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631. 

Врз основа на чл. 18 и 19 од Законот за сојуз-
ните совети („Службен лист на СФРЈ" , бр. 66/74). 
Претседателството на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, на седницата одржана на 
1 септември 1982 година донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ЗАШТИТА НА УС-

ТАВНИОТ ПОРЕДОК 

1. За претседател иа Сојузниот совет за з аш-
тита на уставниот поредок се именува Лазар К о -
лишевски, член; на Претседателството на СФРЈ . 

2. За членови на Сојузниот совет за заштита 
на уставниот поредок, од редот на членовите на 
Претседателството на С Ф Р Ј се именуваат: 

— Петар Стамболиќ и 
I 

— Видое Жарковиќ . 

3. Членови на Сојузниот совет за заштита на 
уставниот поредок се: 

а) според положбата: 
— Милка Планинц, претседател на Сојузниот 

извршен совет; 
— Стане Доланц, сојузен секретар за внатреш-

ни работи; 
"—Бранко Мамула, сојузен секретар за народ-

на одбрана; и 
— Лазар Мојсо©, сојузон секретар за надвореш-

ни работи; 
б) како претставник рѓа раководните органи на 

општрствено-прлитичките организации: 
— Фрањо Херлевиќ, член на Претседателството 

на Ц К на СКЈ. 

4. Оваа одлука ќе се објави во 3 /Службен лист 
на СФРЈ" . 

0 -34 
1. септември 1982 година -

Белград 

Претседателот^« 
на Социјалистичка Федеративна Ре Гу блика Југо-

славија 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

632. 

Врз основа на член 12 став 4 од Законот за ус-
ловите и начинот на располагање и користење на 
остварените конвертибилни девизи во плаќањето 
спрема странство и за задолжувањето во странства 
во 1982 година („Службен Лист на "СФРЈ", бр. 26/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СКЛУЧУВААТ РА-
БОТИ ЗА ИЗВОЗ НА СТОКИ И УСЛУГИ ШТО СЕ 
НАПЛАТУВААТ СО УВОЗОТ ПА НАФТА ИЛИ 
НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, И ЗА УСЛОВИТЕ И 
НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ 
ДЕВИЗИ ВО 1982 ГОДИНА КАКО НАДОМЕСТ ЗА 

ИЗВРШЕНИОТ ИЗВОЗ 

1." Организациите на здружен тфуд можат да 
договараат работи за извоз на стоки и услуги и ра -
боти за изведување на инвестициони работи во 
странство, кои се наплатуваат делумно или во 
целост со увозот на нафта и нафтени деривати, врз 
основа на одобрение од Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија. 

V 

2. На организација на здружен труд која дого-
вара работи за извоз може да и се издаде одобрение 
под услов да склучила договор или самоуправна 
спогодба со организацијата на здружен труд која 
ќе увезе нафта или нафтени деривати. 

Договорот, односно самоуправната спогодба од 
став 1 на оваа точка треба да ги содржи вредноста 
нп договорениот извоз, рокот за наплата, на извозот, 
количината, вредноста и рокот за увоз на нафта и 
нафтени деривати, како и другите еле?ленти од зна-
чење за извршувањето на односната работа. 

3. Увозот на нафта и нафтени деривати, во 
смисла на точка 2 од оваа одлука, може да се врши 
само во рамките на количините на нафтата и н а ф -
тените деривати утврдени со Одлуката за енергет-
скиот биланс на^,Југослакија за 1982 година („Служ-
бен лист на СФРЈ'4 , бр. 5/82) и вредноста утврдена 
во Проекцијата на Платниот биланс на Југославија 
за 1982 година. 

4. На организацијата на здружен труд која, врз 
основа ifa одобрението од точка 1 на оваа одлука, 
склучила договори и извршила извоз, ќе и се обез-
бедат девизи во вредност на увезената нафта л 
нафтените деривати. 

Девизите од став 1 на оваа точка се обезбеду-
ваат од девизите што според одредбите на посебен 
сојузен закон се обезбедени за плаќање на увозот 
на нафта и нафтени деривати во 1982 година во рок 
од 30 дена и според курсот што важи на денот на 
уплатата на динарскага противвредност од страна 
на увозникот на нафта . 
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5. Оваа одлука влегува во сила осмиот деи од 
дено? на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" , 
а ќе Се применува до 31 декември 1982 година. 

Е. п. бр. 341 
10 септември 1982 година 

Белград I 
Сојузен извршен совет 

П отпр ете е д а т е л, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

633. 

Врз основа на член 3G од Законот за основите 
на општествените совети и за сојузните општестве-
ни совети („Службен лист на СФРЈ", бр. 24/79), Со-
јузниот општествен совет за п р а ш а њ а на опште-
ственото уредување, на седницата одржана на 12 
јули 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ 
ОПШТЕСТВЕН СОВЕТ ЗА ПРАШАЊА НА ОП-

ШТЕСТВЕНОТО УРЕДУВАЊЕ 

За секретар на Сојузниот општествен совет за 
прашања на општественото уредување, со четири-
годишен мандат, се именува Ратомир Слиепчевиќ, 
досегашен секретар на Советот. 

Бр . 04-324/2 
12 јули 1982 година 

Белград 

Сојузен општествен совет за прашања на опште-
ственото уредуваше 

Претседател, 
х Мирко Поповиќ, е. р. 

634. 

Врз- основа на член 33 од Законот за основите 
на општествените совети и за сојузните општестве-
ни совети („Стужбен лист на СФРЈ" , бр. 34/79), 
Сојузниот општествен совет за прашања на опште-
ственото уредување, на седницата одржана на 12 
јули 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР ПА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ 
ОПШТЕСТВЕН СОВЕТ ЗА ПРАШАЊА НА ОП-

ШТЕСТВЕНОТО УРЕДУВАШЕ 

За претседател на Сојузниот општествен сонет 
за ' прашања на одштествсното уредување, со чети-
ригодишен мандат, се избира д-р Тихомир Влати-
калиќ, досегашен претседател на Центри чинот ко-
митет на Сојузот на комунистите на Србија. 

Бр., 04-324/1 
1?. јули 1982 година 

Белград 

Сојузен општествен солет за прашања иа општег 
ciвенето уредуваше 

Претседател, 
Мирко Ноневиќ, е. р. 

635 . 

Врз основа на член 40 од Законот за мерните 
единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
13/7G и 74/80), директорот на Сојузниот завод за ме-
ри и скапоцени метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА МЕРИЛА НА 
МАСА СО НЕ АВТОМАТСКО ФУНКЦИОНИРАЊЕ 

ОД КЛАСА НА ТОЧНОСТ СЖ) и ОШ) 

I. Општи одредби 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролош-

ките услови за мерила на мг£са со неавдгоматско 
функционирање од класа на точност СПР и СИР 
(во натамошниот текст: ваги). 

Метролошките услови од став 1 на овој член 
се означуваат скратено со ознаката MUS.M-(3,4)/l. 

Член 2 
Под ваги, во смисла на овој правилник, се под-

разбираат мерила што служат за определување на 
масата под влијание на силата на гравитацијата 
(земјината тежа) врз масата, и што бараат дејствие 
на послужувач во текот на мерењето. 

Член 3 
Ваги, во смисла на овој правилник, можат да 

бидат: . 
1) вага со показен уред со поделба — резултатот 

на мерењето со чита од помазниот уред непрекинато 
(аналогно) или прекинато (дигитално); 

2) вага со показен уред без поделба —1 резулта-
тот Hqi мерењето е количината на масата на тего-
вите со кои е извршено урамнотежување; 

3) вага со неавтоматска (постојана) положба на 
рамнотежата — поклужувачот го доведува п о к а ж у -
ваниот на р а м н о т е ж а т а положба во положба за чи-
тање ; 

4) вага со полуав-ѓоматска положба на рамноте-
жата, — во еден дел н а опсегот на мерењето послу-
жувачот го доведува повикувачот на р а м н о т е ж а т а 
положил во положба за читање, а во другиот дел 
положба на рамнотежа се постига без дејствие на 
послужувачот; 

ГО вага со автоматска положба на рамнотежата 
— положба на рамнотежа се постига без дејствие на 
послужува чот. 

Член 4 
Ј___Поделба па вагите во класи на точност CUD и 

ШИ) , мора да се врши со оглед на вредноста на 
по^елокот и на бројот на поделоците, што се даде-
ни во следната табела: 

Класа на Вредност на Бро ј на поделоци 
точност поделокот на јмал најголем 

О Ш од g < d < 2 g, 100 5000 
5 g < d > 500 5000 

СПИ) 5 g < d 100 500 

Кал ваги!а- со показен уред без поделба поде-
локот (cl) се заменува со испитен поделок (е), според, 
табелата од став 1 на ОВОЈ член. 
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Член 5 
Вагата мора да биде конституирана така што во 

нормални услови на нејзино користење да се обез-
беди непроменливост на метролошките услови про-
пишани со овој правилник. 

Член 6 
Наведените поими, во смисла на овој правил-

ник, ги имаат следните значења: 
1) должина на поделокот е растојанието помеѓу 

две последовни црти на поделбата; 
2) вредност на поделохот (cl) (во натамошниот 

текст: поделокот) е вредност изразена во единица 
маса и претставува најмала поделба на непрекината 
скала, односно разлика на две последовни преки-
нувач!^ покажувања; 

3) вредност на испитниот поделок (е) (во ната-
мошниот текст: испитниот поде лок) е вредноста на 
поделокот која се користи за класификација на ва-
гите со покажувач без поделба во класа на точност 
О Ш или СШР ; 

4) опсег на мерење на вагата е подрачјето на 
мерење ограничено со најмалата (во натамошниот 
текст: Min мерење) и најголемата (во натамошниот 
текст: Мах мерење) вредност на количината на ма-
сата што може да се мери и во кое грешките на ме-
рењето се во' границите допуштени со овој пра-
вилник; 

5) пулева положба е подрачјето во кое мора да 
се наоѓа покажувачот на рамнотежата пред почето-
кот на мерењето (кога на приемникот на оптовару-
вањето не е ставена маса); 

П) точност на вагата е сложување меѓу резул-
татот на едно мерење и точната вредност на мере-
ната маса; 

?) сигурност (стабилност) на покажувањето на 
вагата е сложување (совпаѓање) на резултатите на 
мерењето при повторни мерења на иста маса во не-
променети услови; 

8) осетливоста на вагата се изразува со колич-
никот на промената па покажувањето на вагата и 
на масата на додатокот со кој е предизвикана оваа 
промена; 

Ој грешка поради заокружување ка ј прекину-
вач« о покажување е разликата помеѓу вредноста 
што ја покажува прекинувачкото покажување и 
вредноста што би се добила ако покажувањето е не-
прекинувачко, и може да изнесува најмногу 0,5 поде-
лоци; 

10) грешка при промена на положбата на опто-
варувањето на приемникот на оптоварувањето е на ј -
голема разлика меѓу резултатите добиени со про-
мена на положбата нач исто оптоварување на при-
емникот на оптоварувањето. Оптоварувањето изне-
сува од 1/10 до 1/3 Мах мерење и зависи од бројот 
на потпирките на приемникот на оптоварувањето. 
Кога е во прашање тркалаво оптоварување (товар-
но ЕОЗИЛО, железнички вагон и друго), тоа може 
да изнесува од 0,4 до 0,8 Мах мерење; 

11) грешка ири враќање на нула е разлика по-
меѓу претходното покажување па покажувачот на 
неоптоварен вага и покажувањето на покажувачот 
на неоптоварена вага по отстранување на оптовару-
вањето кое на приемникот на оптоварувањето сто-
ело 0,5 h; 

12) грешка на траењето на оптоварувањето е 
разликата помеѓу покажувањето на покажувачот во 
моментот на ставањето на оптоварувањето на при-
емникот на оптоварувањето и покажувањето на по-
кажувачот по 8 h траење на оптоварувањето на 
приемникот на оптоварувањето. 

II. Својства на конструкцијата 

Член 7 
Е агите, во смисла на овој правилник, мораат да 

ги имаат следните склопови: 

1) приемник на масата — оптоварувањето; 
2) уред за пренос на силата; 
?) мерка направа; 
4) уред за урамнотежување; 
5) показек уред; 
6) Уред за регулирање на осетливоста; 
7) уред за доведување на покажувачот во куле-

ва положба, 
8) уред за нивелација; 
9) уред за контрола на исправноста на работата 

на електромехапичките ваги. 
Покрај склоповите наведени во став 1 од овој 

член, вагите можат да ги имаат и следните скло-
пови: 

1) уред за тара; 
2) придушувач на осцилации; 
3) уред за кочење — аретација; 
4) печатач. 

Член 8 
Приемник на оптоварувањето е дел од вагата 

кој служи за поставување на масата што се мери. 

Јлен 9 
Уред за пренос на силата е дел од вагата кој ја 

пренесува силата од приемникот на оптоварувањето 
До уредот за урамнотежување. 

Член 10 
Уредот за пренос на силата к а ј вага- со лост на 

лостовите мора да има така вградени ножеви што 
со низ да е определен постојан однос на краците. 

Сечилата на ножевите на истиот лост мораат да 
ер наоѓаат во една рамнина и мораат да бидат меѓу-
себно паралелни. Лежиштето со својата подвижност 
мора да овозможи налегнување на ножот по целата 
допирна должина на неговото сечило. 

Надолжното движење на ножот мора да биде ог-
раничено со од бој ници. Допирот на ножот и одбојни-
ците мора да биде во една точка и мора да се наоѓа 
во продолжение на линијата на допирот на ножот и 
лежиштето. Одбојниците мораат да бидат рамни око-
лу точката на допирот со ножот и нивната рамнина 
мора да биде вертикална на линијата на допирот на 
ножот и лежиштето. Ножевите и лежиштата мораат 
да имаат тврдост од најмалку 58 HRc (Rockwall) во 
допирните точки. 

Член 11 
Мерна направа е дел од вагата што служи за 

мерење на масата со помош на уредот за урамно-
тежување и похазниот уред. 

Член 12 
"Уред за урамнотежување е дел од вагата што 

служи за урамнотежување на силата што ја пре-
дизвикува оптоварувањето. Силата може да биде и 
редуцирана. 

Член 13 
Показнпот уред е дел од вагата кој служи за 

покажување на резултатот на мерењето и на рамно-
тежата. 

Уредот од став 1 на овој член молѕ;е да биде со 
поделба и без поделба. 

Ако показниот уред има поделба, тогаш пока-
жувањето на резултатот па мерењето може да биде 
непрекинувачко (аналогно) или п р е к и н у в а ч ^ (ди-
гитално). 

Ако показниот уред нема поделба, тогаш тој само 
ја покажува положбата на рамнотежа, без резулта-
тот на мерењето. 
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Член' 14 
Показниот уред со поделба мора да има вредно-

ст на поделокот »изразена во форма 1 X 10п, 2 X 10* 
или 5 X 10а, каде што п е цел број — позитивен, 
негативен или еднаков на нула. 

• Член 15 
П о к а ж у в а н и о т уред со непрекинувачка подел-

ба мора да има, зависно од вредноста на подело-
цнте, поделба на скалата нанесена во една од след-
ните форми: 

Член 16 
Должината на ноделокот мора да изнесува: 
1) на јмалку 2 m m к а ј ваги со ^ а в т о м а т с к а по-

ложоа на рамнотежата; 
2) на јмалку 1 m m к а ј ваги со автоматска и по-

л з е в ! оматска положба на рамнотежата, ако отчиту-
вање на резултатот на мерењето се врши од одда-
леченост помала од 0,5 m. 

Должината на по дел окот од став 1 на овој член 
мора да изнесува на јмалку (L -г 0,5) mm, каде што 
L бројно е еднакво на оддалеченоста на читањето 
изразена во метри, ако отчитување на резултатот се 
врши од оддалеченост поголема од 0,5 m. 

Член 17 . , 
Широчината на цртите на поделбата мора да би-

де иста и мора да се наоѓа помеѓу 1/10 и 3/10 од 
должината на поделокот, но не смее да биде помала 
од 0,2 mm. 

Должината на на јкусите црти на поделбата мора 
да биде еднаква на јмалку на должината на поде-
локот. 

Член 18 
Најмногу секоја 25. црта на поделбата мора да 

биде обележена со број. Броевите мораат да ја оз-
начуваат вредноста на поделокот во форма 1 X 10к, 
2 X 10' или 5 А 10к, каде што к е цел број — пози-
тивен, негативен или еднаков на нула. 

Член 19 
Височината на броевите изразена во mm мора 

да биде поголема или еднаква на тројната оддале-
ченост на читањето изразена во метри и не смее да 
биде помала од: 

1) 2 mm к а ј уреди со непрекинуванко п о к а ж у -
вање; 

2) 5 m m к а ј уреди со прекинувачко покажување. 

Член 20 
К а ј урегди со непрекпнувачко покажување со 

скала и стрелка, стрелката мора да има, вз делот 
над цртите на скалата, иста широчина како и црти-
те на скалата, а Ервот на стрелката мора да се нао-
га помеѓу и 3 / i од височината на најкусите црти 
на поделбата. 

Оддалеченоста меѓу скалата и стрелката може 
да биде еднаква најмногу на должината на подело-
КЈТ, ГО не поголема од 3 mm. 

Член 21 
На уред со непрекинувачко покажување со ав-

томатска или полуавтоматска положба на рамноте-
жата , мора да биде вграден дел кој го ограничува 

. движењето на стрелката под и над опсегот на ска-
лата на јмалку за четири под ел оци. 

Член 22 
На уред со прекинувачко п о к а ж у в а њ е на виден 

начин мора да се. покаже пречекорувањето на Мах-
мерење. Покажувањето на пречекорувањето на Мах 
мерење мора да се наоѓа помеѓу Мах мерење и Мах 
мерење зголемено најмногу до девет по де лоци. 

На уред со прекинувачко п о к а ж у в а њ е на виден 
начин мора да се п о к а ж е пречекорувањето на мере-
њето под — i d . 

Член 23 
Уред за регулирање на осетливоста е д£л од в а -

гата кој служи за регулирање на осетливоста. 

Член 24 
Уред за доведување на покажувачот во нулева 

положба, односно уред за корекција на отстапува-
њето од кулева положба е дел од вагата што с л у ж и 
за доведување на покажувачот во кулева положба 
или за одржување на покажувачот во чулева по-
ложба кога на приемникот на масата не се наоѓа 
оптоварување 

Уредот од став 1 на овој член може да биде: 
1) ^ а в т о м а т с к и уред за доведување на п о к а ж у -

вачот во нулева положба — доведување на пока-
ж у вачот во нулева полол^ба в р ш и послужувачот; 

2) полуавтоматски уред за доведување на пока-
жувачот во нулева положба — доведување на пока-
жувачот во нулева положба се врши автоматски со 
дејство на послужувачот; 

3) автоматски уред за доведување на п о к а ж у -
Еачот во нулева положба — доведување на п о к а ж у -
вачот во кулева положба се врши автоматски без 
дејствие на послужувачот; 

4) автоматски уред за корекција па отстапува-
њево од ну левата положба — автоматски го кориги-
ра резултатот на секое мерење к а ј кое имало отста-
пување од нулевата пололѕба. 

Член 25 
I• 

Уредот од став 1 на член 24 од овој правилник 
мора да биде конструиран таќа што да не смее да 
работи: . 

1) кога уредот за тара не е на нула; . 
2) кога покажувачот на о с ц и л а ц и и ^ не се наоѓа 

во положба на стабилна рамнотежа. 

Член 26 . 
К а ј вагите од класа на точност Ц Г ) уредот за 

доведување на покажува чот во пулева положба мо-
ра да биде конструиран така што со него да може 
да се врши поместување на ну левата положба н а ј -
многу до 4% од Мах мерење. 

Член 27 
Ваги со уред со прскинувачко п о к а ж у в а њ е к а ј 

кои положбата на нулата не може да се определи со 
точност до -А од поделокот, мораат да имаат уред 
што покажува секое отстапување од нулата поголе-
мо од гА од поделокот. 

Член 28 
Командата на уредот за доведување во нулева 

положба мора да биде поставена така што послу-
жува чот при ракувањето да може да ј а види сигна-
лизацијата на положбата на нулата. 

Член 29 
Уред за нивелација е дел од вагата кој се со-

стои од покажувач на никел аци] ата (либела, вису-

I 
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лед) и уред за доведување на вагата во положба за 
мерење. 

Осетливоста на покажувачот на нивелацијата 
мора да биде таква што при поместување на локал-
ниот орган на покажувачот на нивелацијата за 1 mm, 
показниот уред на неоптоварената вага не смее да 
покаже отстапување поголемо од два поделока, ако 
покажувањето на покажувачот претходно е дове-
дено во нулева положба. 

Висечки ваги, цврсто поставени ваги и ваги к а ј 
кои промената на нивелацијата до 5%, во кој и да 
е правец, не влијае врз промената на метролошките 
особини пропи шани со овој правилник, не мораат 
да го имаат уредот од став 1 на овој член. 

Член 30 
Уредот за контрола на исправноста на работата 

ка ј електромеханичките ваги може да биде со полу-
автоматсгсо или автоматско дејствување, и тоа: 

1) на аналогниот дел за електромеханички ваги 
со Мах мерење преку 30 kg во вид на контролен 
(испитен) број на 30°/о до 95°/о од Мах мерење и може 
да отегнува најмногу два поделока од назначената 
вредност; 

2) на дигиталниот — електронскиот дел со по-
кажувачите и сигнализацијата, ако грешката сама-
та по себе не е јасна и забележлива. 

Член 31 
Уред за тара е дел од вагата кој може да биде 

со поделба или без поделба. Овој уред мора да овоз-
можи доведување на покажувачот во нулева полож-
ба кога на приемникот на масата се наоѓа оптова-
рување. 

Член 32 
По дел окот на уредот за тара мора да биде една-

ков на поделокот на показниот уред. 

Член 33 
Уредот за тара мора да биде таков што да не 

може да се користи под својата нулева вредност или 
над својата најголема означена вредност. 

Најголемата вредност на мерењето на уредот за 
тара мора да биде еднаква или помала од Мах ме-
рење. 

Член 34 
Вага со два приемника на оптоварување не смее 

да има уред за тара. 

Член 35 
Уредот за тара може да биде: 
1) неавтоматски — мерење на вредноста на та-

рата врши послужувачот; 
2) полуавтоматски — мерење на вредноста на 

тарата се врши со автоматско дејствие на послужу-
вачот. 

Вагите не смеат да имаат автоматски уред за 
тара. 

Член 36 
Пуштањето во работа на уредот за тара мора да 

биде сигнализираа со покажување на вредноста за 
тарата или со истакнување забелешка на видливо 
место на вагата. 

Ако со употреба на уредот за одземање на та-
рата не се овозможува запознавање на вредноста на 
остатокот од опсегот на мерењето, уредот мора да го 
спречи користењето на вагата — мерење над Мах 
мерење или да покаже дека таа вредност е дости-
гната. 

К а ј показните уреди со прекинувачко покажу-
вање, ако мерената маса е помала од зададената (за-
земената) вредност на тарата, покажувачот на маса-
та мора да се затемни, да трепка или покажаната 
вредност на разликата да ја покаже со знакот минус. 

Член 37 
Полуавтоматските уреди за тара мораат да би-

дат такви што тарата да може да се заземе само во 
положбата на стабилна рамнотежа. 

Член 38 
Уредот за тара мора да овозможи поништување 

на тарата, со точност која е поголема или еднаква 
на од под ел окот. 

Член 39 
Придушувачот на о с ц и л а ц и ј е е дел од вагата 

кој мора да ги придушува о с ц и л а ц и ј е на приемни-
кот ка оптоварувањето, односно на покажувачот по 
промена на оптоварувањето на приемникот на ма-
сата. 

Ако вагата има придушувач на осцилации, ос-
ц и л а ц и ј е мораат да бидат придушени по три 
до пет нолупериоди на покажувачот, под услов оп-
товарувањето да мирува. 

Маслените придушувачи на о с ц и л а ц и ј е што се 
осетливи на промена на температурата мораат да 
имаат уред за регулирање на о с ц и л а ц и ј е . 

Член 40 
Уредот за кочење е дел од вагата кој блокира 

дел од механизмот или целиот механизам на вагата. 
Уредот од став 1 на овој член мора да има само 

две положби: „закочено" и „слободно". 

Член 41 
Печатачот е уред кој ги печати резултатите од 

мерењето. 
Печатењето на резултатите од мерењето мора 

да бпдт во границите од најмалку Min мерење до 
нај мио: у девет поделоци над Мах мерење. 

Лс-г^тачот мора да ја печати и ознаката на мер-. 
ната единица за масата, ако таа не е веќе запишана. 

Ако вагата има сметач, печатачот покрај вред-
носта на масата мор-а да ги печати и податоците 
за основната цена и за износот со соодветни ознаки, 
ако тие не се веќе отпечатени. 

Резултатите од мерењето и сметањето неч смеат 
да се печатат додека покажувачот осцилира, односно 
додека не се најде во положбата на стабилна рамно-
тежа. 

Член 42 
Вагите за Мах мерење до 30 kg, од класа на то-

чност СЖ) ако се употребуваат во директна пре-
сметка, мораат да имаат исти показни уреди на 
страната свртена кон купувачот и на страната свр-
тена кон продавачот. 

Член 43 
На вагите мораат да бидат предвидени места за 

ставање на жиг. Местата мораат да се одберат така 
што отпечатокот на жигот: 

1) да не влијае врз точноста на мерењето; 
2) да ги оневозможи дејствијата со кои може да 

се влијае врз точноста на мерењето; 
3) да биде лесно видлив. 

III. Мерно-технички особини 

Член 44 
Под граници на дозволени грешки (во натамош-

ниот текст: GDG), во смисла на овој правилник, се 
подразбираат: 
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1) GDG при преглед (типско испитување, прв . 
преглед и повремен преглед); 

2) GDG во работа. 

Член 45 
Ири преглед GDG се: 
1) GDG на нулевата положба; 
2) GDG на сигурноста; 
3) GDG на осетливоста; 
4/ GDG на точноста; 
5) GDG при промена на положбата на оптовару-

вањето; 
6) GDG при враќање на нула; 
7) GDG во траењето на оптоварувањето; 
8) GDG при промена на температурата за ^ о п -

товарена вага. 

Член 4G 
GDG на ну левата положба изнесува ± 0,25 од 

поделокот за неоптоварена вага, к а ј која п о к а ж у в а -
чот мора да биде претходно доведен во пулева по-
ложба, односно мора автоматски да биде извршена 
корекција па отстапувањето од нула. 

Член 47 % 

GDG на сигурноста (стабилноста) мора да биде 
помала или еднаква на апсолутната вредност на 
GDG при дадено оптоварување. 

Резултатите на мерењата од став 1 на ОБОЈ член 
к а ј вагите со покажувани со прекинувачко п о к а ж у -
вање мораат да бидат коригирани за грешката на 
заокружувањето. 

Член 43 
GDG на осетливоста мора да биде таква што со 

ставање или отстранување на додаток чијашто маса 
е еднаква на поделокот да предизвика- траен отклон 
на покажуваните к а ј вагите: 

1) до 30 кр; со ^ а в т о м а т с к а положба на рамно-
тежата — на јмалку 2 m m ; 

2) над 30' kg со ^ а в т о м а т с к а положба на рамно-
тежата — на јмалку 2 m m ; 

3) со автоматска! и полуавтоматска положба на 
рамнотежата — на јмалку 0,7 од поделокот. 

К а ј вагите со покажувани со прекинувачко по-
к а ж у в а њ е GDG на осетливоста мора да биде таква 
што со ставање или отстранување на додаток — чи-
јашто маса е од 1 до 1,4 од поделокот, да мора да 
предизвика промена на претходното покажување за 
еден поделок. 

Член 49 
GDG за ваги од класа на точност СПО за то-

чност изнесуваат: 
3) ± 0,5 поделок од вредноста на Miri мерење до 

500 поделоци,4 вклучува јќи го и 500-иот поделок; 
2) ± 1 поделок за оптоварувања над 500 поде-

лени до 2000 поделоци, вклучува јќи го и 2000-иот 
по дел off, 

3) ± 1,5 поделок за оптоварувања над 2000 по-
дрлоци, 

Член 50 
GDG за ваги од класа на точност ОШ), за то-

чност изнесуваат: 
1) ± 0,5 поде лок од вредноста на Min мерење до 

50 поделоци, вклучува јќи го и 50-иот поделок; 
2) ± 1 поделом за оптоварувања над 50 поделоци 

до 200 поделоци, вклучува јќи го и 200-иот под ел ок; 
3) ± 1,5 поделок за оптоварувања над 200 поде-

лоци. 

Член 51 
Вагите мораат да се прегледаат при зголемување 

и намалување па оптоварувањето и мораат да ги 
исполнуваат условите пропишани во чл. 49" или 50 
од ОВОЈ правилник. 

Условите од став 1 на овој член к а ј вагите со 
покажен уред и со прекинувачко п о к а ж у в а њ е мораат 
да бидат коригирани за грешката на з а о к р у ж у в а -
њето. 

Апсолутната вредност на условите пропишани 
со став 1 па овој член к а ј вагите со показен уред со 
прекинувачко п о к а ж у в а њ е може да се зголеми за 
0,2 поделок. 

Член 52 
GDG за точноста на мерната направа на вагата 

изнесуваат: 
1) ± 0,2 поделок за ваги со ^ а в т о м а т с к а полож-

ба иа рамнотежата; 
2) ± 0,3 поделок за ваги со полуавтоматска и 

автоматска положба на рамнотежата. 

Член 53 
ODG на преносникот на оптоварувањето — глав-

ниот издвоен уред изнесуваат 0,7 од GDG пропиша-
ни во чл. 49 или 50 од ово^ј правилник. 

Член 54 
GDG к а ј уредот за тара кој има показен уред 

мораат да бидат исти како GDG п р о п и ш а т ! во чл. 
49 или 50 од овој правилник. 

Член 55 
Ако вагата има повеќе показни уреди,- разлика-

та на нивните меѓусебни покажувања не смее да 
биде поголема од апсолутната вре,цност на GDG про-
пишани во чл. 49 или 50 од овој правилник. 

Член 5G 
GDG при промена ' на положбата на оптовару-

ван^ето е еднаква на апсолутната вредност на GDG 
пропишани во чл. 49 или 50 од овој правилник. 

Член 57 
GDG при враќањето на нула изнесува најмногу 

0,5 од поделокот. 

Член 53 
GDG во траење на оптоварувањето е еднаква на 

апсолутната вредност на GDG пропишани во чл. 49 
или 50 од овој правилник. 

Член 59 
Ако вагата има повеќе приемници на оптовару-

воња разликата во покажувањето при наизменични 
оптоварувања на приемииците на оптоварувањето 
со исто оптоварување, не смее да биде поголема од 
апсолутната вредност на GDG пропишани во чл. 49 
или 50 од овој правилник. 

Член 60 
! 

Вагата мора да ги исполЕ*ува условите пропи-
шани со овој правилник при следните услови: 

1) при промена на температурата од — 10°С до 
4- 40°С, со тоа што промената на температурата не 
смее да биде поголема од 5°С на час. Ако температу-
рното подрачје 'отстапува од наведеното, мора да 
биде назначено на вагата и не сме^ да биде по-
мало од 30° С; 

2) при промена на напонот на изворот на елек-
трична енергија од — 15°/о до + 10°/о од номинал-
ната вредност; 
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3) при промена на фреквенцијата ± 2% од но-
миналната вредност. 

Член 61 
При промена на температурата за 5°С, п о к а ж у -

в а а т на показниот уред кој бил доведен во пулева 
положба не смее да го, промени покажувањето за 
повеќе од еден испитен псделок. 

Член 62 ( . 
GDG во употреба мо:>цат да изнесуваат двојно 

од GDG пропишани во чл. 49 или 50 од овој пра -
вилник. 

Член 63 
Вредноста на Min мерење мора да изнесува н а ј -

малку, за ваги од класата на точност: 
, 1) CHI) — дваесеткратна вредност од поде-

локот; 
2) ОШ) — десеткратна вредност од поделокот. 
Ако вредностите на Min мерење пропишани со 

став 1 од овој1 член се поголеми од 1000 kg, тогаш 
вредноста на Iviin мерење мора да изнесува на јмалку 
1000 kg. 

IV. Натписи и ознаки 

Член 64 
Цатписите и ознаките мораат да бидат испиша-

ни на еден од јазиците и писмата на народите, од-
носно народностите4 на Југославија . 

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

Член £5 
Натписите и ознаките мораат да бидат групира-

ни на видно место на вагата или на натписната 
плочка и мораат да ги содржат следните податоци: 

1) фирма, назив или знак на производителот; 
2) тип, на вагата; 
3) сериски или фабрички број со годината на 

производството; 
4) опсег ца мерењето од . . . до . . . . или Min . . . 

Мах1 . . . ; 
5) испитен поделок (е А . . . ) , или поделом 

(d ~ . . . ) или обата поде лока; 
6) класа на точност; 
7) службена ознака на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали кога вагата е типски испитана; 
8) температурен опсег ако е поинаков од опсегот 

од — 10°С до Ч- 40°С; 
9),електричен приклучок (напон и фреквенција) . 

Член бб 
Натписите, опсег на мерењето (Min . . . Мах . . . ) 

и поделокот (d) мораат да бидат испишани во непо-
средна близина на показниот уред. 

Во непосредна близина на покажувачот на маса-
та, основната вена и износот, како и при печатење-
то на овие вредности, мораат да се наоѓаат ознаките 
на соодветните единици. 

На вагите со прекинувач}*:© покажз^вање, во бли-
зина на показниот уред, мора да биде означена вред-
носта на контролниот број. 

Член 67 
фабричкиот или серискиот број на вагата, со 

годината на производството, мора да биде означен 
на одвоените склопови, на посебните показни уреди 
и на печатените, заради определување на припад-
носта на*вагата. 

v V. Преодни и завршни одредби 

Член 63 
Вагите што се наоѓаат во употреба и вагите про-

изведени до 31 декември 1Ѕ82 година, за кои постојат 
одобренија од Сојузниот завод за мери и скапоцени 
метали, можат и по овој рок да се поднесуваат на 
преглед и жигосување, ако ги исполнуваат услови-
те. вb поглед на GDG пропишани со овој правилник. 

Член 69 
' А к о бројот па поделоците и вредноста на ш к о -

лског к а ј вагите од класа на точност СНО и (Till) ' 
со неавтоматска положба на рамнотежата, што се 
наоѓаат, во употреба, не одговара на одредбите од 

' овој правилник, мора да се усогласат со одредбите 
од овој правилник до првиот нареден преглед на. 
тие саги. 

Ако вредноста и бројот на поделоците, поради 
конструктивните особини на вагата, не можат да се 
усогласат со одредбите на овој правилник, при 
определувањето на GDG вредноста на поделокот 
мор°! да се замени со испитниот поде лок (е), кој мора 
да биде означен на вагата и може да има вредност 
сд ГЛ ах/2000 до Мах/5000. 

Член 70 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра -

вилник престануваат да в а ж а т : 
1) Правилникот за техничките услови за класи 

на точност на ваги со ^ а в т о м а т с к о функционирање 
(.,Службен лист на СФРЈ ' ' , бр. 34/75); 

2) Правилникот за техничките услови за ваги 
со неаг4То.матско функционирање од класа на точ-
ност C k D („Службен лист на СФРЈ" , бр. 34/75); 

3) Правилникот за метролошките услови за ваги 
со поместлив тег што се произведуваат од 15 ф е в р у -
ари 19р0 година („Службен лист на СФРЈ" , бр. 5/80). 

Член 71 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот па објавувањето, во „Службен лист на СФРЈ" . 

Бр. 0202-395/23-
6 мај 1982 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали, 
Милисав Б о ј ч и ќ , е. р. 

При извршеното срамнување со изворниот 
текст, е утврдено дека во текстот на Правилникот 
за службената облека на работниците на органите 
на царинската служба, објавен ЕО „Службен лист 
НР СФРЈ" , бр. 24/82, се поткрале долунаведените 
грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
КА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СЛУЖБЕНАТА ОБЛЕКА 
НА РАБОТНИЦИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА ЦАРИН-

СКАТА СЛУЖБА 

Во член 3 став 1 по зборовите: „панталони (два 
чивта)" треба да се додаде запирка и зборовите: 
„кошули (две), кравати (две)". 

Во член 11 став 1 на кра јот треба да се додаде 
запирка и зборовите: „како и на работи за контрола 
и ревизи ја 4 . 

Од Сојузната упраза за царини, Белград 30 
август 1982 година. 

Г 
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НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите иа системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на уп-
равата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗ-
НИОТ СЕКРЕТАР ЗјА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

Се разрешува од должноста помошник на со-
јузниот секретар за надворешни работи Казимир 
Видас, заради заминување на друга должност. 

С. п. п. бр. 981/1-82 
30 јули 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 

сегашен 'амбасадор во 
надворешни работи. 

С. ат. п. бр. 853/1-82 
30 јули 1982 година 

Белград 

Сојузниот секретаријат за 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

• ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република 'Југослави-
ја одлучува да се одликува: 

— за особени заслуги во зацврстувањето и јакне-
њето на општонародната одбрана, за висок степен 
на морално-политичката состојба и борбената гото-
вност 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗ-
НИОТ СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО И ОРГА-

НИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА 

Се разрешува од должноста помошник на со-
јузниот секретар за правосудство и организација 
на сојузната управа Јернеј Врхунец, заради зами-
нување на друга должност. 

С. п. п. бр. 982/1-82 
3G јули 1982 година 1 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/73 и 
21/82), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗ-
НИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За помошник на сојузниот секретар за надво-
решни работи се назначува Димитар Јаневски, до-

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЛАВРОВ 
ВЕНЕЦ 

— 4. пролетерски пешадијски пук. 

Бр. 49 
1 јуни 1982 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на СФРЈ, 
Петар Стамболић е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Отпада 

631. 

632. 

633. 

Одлука за именување претседател и чле-
нови на Сојузниот совет за заштита ria 
уставниот поредок — — — 
Одлука за условите под кои се склучуваат 
работи за извоз на стоки и услуги што се 
наплатуваат со 'увозот на нафта или на 
нафтени деривати, и за условите и начи-
нот на користење на определени девизи 
во 1982 година како надомест за изврше-
ниот извоз — — — — — — — — 
Одлука за именување секретар на Сојуз-
ниот општествен совет за прашања на 
општественото -уредување 

634. Одлука за избор на претседател на Сојуз-
ниот општествен совет за прашања на 
општественото уредување — —. — — 

635. Правилник за метролошките услови за 
мерила на маса со неавтоматско^ функци-
онирање од класа на точност ( Д О и (ПЦ) 

Исправка на Правилникот за службената об-
лека на работниците на органите на ца-
ринската служба — — — — — — 

Н а м а ч у в а њ а и разрешувања — — — — 
Одликувања — — — — — — — — — 

— — 1373 

1373 

— — — 1374 

1374 

1374 

1379 
1380 
1380 

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

Вељко Тадиќ. — Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, булевар војводе 
Мишима бр. 17. 


