 

Алкохолометрите мораат да бидат симетрични во 
однос на својата надолжна оска. 

Напречните пресеци на телото и напречните пресеци 
на вретеното на алкохолометарот мораат да бидат 
кружни, со тоа што напречните пресеци на вретеното мо-
раат да бидат исти по целата негова должина. 

Член 13 

Алкохолометрите мораат да пливаат вертикално и 
ако се нурнати до најнискиот поделок на скалата. 

Дозволените отстапувања од вертикална положба из-
несуваат ± 1030\ 

Член 14 

Алкохолометрите мораат да бидат изработени од 
безбојно и проѕирно стакло, кое мора да ги исполнува 
следните услови: 

1) да биде без внатрешено напрегање; 
2) термичкиот коефициент на зафатнинското ширење 

да не биде поголем од (25 ± 2) - lO^C"1; 
3) по хемиските својства да одговара на хидролитска-

та група 3 според југословенскиот стандард JUS В.Е8.092 
пропишан со Решението за југословенските стандарди за 
амбалажа за фармацевтски и медицински цели („Службен 
лист на ФНРГ, бр.43/62); 

4) да нема пукнатини, меурчиња и други дефекти што 
би смеќавале правилно отчитување. 

Член 15 

За отежнување на алкохолометарот можат да се 
употребат жива или оловна сачма, а како врзивни сред-
ства - восок или лак. Точката на топење на тие средства не 
смее да биде пониска од 400С . 

Средствата за отежнување мораат да бидат сместени 
на дното на алкохолометарот и неодвоиво зацврстени. 

Во алкохолометрите не смеат да се наоѓаат остатоци 
од жива, сачма или други туѓи тела што би смеќавале пра-
вилна работа. 

Член 16 

Како термометарска течност може да се користи 
жива или некоја друга погодна течност. 

Член 17 

Скалите на алкохолометарот и термометарот, мора-
ат да бидат изработени од хартија или од млечно стакло и 
неодвоиво зацврстени во определена положба. 

Контролните ознаки се нанесуваат на: 
1) површината на вретеното на алкохолометарот, во 

височина на крајната горна црта на поделбата означена со 
број на скалата на алкохолометарот; 

2) површината на телото на алкохолометарот, во ви-
сочина на крајната долна црта на поделбата означена со 
број на скалата на термометарот.. 

Член 18 
Поделбата и означувањето со броеви на скалата на 

алкохолометарот и на скалата на термометарот мораат 
да бидат јасни, прегледни и неизбришливи. 

Цртите на поделбата не смеат да имаат прекини ниту 
неуедначена дебелина. 
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Член 19 

Цртите на поделбата на скалата на алкохолометарот 
мораат да лежат во рамнини што се нормални на над-
олжната оска на алкохолометарот, а нивната должина мо-
ра да изнесува најмалку една четвртина од обемот на вре-
теното. 

Цртите на поделбата на скалата на термометарот 
мораат да се наоѓаат од обете страни на капиларата и ни-
вната должина мора да изнесува најмалку по 1mm. 

Член 20 
Заради подобра прегледност, секој петти поделок на 

алкохолометарската и на термометарската скала мора да 
биде обележен со подолги црти. 

Член 21 

Горната црта на поделбата на скалата на алкохоло-
метарот мора да лежи најмалку 5 mm под местото каде 
што почнува рамномерниот пресек на вретеното, а нај-
малку 20 mm од врвот на вретеното. 

Долната црта на поделбата на скалата на алкохоло-
метарот мора да биде најмалку 3mm оддалечена од место-
то на кое вретеното преминува во телото на алкохоломе-
тарот. 

Член 22 
Крајната долна црта на поделбата означена со број 

на скалата на термометарот мора да биде оддалечена нај-
малку 3 mm од .коленото на капиларата, а крајната горна 
црта на поделбата означена со број на скалата на термо-
метарот мора да биде оддалечена најмалку 15 mm од мес-
тото на кое телото на алкохолометарот преминува во вре-
тено. 

Член 23 
Натписите и ознаките на алкохолометрите мораат да 

бидат напишани на еден од јазиците и писмата на народи-
те односно народностите на Југославија. 

Член 24 
Натписите и ознаките мораат да бидат јасни, добро 

видливи во работни услови и напишани на алкохоломе-
тарската скала така што да не можат да се избришат или 
симнат. 

Член 25 

На алкохолометрите мораат да се наоѓаат следните 
натписи и ознаки: 

1) назив: алкохолометар; 
2) ознака на мерната единица: %(V/V); 
3) референтна температура: 150С ; 
4) фирма, односно назив или знак на производите-

лот; 
5) тип, година на производство и производствен број 

на алкохолометарот; 
6) ознака на единицата на температура: 0С, на термо-

метарската скала; 
7) службена ознака на типот на алкохолометарот, ако 

е извршено испитување на типот. 

Член 26 

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

Бр. 0404-1595/1 
9 септември 1985 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за мери и 
скапоцени метали, 

Милисав Воичиќ, с.р. 

668. 
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 МИКРОМЕТРИ ЗА 

НАДВОРЕШНО МЕРЕЊЕ, СО МЕРЕН ОПСЕГ 
ДО 500 mm 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-
лови што мораат да ги исполнуваат микрометрите со 
рамни мерни површини, со мерен опсег до 500 mm, кои 
служат за надворешно мерење, со вредност на поделокот 
0,01 mm и со од на мерното вретено од 25 mm, (во ната-
мошниот текст: микрометри). 

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

Член 2 

Микрометарот е мерен инструмент заснован врз при-
менување на спирала. 

Мерената вредност е еднаква на збирот на почетната 
вредност на мерниот опсег (А) и големината на одот на 
спиралното мерно вретено од почетната до мерната по-
ложба, при што големината на одот се определува врз ос-
нова на големината на соодветниот обртен агол на мерно-
то вретено (цртеж бр. 1). 

Член 3 

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

1) најмал отвор на микрометарот (А) е долната гра-
ница на мерниот опсег на микрометарот; 

2) најголем отвор на микрометарот (В) е долната гра-
ница на мерниот опсег на микрометарот; 

3) грешка на микрометарот (R) е збир на апсолутните 
вредности на најголемото позитивно и најголемото нега-
тивно отстапување на микрометарот од соодветните ви-
стински вредности, на целиот мерен опсег (цретж бр. 2); 
таа је пофаќа грешката на мерниот склоп (Rs) и грешките 
што потекнуваат од мерниот потпирач и мерниот чатал; 

4) грешка на мерниот склоп (Rs) е збир на апсолутни-
те вредности на најголемото позивитно и најголемото не-
гативно отстапување на микрометарот од соодветните ви-
стински вредности, на целиот мерен опсег. Грешката на 
мерниот склоп го опфаќа отстапувањето од точноста на 
мерното вретено, навртката на мерната чушка и поделба-
та на мерната чушка и мерниот барабан; 

5) отстапување е алгебарска разлика меѓу измерената 
и вистинската вредност на кое и да е место на мерниот оп-
сег на микрометарот (цртеж бр. 2). 

Член 4 
Основни делови на микрометарот (цртеж бр. 1) се: 
1) мерен чатал; 
2) мерен потпирач; 
3) мерно вретено; 
4) мерна чушка; 
5) мерен барабан; 
6) спојница; 
7) кочница; 
8) облога. 
Освен деловите од став 1 на овој член, микрометрите 

со мерен опсег поголем од 25 mm можат да имаат и кон-
тролен калибар. 
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Член 5 

Мерниот чатал ги поврзува сите делови на микроме-
тарот во единствена целина. 

Обликот и длабочината на мерниот чатал мораат да 
бидат такви да овозможуваат мерење на цилиндрично 
парче чиј пречник одговара на горната вредност на мерни-
от опсег на микрометарот. 

Мерниот чатал мора да биде со таква цврстина што 
Мерната сила од 10 N, што дејствува во правецот на мер-
ните површини, да не предизвикува свиткување на чата-
ли г, за вредности поголеми од допуштените вредности 
што се наведени во следната табела: 

Р Допуштено отстапување Допуштено 
Мерен Р "^јј1 на мерните површини свиткување 
опсег ГоТо 0Д паралелност на мерниот 

при дејство на мерната сила 

во спојницата од 10 N 

mm џт П jim џт 

0 до 25 4 6 2 2 
25 до 50 4 6 2 2 
50 до 75 5 10 3 3 

75 до 100 5 10 3 3 

100 до 125 6 „ 3 4 
125 до 150 6 - 3 5 
150 до 175 7 - 4 6 
175 до 200 7 - 4 6 

200 до 225 8 4 7 
225 до 250 8 - 4 8 
250 до 275 9 - 5 8 
275 до 300 9 - 5 9 

300 до 325 10 - 5 10 
325 до 350 10 - 5 10 
350 до 375 И - 6 И 
375 до 400 И - 6 12 

400 до 425 12 - 6 12 
425 до 450 12 - 6 13 
450 до 475 13 - 7 14 
475 до 500 13 - 7 15 

п - број на интерферентни прстени или пруги 

Член 6 
Мерниот потпирач е поставен во оската на мерното 

вретено и со својот внатрешен дел е неразделиво при-
цврстен за мерниот чатал. Неговиот надворешен дел е не-
подвижна мерна површина на микрометарот, која мора да 
има пречник 6,5 mm, 7,5 mm или 8 mm, а од чаталот мора 
да биде оддалечена најмалку 3 mm. 

Член 7 

Мерното вретено е дел со помош на кој се остварува 
мерниот од на микрометарот, а чекорот на неговата спи-
рала мора да изнесува 0,5 mm или 1 mm. 

Челниот дел на мерното вретено е подвижна мерна 
површина која во крајната десна положба мора да биде 
оддалечена од мерниот чатал најмалку 3 mm, а нејзиниот 
пречник мора да биде еднаков на пречникот на непод-
вижната мерна површина. 

Меѓу навоите на мерново вретено и мерната чушка 
не смее да постои виден зјај, а спиралите мораат да бидат 
во полн меѓусебен зафат на целата должина на мерниот 
од. Цилиндричниот дел на мерното вретено мора во своја-
та воѓица да се движи лесно но без виден зјај. 

Член 8 

Мерната чушка, неразделиво прицврстена за чаталот 
на микрометарот, е навртка во која се движи мерното вре-
тено. На нејзината надворешна страна се наоѓа надолжна 
црта - индекс за отчитување на мерите во рамките на едно 
завртување на мерното вретено, и попречна поделба - за 
означување на полните броеви на завртувањето на мерно-
то вретено. 

Член 9 

Мерниот барабан е неразделиво зацврстен за мерно-
то вретено и се врти околу мерната чушка. На неговиот 
преден, косо засечен дел се наоѓа кружна поделба за отчи-
тување, изразена во 0,01 mm. 

Член 10 

Спојницата, врз принципот на примена на скокалка 
или на лизгачки спој, подвижно е поврзана сб мерното 
вретено и служи за обезбедување на постојаната мерна си-
ла, која мора да биде во граници од 5 N до 10 N. 

Член 11 

Кочницата може да има различна конструкција, а 
служи за блокирање на мерното вретено во која и да е по-
ложба. Таа, притоа, не смее да предизвика промена на меѓ-
усебното растојание на мерните површини за повеќе од 2 
jxm ниту да влијае врз промената на нивната паралелност. 

Член 12 

Облогата е прицврстена од обете страни на чаталот и 
служи за топлотна изолација на микрометарот при него-
вото користење. 

Член 13 

Контролниот калибар служи за заземање точна мера 
во една од крајните точки на мерниот опсег. 

Член 14 

Границите на грешката на микрометарот (Rdoz), од-
носно најголемите дозволени вредности на грешката на 
микрометарот (R), на кое и да е место на мерниот опсег, 
се одредуваат според образецот: 

Rdoz = (4 + 0 , 0 2 - А ) ц т , 
каде што А е долна граница на мерниот опсег на микроме-
тарот, изразена во милиметри. 

За одделни мерни опсези на вредноста, границите на 
дозволената грешка се дадени, во заокружена фарма, во 
табелата од член 5 на овој правилник. 

Член 15 

Мерниот барабан мора да има поделба од 50 подело-
ци со вредност на под ел окот од 0,01 mm - ако е чекорот на 
мерното вретено 0,5 mm, или од 100 поделоци - ако е чеко-
рот на мерното вретено 1 mm. 

Цртите на поделбата мораат да имаат остри рабови. 
Растојанието меѓу оските на последовните црти не смее да 
биде помало од 0,8 mm, а широчината на цртите мора да 
биде во границите од 0,08 mm до 0,2 mm, со тоа што до-
пуштената меѓусебна разлика во широчината на цртите 
може да изнесува најмногу 0,03 mm. 

Закосувањето на предниот дел на мерниот барабан и 
растојанието на работ на мерниот барабан од мерната 
чушка се дадени на цртежот бр. 3. 

Член 16 
Широчината на надолжната црта и широчината на 

напречните црти на поделбата на мерната чушка мораат 
да имаат еднаква широчина на цртите на мерниот бара-
бан и можат меѓусебно да се разликуваат најмногу 0,03 
mm. 
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Член 17 

На микрометрите со чекор на мерното вретено од 0,5 
mm, цртите на поделбата од 0,5 mm и 1 mm мораат меѓу-
себно јасно да се разликуваат, и тоа така што да бидат по-
ставени од горната и од долната страна на основната ли-
нија. ' 

Член 18 

Мерниот чатал мора да биде изработен од кован че-
лик, темпериран лив или од материјал со слични особини, 
а мерното вретено и мерниот потпирач - од високолеги-
ран алатен челик или од сличен материјал. 

Мерните површини мораат да бидат лепувани и не 
смеат да имаат остри рабови. Нивната тврдост мора да 
изнесува најмалку 700 HV - ако мерното вретено и мерни-
от потпирач се изработени од алатен челик и најмалку 550 
HV - ако се изработени од не'рѓосувачки челик. 

Надворешните делови на мерното вретено и на мер-
ниот потпирач можат да имаат плочки од тврд метал или 
од друг соодветен тврд материјал. 

Член 19 

Микрометарот мора да има уред за дотерување на 
соодветна мера, како и уред за отстранување на зјајот во 
навојната врска меѓу мерното вретено и неговата чушка. 

Член 20 

Контролните калибри за микрометри се изработува-
ат во вид на прачка со рамни, сферични или цилиндрични 
работни површини. Можат да бидат снабдени со изола-
торска облога и со наглавки за водење. 

Материјалот на калибарот, обработката и тврдоста 
на неговите работни површини не смеат да бидат од по-
лош квалитет одошто за мерното вретено од член 18 на 
овој правилник. 

Член 21 

Границите на дозволената грешка на контролните 
калибри се дадени во следната табела: 

Должина Грешка 

mm fim 

25, 50 ± 0,8 

75 ± 1 

100 ± 1,2 

125, 150, 175 ± 1,5 

200, 225, 250 ± 1,8 

275, 300 ± 2 

325, 350, 375, ± 2,5 
400 

± 2,5 

425, 450, 475, ± 3 
500 

Член 22 
На мерниот опсег од 25 mm грешката на мерниот 

склоп (Rs) не смее да ја надминува вредноста од 3 jim. 

Член 23 

Допуштеното отстапување на лепуваните мерни по-
вршини од рамност изнесува 0,6 ц,т. Ако за испитување 
на рамноста се користи испитна рамна стаклена плоча на 
едната мерна површина смеат да се забележуваат најмно-

гу два интерферентни прстени, односно две интерферен-
тни пруги со иста боја. 

Член 24 

Допуштените отстапувања на мерните површини од 
паралелноста, под дејство на мерната сила регулирана со 
спојницата на микрометарот, се наведени во табелата од 
член 5 на овој правилник. 

Член 25 
Допуштените вредности на деформацијата (отвора-

њето) на мерниот чатал при дејство на мерна сила од 10 N 
се дадени во табелата од член 5 на овој правилник. 

Член 26 

Референтната температура, за која се пропишани гра-
ниците на грешката, изнесува 200С. 

Член 27 

Натписите и ознаките мораат да бидат напишани на 
еден од јазиците и писмата на народите односно народ-
ностите на Југославија. 

На микрометарот мораат да бидат напишани: 
1) фирма односно назив или знак на производителот; 
2) мерен опсег; 
3) вредност на поделокот; 
4) службена ознака на типот на микрометарот, ако е 

извршено испитување на типот. 

Член 28 

На микрометарот можат да бидат напишани ознаки 
за референтната температура, земјата на производителот 
и сл., како и броеви: каталошки, сериски и др. 

Член 29 

На контролниот калибар мора да биде напишана не-
говата номинална должина, а може да биде напишана и 
вистинската вредност на должината на калибарот однос-
но неговата грешка. 

Член 30 

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 31 

Цртежите бр. 1, 2 и 3 се отпечатени кон овој правил-
ник и претставуваат негов составен дел. 

Член 32 

Микрометрите што се наоѓаат во употреба, а што во 
поглед на натписите и ознаките не ги исполнуваат услови-
те пропишани со овој правилник, ќе се примаат на пре-
глед до 31 декември 1988 година. 

Член 33 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 0404-3415/83/1 
9 октомври 1984 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
мери и скапоцени метали, 

Милисав Воичиќ, с. р. 
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Цртеж бр. 1 - Општ изглед на микрометар 

Цртеж бр. 2. - Графички приказ на отстапувањето на 
грешката (микрометар регулиран на долната граница на 
мерниот опсег) 

Цртеж бр. 3 - Склоп на мерната чаура и на мерниот бара-
бан 

1-Мерен чател 
2. Мерен ппотпирач 
3. Мерно вретено 
4. Мерна чушка 
5. Мерен барабан 
6. Спојница 
7. Кочница 
8. Облога 
9. Неподвижна мерна површина 
10. Подвижна мерна површина 
11. Основна надолжна црта 
А-Долна граница на мерниот опсег 
Б- Горна граница на мерниот опсег 
(Б-А)-Мерен опсег 
Х-Должина 
у-Отстапување 
О Отстапување на одделни места од мерниот опсег 
Р-Грешка 
1. Поделба 
2. Мерен барабан 
3. Мерна чушка 

669. 
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 - АРЕОМЕТРИ 
I 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-
лови што мораат да ги исполнуваат работните еталон-
-ареометри (во натамошниот) текст: ареометрите). 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката MUS.RE.GA-(1,2)/1. 

Член 2 

Ареометрите мораат да ја покажуваат густината на 
течноста на референтна температура од 150С или 200С. 

Ареометрите можат да имаат вграден термометар. 

Член 3 

Принципот на работа на ареометрите се заснова врз 
урамнотежување на силата на потисокот на течноста во 
која е нурнат ареометарот и неговата тежина при слобод-
но пливање. ј 

Вредноста на густината на течноста се отчитува не-
посредно на скалата на ареометарот кој тоне слободно до 
длабочина која е обратно сразмерна на густината. 

! 
Член 4 

При првиот преглед и при периодичните прегледи на 
ареометрите, границите на дозволените грешки (во однос 
на покажувањето на ареометрите - секундарен еталон под 
исти услови на мерење) изнесуваат ± 2-1 О“4 g/cm3 (±0,2 
kg/m3). 

Член 5 

Границите на дозволените грешки за вградениот тер-
мометар изнесуваат: 

1) ± 0,200 С - ако најмалиот поделок е 0,20 С; 
2) ± ОДО0 С - ако најмалиот поделок е ОД0 С; 

Член 6 
Скалата на ареометарот мора да биде поделена во g-

/ с т 3 (g/ml) или kg/m3. 

Член 7 

Поделокот на скалата на ареометарот мора да има 
вредност 2 - 10"4 g/cm3 (0,2 kg/m3). 

Најмалата должина на поделокот може да изнесува 
0,8 mm. 

Член 8 

Мерниот опсег на ареометарот или на гарнитурата 
на ареометри зависи од видот на течноста за која е наме-
нет, односно од површинскиот напон на таа течност. 

Мерните опсези на ареометрите се дадени во следна-
та табела: 
Вид на течноста Мерен опсег, во kg/m3 

1 2 
Минерални масла 610 до 1100 
Етар 700 до 760 
Алкохол 780 до 1000 
Амонијак 880 до 1000 
Пиво и сладовина 990 до 1100 
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1 - 2 
Морска вода 1000 до 1040 
Урин 1000 до 1260 
Хлороводородна киселина 1000 до 1290 
Раствор на кујнска сол 1000 до 1210 
Глицерин 1000 до 1260 
Бои и штавила 1000 до 1270 
Раствор на калциумхидрок-
сид 1000 ДО 1300 
Раствор на натриумхидрок-
сид и раствор на магнезиум-
хлорид 1000 ДО 1350 
Азотна киселина 1000 до 1520 
Раствор на шеќер 1000 ДО 1550 
Сулфурна киселина 1000 до 1850 
Млеко 1010 до 1040 
Шира 1000 до 1150 

Член 9 
Скалата на вградениот термометар може да има нај-

мал поделок 0,20 С или ОД0 С. 
Должината на поделокот на скалата на вградениот 

термометар мора да изнесува најмалку 0,7 mm. 

Член 10 , 

Термометарската скала мора |да има мерен опсег од 
О0 С до +400 С. ! 

Член И 

Ареометрите се стаклени мерила со постојана маса, 
во цилиндрична форма, симетрични во однос на над-
олжната оска и се состојат од следните делови: 

1) тело; 
2) вретено; 
3) материјал за отежнување; 
4) скала. 
Ареометрите со термометар, покрај деловите наведе-

ни во став 1 од овој член, мораат да имаат вграден стак-
лен термометар, кој се состои од следните делови: 

1) резервоар на термометарската течност; 
2) капиларна цевка (капилара); 
3) термометарска течност; 
4) скала. 

Член 12 

Телото на ареометарот има цилиндрична форма, на 
горниот крај постепено се стеснува и поминува во врете-
но, кое на врвот мора да биде заварено и заоблено. 

Материјалот за отежнување се наоѓа во долниот дел 
на телото на ареометарот. 

Скалата мора да биде сместена во вретеното на арео-
метарот. 

Член 13 

Резервоарот на термометарската течност се наоѓа во 
долниот дел на телото на ареометарот. 

Термометарската капилара мора да има ист напре-
чен пресек по целата своја должина и мора да биде израбо-
тена така што да овозможува видливо и рамномерно 
движење на термометарската течност. 

На својот врв термометарската капилара мора да 
има експанзивно проширување кое може да ја прими тер-
мометарската течност при прегревање до 4- 500 С. 

Скалата на термометарот мора да се наоѓа во телото 
на ареометарот, под ареомегарската скала. 

Член 14 

Ареометрите мораат да бидат симетрични во однос 
на својата надолжна оска. 

Напречните пресеци на телото на ареометарот и на 
вретеното на ареометарот мораат да бидат кружни, со тоа 
што напречните пресеци на вретеното мораат да бидат ис-
ти по целата негова должина. 

Стаклото на преминот на телото на ареометарот во 
вретено мора да биде од надворешната страна обработено 
така што да биде мазно и со иста дебелина. 

Член 15 

Ареометрите мораат да пливаат вертикално во однос 
на површината на течноста, без оглед на длабочината на 
нурнувањето. 

Границите на дозволеното отстапување од вертикал-
ната положба изнесуваат ± I0 30\ 

Член 16 

Ареометрите мораат да бидат изработени од проѕир-
но и безбојно стакло кое мора да ги исполнува следните 
услови: 

1) да нема внатрешно напрегање; 
2) по хемиските својства да одговара на хидролитска-

та група 3 според југословенскиот стандард JUS В.Е8.092. 
пропишан со Решението за југословенските стандарди за 
амбалажа за фармацевтски и медицински цели („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 43/62); 

3) термичкиот коефициент на зафатнинското ширење 
да не е поголем од (25 ± 2) - 10"6 0С-1; 

4) да биде изработено така да нема пукнатини, меур-
чиња и други дефекти што би спречувале правилно отчи-
тување. 

Член 17 

Како материјал за отежнување на ареометарот може 
да се употреби жива или оловна сачма. 

Ако како материјал за отежнување се употреби жива, 
таа мора да биде затворена во посебен сад. 

Ако како материјал за отежнување се употреби олов-
на сачма, таа мора да биде неодвоиво зацврстена со по-
мош на врзивно средство или сместена во посебна комора. 
Како врзивни средства можат да се користат восок или 
лак ако не се топат на температура пониска од 4- 400С. 

Во ареометрите не смеат да се наоѓаат остатоци од 
жива, сачма или други туѓи тјела што би попречувале пра-
вилна работа. 

Члек 18 

Како термометарска течност може да се користи 
жива или некоја друга погодба течност. 

Член 19 

Скалите на ареометарот и на термометарот мораат 
да бидат изработени од хартија или од млечно стакло и 
неодвоиво зацврстени. 

Член 20 

Поделбата и означувањето со броеви на скалата на 
термометарот мораат да бидат јасни, прегледни и неиз-
бришливи. Цртите на поделбата не смеат да имаат преки-
ни или некои други грешки видливи со око. 

Дебелината на цртите на поделбата не смее да биде 
поголема од 0,3 mm. 

На скалата на ареометарот и на скалата на термоме-
тарот не смеат да се наоѓаат споредни скали. 

Член 21 

Цртите на поделбата на скалата на ареометарот мо-
раат да се наоѓаат во рамнини што се нормални на оската 
на симетријата на ареометарот, а нивната должина мора 
да изнесува најмалку една четвртина од обемот на врете-
ното. 
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Цртите на поделбата на скалата на термометарот 
мораат да се наоѓаат од обете страни на капиларата и ни-
вната должина мора ,да изнесува најмалку по 1 mm. 

Секоја петта црта на поделбата на скалата на ареоме-
тарот и на скалата на термометарот мора да биде подолга 
од останатите црти на поделбата и означена со број. 

Почетокот и крајот на мерниот опсег на скалата мо-
раат да бидат означени со броеви. 

Член 22 

Контролните ознаки се нанесуваат на: 
1) површината на вретеното на ареометарот во виси-

на на крајната горна црта на поделбата означена со број 
на скалата на ареометарот; 

2) површината на телото на ареометарот во висина 
на крајната долна црта на поделбата означена со број на 
скалата на термометарот. 

Член 23 

Крајната горна црта на поделбата означена со број 
на скалата на ареометарот мора да се наоѓа најмалку 5 
mm пониско од местото на кое почнува рамномерниот 
пресек на вретеното, а најмалку 20 mm од врвот на врете-
ното. 

Крајната долна црта на поделбата означена со број 
на скалата на ареометарот мора да биде оддалечена нај-
малку 3 mm од местото на кое вретеното преминува во те-
лото на ареометарот. 

Член 24 

Крајната долна црта на поделбата означена со број 
на скалата на термометарот мора да биде оддалечена нај-
малку 3 mm од коленото на капиларата, а крајната горна 
црта на поделбата означена со број на скалата на термо-
метарот мора да биде оддалечена најмалку 15 mm од мес-
тото на кое телото на ареометарот преминува во вретено. 

Член 25 
Ареометрите за проѕирни течности мораат да бидат 

приспособени за отчитување на вредноста на густината во 
нивото на течноста. 

Ареометрите за непроѕирни течности мораат да би-
дат приспособени за отчитување на вредноста на густина-
та на горниот раб од менискот. 

Член 26 

Натписите и ознаките на ареометрите мораат да би-
дат напишани на еден од јазиците и писмата на народите 
односно народностите на Југославија. 

Член 27 
Натписите и ознаките мораат да бидат јасни и добро 

видливи во работни услови и напишани до ареометарска-
та скала, така што да не можат да се избришат или сим-
нат. 

Член 28 
На ареометрите мораат да се наоѓаат следните на-

тписи и ознаки: 
1) назив и намена на ареометарот за густина; 
2) ознака на мерната едицница: g/cm3 (g/ml) или kg-

/ т 3 ; ^ 
3) референтна температура: 150С или 200С; 
4) фирма односно назив или знак на производителот; 
5) тип, година на производство и производствен број 

на ареометарот; 
6) ознака на единицата на температурата: 0С, на тер-

мометарската скала. 

Член 29 ! 

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

Бр. 0404-1594/1 
3 април 1985 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 

за мери и скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, с. р. 

670. 
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 АРЕОМЕТРИ СО 

ПОСТОЈАНА МАСА 

Член 1 | 

Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-
лови што мораат да ги исполнуваат ареометрите со по-
стојана маса со термометри или! без термометри што 
служат за определување на густината (зафатнинската ма-
са) на течноста при референтна температура од 150С или 
200С. 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката MUS.GA—(1,2)/1. 

Член 2 

Принципот на работа на ареометрите се заснова врз 
урамнотежување на силата на потисокот на течноста и 
тежината на ареометарот. 

Вредносна на густината на течноста се отчитува не-
посредно од скалата на ареометарот кој слободно тоне до 
длабочина обратно сразмерна на густината на таа теч-
ност. 

Член 3 

Ареометрите мораат да бидат изработени според ју-
гословенскиот стандард лабораториски садови и прибор 
од стакло - стаклени ареометри со константна маса, за оп-
шта намена - JUS В.Е4.340 пропишан во Правилникот за 
југословенскиот стандард за лабораториски садови и при-
бор од стакло („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/84). 

Член 4 

При првиот преглед и при периодичните прегледи на 
ареометрите, границите на дозволените грешки во однос 
на еталонскиот ареометар изнесуваат ± 1 поделок. 

За термометрите вградени во ареометарот границите 
на дозволените грешки изнесуваат, за поделба на: 

а) цели степени, ± 0,500С; 
б) половини степени, ± 0,250С; 
в) петтини степени, ' ± 0,200С; 
г) десеттини степени, ± 0,100С. 

Член 5 

Ареометрите се стаклени мерила со постојана маса, 
со цилиндрична форма, симетрични во однос на над-
олжната оска и се состајат од следните делови: 

1) тело^ 1 

2) вретено; 
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3) материјал за отежнување; 
4) скала. 
Ареометрите со термометар, покрај деловите наведе-

ни во став 1 на овој член, имаат вграден стаклен термоме-
тар, кој се состоји од следните делови: 

1) резервоар на термометарската течност; 
2) капиларна цевка (капилара); 
3) термометарот течност; 
4) скала. 

Член 6 
Скалата на ареометарот мора да биде градуирана во 

g/cm3 (g/ml) или kg/m3. 
Скалата на термометарот мора да биде градуирана 

во Целзиусови степени (0С). 

Член 7 

Најмалиот поделок на скалата на ареометарот може 
да ги има следните вредности: 1 х 10п;2х 10пили5 х 10п 

единици густина, каде што е: 
1) n= 0+ 1 и л и - 1 - ако е podelbata vo kg/m3; 
2) n = - 2 ; - 3 и л и - 4 - ако е поделбата во g/cm3 

(g/ml). 

Должината на поделокот на скалата на ареометарот 
може да изнесува од 0,8 mm до 3,0 mm. 

Член 8 

Најмалиот поделок на скалата на термометарот 
може да ги има следните вредности: 0,10С; 0,20С; 0,50С 
или 1,00С. 

Должината на поделокот на скалата на термомета-
рот може да изнесува: 

1) најмалку 1 mm - за поделби на 0,50С и 1,00С; 
2) најмалку 0,7 mm - за лоделби на 0,10С и 0,20С. 

Член 9 

Ареометрите мораат да бидат приспособени за мере-
ње на густината на определен тип течност односно теч-
ност со дефиниран површински напон. 

Границите на мерниот опсег на ареометарот или на 
гарнитурата на ареометри се определени од типот на теч-
носта за чие мерење на густината се наменети, а се дадени 
во следната табела: 

Вид на течноста Мерен опсег, во kg/m3 

1 2 

Минерални масла 610 до 1100 
Етар. 700 до 760 
Алкохол 780 до 1000 
Амонијак 880 до 1000 
Пиво и сладовина 990 до 1100 
Морска вода 1000 до 1040 
Урин 1000 до 1060 
Хлороводородна киселина 1000 до 1290 
Раствор на кујнска сол 1000 до 1210 
Глицерин 1000 до 1260 
Бои и штавила 1000 до 1270 
Раствор на калиумхидроксид 1000 до 1300 
Раствор на натрициумхидроксид и раствор 
на магнезиумхлорид 1000 до 1350 
Азотна киселина 1000 до 1520 
Раствор на шеќер 1000 до 1550 
Сулфурна киселина 1000 до 1850 
Млеко. 1010 до 1040 
Шира 1000 до 1150 

Член 10 

Телото на ареометарот има цилиндрична форма, кое 
на горниот крај постепено се стеснува и преминува во вре-
тено, чиј врв мора да биде заварен и заоблен. 

Материјалот за отежнување се наоѓа во долниот дел 
на телото на ареометарот. 

Скалата мора да биде сместена во вретеното на аре-
ометарот. 

Член 11 

Резервоарот на термометарската течност се наоѓа во 
стеснетиот и заоблен долен дел на телото на ареометарот. 

Термометарската капилара мора да има ист напре-
чен пресек по целата должина. Термометарската капилара 
мора да биде изработена така што да овозможува видливо 
и рамномерно движење на термометарската течност. 

На врвот на термометарската капилара мора да се 
наоѓа експанзионо проширување кое може да је прими 
термометарската течност при прегревање до 4- 500С. 

Скалата на термометарот мора да се наоѓа: 
1) во телото на ареометарот, под скалата на ареоме-

тарот што е наменет за мерење на густината на проѕирни 
течности; 

2) во вретеното на ареометарот, над скалата на арео-
метарот кој е наменет за мерење на густината на непро-
ѕирни течности. 

Мерниот опсег на скалата на термометарот мора да 
изнесува од 00С до 4- 400С. 

Член 12 

Ареометрите мораат да бидат симетрични во однос 
на својата надолжна оска. 

Напречните пресеци на телото на ареометарот и на 
вретеното на ареометарот мораат да бидат кружни, со тоа 
што напречните пресеци на вретеното мораат да бидат ис-
ти по целата должина на вретеното. 

Стаклото на преминот на телото на ареометарот во 
вретеното мора да биде од надворешната страна обрабо-
тено, така што да биде мазно и со иста дебелина. 

Член 13 
Ареометрите мораат да пливаат вертикално во однос 

на површината на течноста, без оглед на длабочината на 
нурнувањето. 

Границите на дозволеното отстапување од вертикал-
ната положба изнесуваат ±1030\ 

Член 14 

Ареометрите мораат да бидат изработени од проѕир-
но и безбојно стакло, кое мора да ги исполнува следните 
услови: 

1) да нема внатрешно напрегање; 
2) според хемиските својства да одговара на хидро-

литската група 3 според југословенскиот стандард 
JUS В. Е8.092 пропишан со Решението за југословенските 
стандарди за амбалажа за фармацевтски и медицински це-
ли („Службен лист на ФНРЈ", бр. 43/62); 

3) термичкиот коефициент на зафатнинското ширење 
да не изнесува повеќе од (25 ±2) 10"^0 с - 1 ; 

4) да биде изработено така што да нема пукнатини, 
меурчиња и други дефекти што би го смеќавале правилно-
то отчитување. 

Член 15 

Како материјал за отежнување на ареометарот може 
да се употреби жива или оловна сачма. 

Ако како материјал за отежнување се употреби жива, 
таа мора да биде затворена во посебен сад. 
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Ако како материјал за отежнување се употреби олов-
на сачма, таа мора да биде зацврстена со помош на врзив-
но средство или сместена во посебна коморичка. Како 
врзивни средства можат да се користат восок или лак ако 
не се топат на температури пониски од + 400С. 

Во ареометрите не смеат да се наоѓаат остатоци од 
жива, сачма или други туѓи тела кои би ја смеќавале пра-
вилната работа. 

Член 16 
Како термометарска течност може да се користи 

жива или некоја друга погодна течност. 

Член 17 

Скалите на ареометарот и на термометарот мораат 
да бидат изработени од хартија или млечно стакло и трај-
но зацврстени. 

Член 18 
Поделбата и означувањето со броеви на скалата на 

ереометарот и на скалата на термометарот морат да би-
дат јасни, прегледни и неизбришливи. Цртите на поделба-
та не смеат да имаат прекини или други видливи грешки. 

Дебелината на цртите на поделбата не смее да биде 
поголема од 0,3 mm. 

На скалата на ареометарот и на скалата на термоме-
тарот не смеат да се наоѓаат споредни скали. 

Член 19 
Цртите на поделбата на скалата на ареометарот мо-

раат да се наоѓаат во рамнини што се вертикални на оска-
та на симетријата на ареометарот, а нивната должина мо-
ра да изнесува најмалку една четвртина од обемот на вре-
теното. 

Цртите на поделбата на скалата на термометарот 
мораат да се наоѓаат од обете стра,ни на капиларата а ни-
вната должина мора да изнесува најмалку по 1 mm. 

Секоја десетта црта на поделбата на скалата на арео-
метарот и на скалата на термометарот мора да биде под-
олга од останатите црти на поделбата и означена со број. 

Почетокот и крајот на мерниот опсег на скалата мо-
раат да бидат означени со броеви. 

Член 20 

Контролни ознаки се нанесуваат на: 
1) површината на вретеното на ареометарот - во ви-

сочина на крајната горна црта на поделбата означена со 
број на скалата на ареометарот; 

2) површината на телото или вретеното на ареомета-
рот - во висичина на крајната долна црта на поделбата оз-
начена со број на скалата на термометарот. 

Член 21 

Крајната горна црта на поделбата означена со број 
на скалата на ареометарот мора да се наоѓа најмалку 5 
mm под местото на кое почнува рамномерниот пресек на 
вретеното, а најмалку 20 mm од врвот на вретеното. 

Крајната долна црта на поделбата означена со број 
на скалата на ареометарот мора да биде оддалечена нај-
малку 3mm од местото на кое вретеното преминува во те-
лото на ареометарот. 

Член 22 

Крајната долна црта на поделбата означена со број 
на скалата на термометарот мора да биде оддалечена нај-
малку 3mm од коленото на капиларата, а крајната горна 
црта на поделбата означена со број на скалата на термо-
метарот мора да биде оддалечена најмалку 15 mm од мес-
тото на кое телото на ареометарот преминува во вретено. 

Член 23 

Ареометрите за проѕирни течности мораат да бидат 
приспособени за отчитување на вредноста на густината во 
нивото на течноста. 

Ареометрите за непроѕирни течности мораат да би-
дат приспособени за отчитување на вредноста на густина-
та на горниот раб на менискот. 

Член 24 

Натписите и ознаките на ареометрите мораат да би-
дат напишани на еден од јазиците и писмата на народите, 
односно на народностите на Југославија. 

Член 25 

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 26 

На ареометрите мораат да се наоѓаат следните на-
тписи и ознаки: 

1) назив: ареометар, вид на течноста за која е наме-
нет; 

2) ознака на мерната единица: g/cm3 или kg/m3; 
3) референтна температура: 150С или 200С; 
4) фирма односно назив или знак на производителот; 
5) тип, година на производство и производствен број 

на ареометарот; 
6) службена ознака на типот на ареометарот, ако е из-

вршено испитување на типот; 
7) ознака на единица на температура : 0С, на термоме-

тарската скала. 

Член 27 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи „Правилникот за метролошките усло-
ви за ареометри („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/82). 

Член 28 

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

Бр. 0404-1593/1 
9 април 1985 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, с.р. 

671. 
Врз основа на член 23 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 НАЧИНОТ НА УПОТРЕБА И ЗА КЛАСИФИКАЦИ-
ЈА НА ЕТАЛОНИ НА ЕДИНИЦА НА МАГНЕТНА ИН-

ДУКЦИЈА 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на употре-
ба и класификација на еталоните на единица на магнетна 
индукција во опсег на мерење од 0,01Т до 2Т. 
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Член 2 

Југословенскиот (примарниот) еталон на единица на 
магнетна индукција се употребува за утврдување на мет-
ролошките својства на секундарните еталони на единица 
на магнетна индукција - еталон - уред на магнетна индук-
ција, со метода на непосредно споредување. 

Члeн 3 

Југословенскиот (примарниот) еталон на единица на 
магнетна индукција е даден на првото ниво на шематски-
от приказ на класификацијата на еталоните на единица на 
магнетна индукција кој носи назив „Југословенски (прима-
рен) еталон на единица на магнетна индукција“. 

Член 4 

Секундарните еталони на единица на магнетна ин-
дукција се употребуваат за утврдување на метролошките 
својства на работните еталони на единица на магнетна ин-
дукција и на мерилата, и тоа: 

1) мера на магнетна индукција, со директна метода 
на мерење; 

2) уред за испитување на мерила на магнетна индук-
ција, со диференцијална метода на мерење или со метода 
на непосредно споредување;! 

3) тесламетри, со метода на непосредно споредување. 

Член 5 

Секундарните еталони на единица на магнетна ин-
дукција се дадени на второто ниво на шематскиот приказ 
на класификацијата на еталоните на единица на магнетна 
индукција, кој носи назив „Секундарни еталони на едини-
ца на магнетна индукција“. 

Член 6 

Работните еталони на единица на магнетна индукци-
ја се употребуваат за утврдување на метролошките свој-
ства на следните мерила на магнетна индукција: 

1) мерила на магнетна индукција, со метода на непос-
редно споредување или со директна метода на мерење; 

2) тесламетри, со директна метода на мерење или со 
метода на непосредно споредување. 

Член 7 

Работните еталони на единица на магнетна индукци-
ја се дадени на третото ниво на шематскиот приказ на 
класификацијата на еталоните на единица на магнетна ин-
дукција, кој носи назив „Работни еталони на единица на 
магнетна индукција“. 

Член 8 

Класификацијата на еталоните на единица на магнет-
на индукција се објавува, согласно со член 23 став 3 од За-
конот за мерните единици и мерилата, во гласилото на 
Сојузниот завод за мери и скапоцени метали. 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 0404-1819/1 
9 јули 1985 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, с.р. 

672. 
Врз основа на член 23 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 НАЧИНОТ НА УПОТРЕБАТА И ЗА КЛАСИФИКА-
ЦИЈАТА НА ЕТАЛОНИ НА ЕДИНИЦА НА МАГНЕ-

ТЕТН ФЛУКС 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на употре-
бата и класификацијата на еталоните на единица на магне-
тен флукс. ј 

Член 2 ј 

Југосло.венскиот (примарниот) еталон на единица на 
магнетен флукс се употребува за утврдување на метро-
лошките својства на секундарните еталони на единица на 
магнетен флукс - еталон - уред на магнетен флукс, со ме-
тода на непосредно споредување. 

Член 3 

Југословенскиот (примарниот) еталон на единица на 
магнетен флукс е даден на првото ниво на шематскиот 
приказ на класификацијата на еталоните на единица на 
магнетен флукс, кој носи назив „Југословенски (примарен) 
еталон на единица на магнетен флукс". 

Член 4 

Секундарните еталони на единица на магнетен флукс 
се употребуваат за утврдување на метролошките својства 
на работните еталони на единица на магнетен флукс, и 
тоа: 

1) макари на магнетен флукс, со диференцијална ме-
тода на мерење; 

2) мера на магнетен флукс, со директна метода на ме-
рење; 

3) уреди за испитување на мерилата на магнетен 
флукс, со директна метода на мерење. 

Член 5 

Секундарните еталони на единица на магнетен флукс 
се дадени на второто ниво на шематскиот приказ на кла-
сификацијата на еталоните на единица на магнетен флукс, 
кој носи назив „Секундарните еталони на единица на маг-
нетен ф лукс“. 

Член 6 
Работните еталони на единица на магнетен флукс се 

употребуваат за утврдување на метролошките својства на 
мерилата на магнетен флукс, и тоа: 

1) макари на магнетен флукс, со диференцијална или 
директна метода на мерење; 

2) веберметри, со директна метода на мерење. 

Член 7 

Работните еталони на единица на магнетен флукс се 
дадени на третото ниво на шематскиот приказ на класи-
фикацијата на еталоните на единица на магнетен флукс, 
кој носи назив „Работни еталони на единица на магнетен 
флукс". 

Член 8 
Класификацијата на еталоните на единица на магне-

тен флукс се објавува согласно со член 23 став 3 од Зако-
нот за мерните единици и мерилата, ,во гласилото на Со-
јузниот завод за мери и скапоцени метали. 
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Член 9 

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

Бр. 0404-381/1 
8 јули 1985 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, с.р. 

673. 
Врз основа на член 11 од Законот за обезбедување об-

ртни средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/84), сојуз-
ниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА 
СОСТАВУВАЊЕ ПРЕСМЕТКА НА ОБРТНИТЕ СРЕД-

СТВА И НА ИЗВОРИТЕ НА ОБРТНИ СРЕДСТВА 

Член 1 

Во Правилникот на начинот на составување пресмет-
ка на обртните средства и на изворите на обртни средства 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/84, 37/84 и 37/85) во 
член 8 став 3 бројот: „183" се заменува со бројот: „188". 

Во став 4 точка 3 зборовите: „под реден број 34 од об-
разецот ОБС" се заменуваат со зборовите: „под реден број 
25 од образецот ОБС". 

Член 2 
Во образецот ОБС - Пресметка на обртните средства 

и на изворите на обртни средства со состојба на 19 -
година, под реден број 8, во колона 3 зборовите: „делови 
од контата 263, 269, 279 и 929" се заменуваат со зборовите: 
„дел од контото 263". 

Под реден број 9, во колоната 3 зборовите: „делови 
од контата 262, 269, 279 и 939" се заменуваат со зборовите: 
„дел од контото 262". 

Под реден број 20, во колоната 3 зборовите: „делови 
од контата 263, 369, 379 и 929" се заменуваат со зборовите: 
„дел од контото 263". 

Под реден број 22, во колоната 3 зборовите: „делови 
од контата 269, 929 и 939 и од контото“ се бришат. 

Под реден број 36, во колоната 3 зборовите: „дел од 
контото 929 и од контото“ се бришат. 

Под реден број 55, во колоната 3 зборовите: „делови 
од контата 262, 269, 279, 933 и 939" се заменуваат со зборо-
вите: „делови од контата 262 и 933". 

Под реден број 57 во колоната 3 зборовите: „ и од 
контото 231" се заменуваат cq зборовите: „и контото 231". 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 1^6346/4 
20 септембри 1985 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Владо Клеменчич, с. р,. 

674. 
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 ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГУМА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за гума што имаат следни називи и ознаки: 
1) Гума. Определување на мера на 

епрувети и производи за целите на испи-
тувањето JUS G.А 1.099 

2) Гума. Дозволени отстапувања на 
мери на пресувани и бризгувани произво-
ди JUSG.A1.100 

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 
Освен точка 2.3 од југословенскиот стандард JUS 

G.A1.099 и прилогот А од југословенскиот стандард JUS 
G. А1.099 и прилогот А од југословенскиот стандард JUS 
G. А1.100, чија примена не е задолжителна, југословенски-
те стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни 
во целост, а ќе се применуваат на гума од денот на влегу-
вањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи југословенскиот стандард кој го има 
слединиот назив и ознака: 

Дозволени отстапувања на мери на 
гумени производи - — — — — JUSG.A1. 100 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на индустријата на гума („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 25/64). 

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

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

Бр. 07-3832/1 
26 јули 1985 година 

Белград 

Заменик -директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Спасиќ, с.р. 

675. 
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 ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОДВРТУВА-

ЧИ ЗА ЗАВРТКИ И ВРЕЗНИЦИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за одвртувачи за завртки и врезници што ги 
имаат следните називи и ознаки: 
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1) Одвртувани за завртки со врез на 
главата. Врвови на одвртуваните JUS K.G5.208 

2) Одвртувани за завртки со врез. 
Технички услови JUS K.G5.212 

3) Одвртувачи за завртки со врез на 
главата. Форма и мери JUS K.G5.213 

4) Одвртувачи за вовртни завртки со 
врез. Форма и мери JUS K.G5.215 

5) Одвртувачи за завртки со крстат 
врез. Форма и мери JUS K.G5.250 

6) Одвртувачи за завртки со крстат 
врез. Технички услови JUS K.G5.261 

7) Одвртувачи. Рачки за одвртувачи JUS K.G5.900 
8) Врезници за метрички навој со 

триаглен ISO-профил. Толеранции на на-
воит JUS К.В0.600 

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 
Освен прилогот А на југословенскиот стандард 

JUS K.G5.08 и на југословенскиот стандард JUS K.G5.215 
чија примена не е задолжителна, југословенските стандар-
ди од член 1 на овој правилник се задолжителни во це-
лост, а ќе се применуваат на одвртувачи и врезници што 
ќе се произведат, односно увезат од денот на влегувањето 
во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

1) Клучеви и одвивачи. Одвивачи, 
крстати со рачка. Форма и мери JUS K.G5.250 

2) Клучеви и одвивачи. Одвивачи, 
крстати. Технички прописи за изработка и 
испорака JUS K.G5.261 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
крстати одвивачи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/69); 

3) Клучеви и одвивачи. Врвови на од-
вивачи за вијци со врез JUS K.G5.208 

4) Клучеви и одвивачи. Рачни одвива-
чи за вијци со врез. Технички услови за из-
работка и испорака. JUS K.G5.212 

5) Клучеви и одвивачи. Одвивачи за 
вијци со врез на главата JUS K.G5.213 

6) Клучеви и одвивачи. Одвивачи за 
завртни вијци со врез JUS K.G5.215 

7) Клучеви и одвивачи. Рачки за од-
вивачи JUS.K.G5.900 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
клучеви и одвивачи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/71); 

8) Врезници за метрички навој со 
триаглест ISO-профил. Толеранции на 
навоите JUS М.В0.600 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
елементи за спојување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на една 

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

Бр. 07-3826/1 
26 јули 1985 година 

Белград 
Заменик-директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Милан Спасиќ, с.р. 

676. 
Врз основа на член 56 ст. 1 до 4, член 58 став 3 и член 

60 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод 
за стандардизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ХОМОЛОГАЦИЈА НА ВОЗИЛА-

ТА ВО ПОГЛЕД НА КОЧЕЊЕТО 
1. На задолжителна хомологација подлежат возилата 

во поглед на кочењето. 
2. Карактеристиките на квалитетот на возилата во 

поглед на кочењето што подлежат на испитување, методи-
те на испитувањето, постапката и начинот на земање мос-
три, контролата на сообразноста на сериски произведени-
те возила со хомологираниот тип, постапката на за-
должителна хомологација, содржината на извештајот за 
испитувањето заради издавање соопштение за хомолога-
цијата, изгледот на хомолгационата ознака и образецот на 
соопштението за хомологацијата се дадени во Еднобраз-
ните услови за испитување и спроведување задолжителна 
хомологација на возилата во поглед на кочењето, што се 
изработени врз основа на Правилникот број 13 донесен 
врз основа на Спогодбата за прифаќање на еднообразни 
услови за хомологација и заемно признавање на хомоло-
гација на опрема и деловите на моторните возила 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/62 - Меѓународни дого-
вори и други спогодби) и претставуваат составен дел на 
оваа наредба, а се објавуваат во посебно издание на Сојуз-
ниот завод за стандардизација. 

3. Задолжителна хомологација на возилата во поглед 
на кочењето се врши на мостри што претставуваат тип на 
возила опфатени со оваа наредба. 

4. За типот на возила во поглед на кочењето кој спо-
ред извештајот за испитувањето на односниот тип, ги ис-
полнува пропишаните услови, Сојузниот завод за стан-
дардизација издава соопштение за хомологација. 

5. Контрола на сообразноста на сериски произведени-
те возила со хомологираниот тип, врши организацијата 
на здружен труд овластена за хомологациони испитувања 
на возила во поглед на кочењето. 

6. За вршење хомологациони испитувања на возила 
во поглед на кочењето, може да се овласти организација 
на здружен труд која, покрај условите од член 60 на Зако-
нот за стандардизацијата, ги исполнува и следните посеб-
ни услови, и тоа: 

1) да располага со: 
- уред за мерење на силата кон педалото; 
- уред за мерење на притисокот во преносниот ме-

ханизам ; 
- уред за мерење на почетната брзина; 
- уред за мерење на патот на кочењето или за ме-

рење на средното максимално забавање; 
- уред за мерење на температурата на кочниците; 
- уред за мерење на силата на потегањето; 
- уред за мерење на силата кон потегнувачката; 
- симулатор за мерење на времето на одзивот; 
- инерциски пробна маса за сите видови кочници 

и сите категории возила; 
- уред за испитување на инерциски кочни систе-

ми; 
- динамометриски валјаци или уреди за потегање 

за испитување на кочници или приколки; 
- други уред за мерење на: маса, димензии, прити-

сок во пневматиците и кочната инсталација 
итн., според Еднообразните услови за испитува-
ње и спроведување на задолжителна хомолога-
ција на возилата во поглед на кочењето. 

2) да има работници за работи на испитувањето кои 
ги имаат следните стручни квалификации и работ-
но искуство: 
- ако е во прашање работник кој раководи со ис-

питувањата - дипломиран инженер од техничка 
насока, со најмалку три години работно искус-
тво; 
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ако се во прашање стручни работници - техни-
чари, со најмалку пет години работно искуство. 

тор на Индустриско-земјоделскиот комбинат „Србија-10 
октобар" во Велика Плана. 

7. Оваа наредба ќе се применува на новоконструира-
ни возила по истекот на 30 дена од денот на објавувањето 
во „Службен лист на СФРЈ“, а за возилата што се наоѓаат 
во сериско производство - од 1 април 1989 година. 

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

Бр. 07-3617/1 
10 јули 1985 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с.р. 

По извршеното срамнув; 
врдено дека во текстот на О^. 
та за каматните стапки на пл 
сија, објавен во „Службен л 
поткрадна долунаведената 

С.п.п. бр. 1374 
26 септември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с.р. 

ање со изворниот текст е ут-
:луката за измени на Одлука-

асманите од примарната еми-
ист на СФРЈ“, бр. 51/85, се 
ешка, та се дава ф 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ НА КАМАТНИТЕ СТАП-
КИ НА ПЛАСМАНИТЕ ОД ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА 

Во точка 3 наместо зборовите: „3 октомври“ треба да 
стојат зборовите: „1 октомври“. 

Од Народната банка на Југославија, Белград, 7 ок-
томври 1985 година. 

Врз основа на член 244 став 1, а во врска со член 415 
ст. 3 и 4 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, 21/82 и 
18/85), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА НАЧАЛНИКОТ 
НА СЛУЖБАТА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА 

ОДБРАНБЕНИ ПОДГОТОВКИ 

Се разрешува од должноста помошник на начални-
кот на Службата на Сојузниот извршен совет за одбранбе-
ни подготовки Миломир Миќиќ, со 30 септември 1985 го-
дина, заради заминување на друга должност. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за измена на Одлука-
та за надомест за користење на задолжителната резерва за 
одржување на дневната ликвидност на банките и на други-
те финансиски организации, рбјавен во „Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 51/85 се поткрадна долунаведената грешка, та 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА 

НАДОМЕСТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА-
ТА РЕЗЕРВА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ДНЕВНАТА ЛИК-
ВИДНОСТ НА БАНКИТЕ И НА ДРУГИТЕ ФИНАНСИ-

СКИ ОРГНАИЗАЦИИ 

Во точка 2 наместо зборовите: „3 октомври“ треба да 
стојат зборовите: „1 октомври“. 

Од Народната банка на Југославија, Белград, 7 ок-
томври 1985 година. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

С.п.п. бр. 1385 
19 септември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с.р. 

Врз основа на член 76 став 2 од Законот за прекршо-
ците со кои се повредуваат сојузните прописи („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 4/77 и 20/82), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОСТОЈАН ЧЛЕН НА СОЈУЗ-
НИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ 

За постојан член на Сојузниот совет за прекршоци се 
именува Лазар Махоски, досегашен постојан член на тој 
Совет. 

Врз основа на член 236 став 2 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, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА ДИ-

РЕКЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 

За директор на Сојузната дирекција за стоковни ре-
зерви се назначува Боривое Живановиќ, генерален дирек-

Именуваниот таа должност ќе ја врши до 1 април 
1988 година, кога стекнува услови за престанување на ра-
ботниот однос по сила на законот. 

С. п. п. бр. 1386 
19 септември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 
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Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет Ц сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 џ 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ 
За помошник на директорот на Сојузната управа за 

царини се назначува Момир Ивановиќ, досегашен совет-
ник на директорот на таа управа. 

С.п.п. бр. 1387 
19 септември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с.р. 

Врз основа на член 244 став 1 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, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ 
ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕ-

НО ПЛАНИРАЊЕ 
За помошник на генералниот директор на Сојузниот 

завод за општествено планирање се назначува Планинко 
Капетановиќ, самостоен советник во кабинетот на член на 
Сојузниот извршен совет. 

С.п.п. бр. 1388 
19 септември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с.р. 

Врз основа на член 244 став 1 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, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗНИОТ ЗА-

ВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 
За директор во Сојузниот завод за општествено пла-

нирање се назначува д-р Хасан Золиќ, досегашен помош-
ник на генералниот директор на тој завод. 

С.п.п. бр. 1389 
19 септември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен 

; Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с.р. 

652. Одлука за издавање пригодни златни и сребре-
ни ковани пари по повод 270-годишнината на 
„Сињска алка“ 1419 

653. Одлука за измена на Одлуката за заштитните 
цени за волна за 1985 година 1450 

654. Одлука за измена на Одлуката за заштитната 
цена на млекото за 1985 година 1450 

655. Одлука за измена на Одлуката за заштитните 
цени на добитокот за 1985 година 1450 

656. Одлука за измени на Одлуката за заштитната 
цена за шеќерната репка од родот на 1985 го-
дина 1450 

657. Одлука за заштитната цена за шеќерната реп-
ка од родот на 1986 година 1451 

658. Одлука за заштитната цена на пченката од ро-
дот на 1986 година 14'51 

659. Одлука за измена на Одлуката за заштитната 
цена за пченка од родот на 1985 година 1451 

660. Одлука за заштитните цени на пченицата од 
родот на 1986 година 1451 

661. Одлука за измена на Одлуката за заштитната 
цена на суровиот тутун од родот на 1985 годи-
на - 1452 

662. Одлука за измена на Одлуката за заштитните 
, цени на суровиот памук од родот на 1985 годи-

на - 1452 
663. Одлука за измена на Одлуката за заштитните 

цени за оризова арпа од родот на 1985 година - 1452 
664. Одлука за заштитните цени на сончогледот, со-

јата и маслодајната репка од родот на 1986 го-
дина 1453 

665. Одлука за измени на Одлуката за заштитните 
цени за сончоглед, соја и маслодајна репка од 
родот на 1985 година 1453 

666. Правилник за метролошките услови за изотоп- , 
ски мерила на густина и влага 1453 

667. Правилник за метролошките услови за работ-
ни еталон-алкохолометри 1454 

668. Правилник за метролошките услови за микро-
метри за надворешно мерење, со мерен опсег 
до 500 mm 1456 

669. Правилник за метролошките услови за работ-
ни еталони-ареометри 1459 

670. Правилник за метролошките услови за арео-
метри со постојана маса 1461 

671. Правилник за начинот на употреба и за класи-
фикација на еталони на единица на магнетна 
индукција 1463 

672. Правилник за начинот на употребата и за кла-
сификација на еталони на единица на магнетен 
флукс 1464 

673. Правилник за измени на Правилникот за начи-
нот на составување пресметка на обртните 
средства и на изворите на обртни средства 1465 

674. Правилник за југословенските стандарди за гу-
м а 1465 

675. Правилник за југословенските стнадарди за 
одвртувачи за завртки и врезници 1465 

676. Наредба за задолжителна хомологација на во-
зилата во поглед на кочењето 1466 

Исправка на Одлуката за измена на каматните ста-
ки на пласманите од примарната емисија 1466 

Исправка на Одлуката за измена на Одлуката за 
надомест за користење на задолжителната ре-
зерва за одржување на дневната ликвидност на 
банките и на другите финансиски организации 1467 

Назначувања и разрешувања 1467 
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