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Врз основа на членот 6 став 1 од Законот за 
техничките мери („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/65 и 55/69) и членот 89 ст. 1 -и 3 од Основниот за-
кон за изградбата на инвестиционите објекти („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 20/67, 30/68 и 55/69), сојуз-
ниот секретар за стопанство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ МЕРКИ И ЗА УСЛОВИТЕ ЗА 

ИЗВЕДУВАЊЕ НА ЅИДОВИ НА ЗГРАДИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со одредбите на овој правилник се пропишу-

ваат техничките мерки и условите за изведување на 
носиви ѕидови на згради, што се изработуваат од 
елементи од вештачки камен и малтер (во поната-
мошниот текст: ѕидовите на згради). 

Одредбите на овој правилник не се примену-
ваат на ѕидовите на згради што се оптоварени со 
кранови или со други постројки кои, според соод-
ветните технички прописи за оптоварувања на гра-
дежните објекти и конструкции, се земаат во смет-
ката како динамички оптоварувања. 

Член 2 
Техничките мерки и условите, што се пропиша-

ни со овој правилник, се применуваат при проекти-
рање, градење и одржување на станбени, админи-
стративни, јавни, индустриски, земјоделски и други 
згради (во понатамошниот текст: згради). 

При проектирање, градење и одржување на згра-
ди се применуваат и други соодветни технички про-
писи за ѕидовите на згради, ако со овој правилник 
поинаку не е определено. 

Член 3 
Одделните изрази наведени во овој правилник 

ги имаат следните значења, и тоа: 
1) ѕидни елементи од вештачки камен се полни 

односно шупливи елементи од печена глина или бе-
тон, кои имаат .форма на правоаголен паралелопипед, 
или од други соодветни материјали од иста форма; 

2) марка на ѕидните елементи е номиналната 
цврстина на притисок во kp/cm2 на бруто пресекот 
на елементот; 

3) малтер е мешаница на вар, цемент, на вар и 
цемент или на друго хидраулично врзувало со ми-
нерален агрегат и вода; 

4) марка на малтер е номиналната цврстота на 
малтерот на притисок во kp/cm2. 

Член 4 
При проектирање на ѕидовите на згради мора да 

се изработи статичка претсметка според која си-
гурноста на одделните ѕидови, како и сигурноста на 

целата зграда, мораат да им одговараат на технич-
ките мерки и условите што се пропишани со овој 
правилник. 

Член 5 
Проектот на ѕидовите на згради, покрај котите 

и мерките, мора да ги содржи и сите податоци за 
видот, квалитетот и количината на материјалите 
што се употребуваат, за предвидените локални о-
с лабу вање на ѕидовите, како и за трајната и е-
вентуално потребната привремена заштита на ѕи-
довите од влијанија кои би можеле да ја намалат 
нивната носивост. 

Член 6 
Ѕидовите на згради во сеизмички подрачја се 

проектираат и се изведуваат според одредбите на 
овој правилник и прописите што се однесуваат на 
изградбата на градежни објекти во сеизмички под-
рачја. 

II. МАТЕРИЈАЛИ ЗА ЅИДОВИТЕ НА ЗГРАДИ 

Член 7 
Ѕидните елементи од вештачки камен, што се 

употребуваат за носиви ѕидови на згради, се изра-
ботуваат од печена глина, како што се: полна тула 
од глина, полна фасадна тула од глина, шуплива 
фасадна тула, блокови од глина и шупливи 
модуларни блокови од глина, односно се изработу-
ваат од лесен или тежок бетон, како што се: полни 
блокови од лесен бетон, шупливи блокови од лесен 
бетон и шупливи блокови од бетон. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој 
член, елементите за ѕидовите на згради можат да 
се изработуваат и од друг материјал, ако е теорет-
ски и експериментално докажано дека со изведу-
вањето на ѕидовите од таков материјал се обезбе-
дува носивост на ѕидовите во степенот пропишан со 
овој правилник. 

Член 8 
За ѕидовите на згради не смеат да се употре-

буваат елементи од печена глина марка помала од 
М 100, како ниту елементи за ѕидови од лесен или 
тежок бетон марка помала од М 75. 

Член 9 
За ѕидовите на згради се употребува варен мал-

тер марка М 5, продолжен малтер марка М 25, про-
должен малтер марка М 50 или цементен малтер 
марка М 100. 

III ОСНОВИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЅИДОВИТЕ 
НА ЗГРАДИ 

1. Допуштено оптоварување 

Член 10 
Допуштено оптоварување на ѕидовите на згради 

се определува, по правило, врз основа на резулта-
тите на испитувањата на носивоста на ѕидовите. 
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Вредност за пресметување на допуштеното оп-
товарување на ѕидовите на згради е просечната 
вредност на носивоста на ѕидовите утврдена на нај-
малку два ѕида. 

Ако при испитување на носивоста на само два 
ѕида се утврди дека носивоста на едниот ѕид отста-
пува за повеќе од 20% од средната вредност, испи-
тувањето мора да се повтори. 

Член 11 
Допуштеното центрично оптоварување и допу-

штеното ексцентрично оптоварување на ѕидовите 
на згради се добиваат со соодветно испитување на 
ѕидови широки 100 cm а на кои дебелината и висо-
чината им одговараат на фактичните мерки на ѕи-
дот на зградата. 

Како допуштено оптоворување од ставот 1 на 
овој член може да се земе најмногу V* од просеч-
ното оптоварување при лом. 

Член 12 
Допуштено оптоварување на ѕидовите на згра-

ди комбинирано од вертикалното оптоварување од 
дејството на гравитационите сили и од хоризонтал-
ното оптоварување од дејството на ветар во рамни-
ната на ѕидот, се добива со испитување на ѕидо-
вите широки 100 cm, високи 150 cm а чија дебелина 
и одговара на дебелината на ѕидот на зградата. 

Испитувањето од ставот 1 на овој член се из-
ведува така што ѕидот најпрвин ќе се оптовари со 
допуштеното центрично вертикално оптоварување, 
па потоа хоризонталното оптоварување, кое дејству-
ва на горната и долната површина на ѕидот, по-
степено (поради мерење на деформационите карак-
теристики) се зголемува до рушење на ѕидот. 

Од вертикалното оптоварување (V) и од хори-
зонталното оптоварување (Н), при лом, се пресме-
туваат напрегањата според следните изрази: 

V н 
Со = р» То= р 

аги. 

1 
Тк = * сг гл. зат. 

каде што е F — напречен пресек на ѕидот. 
Допуштеното хоризонтално оптоварување на 

ѕидот се пресметува според следниот израз: 

it F ' /, а* 

каде што е: 
— фактичен просечен напон при центричен при-

тисок; 
Тк — референтна смолкнувачка цврстота. 

2. Допуштени напони 

Член 13 
Ако допуштените оптоварувања на ѕидовите на 

згради не се определени со испитување на ѕидовите 
на начинот пропишан со одредбите на чл. 10, 11 и 12 
од ОВОЈ правилник, во статичката претсметка се зе-
маат допуштените напони определени со овој пра-
вилник. 

Член 14 
Допуштените напони на ѕидовите на згради при 

центричен притисок во kp/cm2, зависно од марката 
на ѕидните елементи, од марката на малтерот и од 
витоста на ѕидот, се определени во следната таб-
лица: 

Допуштени напони на ѕидовите при центричеп 
притисок 

Марка на Марка на Витост на ѕидовите h/d 
ѕидните 
елементи малтерот ^ 12 14 16 18 20 

75 5 4,0 3,5 — 

25 5,0 4,5 3,5 — — — 

100 5 5,0 4,5 3,5 
25 6,0 5,0 4,5 3,5 — — 

50 7,0 6,0 5,0 4,0 — — 

150 25 9,0 8,0 6,5 5,5 4,0 — 

50 11,0 9,5 8,0 6,5 5,0 — 

100 13,0 11,5 9,5 8,0 6,0 — 

200 25 10,0 8,5 7,0 6,0 4,5 _ 
50 13,0 11,5 9,5 8,0 6,0 — 

100 16,0 14,0 12,0 9,5 7,5 5,0 

Допуштените напони на ѕидовите на згради чии 
ситости се во границите помеѓу вредностите опре-
делени во таблицата од ставот 1 на овој член мо-
жат да се определат со линеарна интерпелација на 
соодветните допуштени напони. 

Ако ка ј ѕидовите на згради од бетонски блокови 
страните на блоковите на горниот слој не лежат 
наполно на страните на блоковите на долниот слој, 
допуштените напони определени во таблицата од 
ставот 1 на овој член мораат да се намалат во сраз-
мер на лежечките површини во спојницата спрема 
нето површината на бетонските блокови. 

За слободно стоечките ѕидови на згради како 
вредност на височината на ѕидот (h) мора да се земе 
двојната височина на ѕидот. 

К а ј ѕидовите на згради од шупливи елементи, 
допуштените напони определени во таблицата од 
ставот 1 на овој член се однесуваат на бруто по-
вршината на просекот на ѕидот. 

Член 15 
Локалните напони на притисок во ѕидот на згра-

да непосредно под концентрираните оптоварувања 
бд гредите или п о д в л а с т е можат да бидат до 509% 
поголеми од соодветните допЈчнтени напони опре-
делени во таблицата од членот 14 став 1 на овој 
правилник. 

Максималните рабни напони, при ексцентрично 
оптоварување на ѕидовите на зграда, не смеат да ги 
применуваат допуштените напони определени во та-
блицата од членот 14 став 1 на овој правилник. 

По исклучок од одредбата на ставот 2 од овој 
член, напоните определени во таблицата од членот 
14 став 1 на вој правилник можат да се зголемат 
за 30%, ако при претсметката се зема предвид 
вклештеноста на меѓукатната конструкција во ѕидот. 

При пресметувањето на рабните напони не се 
зема предвид напонот на затегањето. 

Максималниот допуштен ексцентрицитет на си-
лата на притисокот при статичкото дејство на си-
лата ка ј правоаголниот пресек изнесува една трети-
на од дебелината на ѕидот. Ексцентричното оптова-
рување на ѕидовите на згради со витост h/d > 12 
не е допуштено. 

Член 16 
Просечниот напон на смолкнуваљето во одделен 

ѕид на зграда може да изнесува најмногу 8% од 
фактичкиот тежишен напон при притисок. 

При докажувањето на напонот на емолкнува-
њето се земаат предвид само ѕпдогјп ориентирани во 
правецот на дејствување на хери" окта дното опто-
варување. 

3. Карактеристиките на еластичноста 

Член 17 
Ако при пресметувањето на ѕидовите на згради 

е неопходно познавање на модулот на еластичноста 
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и на модулот на смолкнувањето, соодветните вред-
ности се утврдуваат со испитување. 

При оцената на големината на модулот на елас-
тичноста за ѕидови од печена глина се зема вред-
носта според следниот израз: 

Е = 6000 сг0 доп. во kp/cm2 

каде што е: 
а0доп — допуштен напон при притисок за h/d = 10 

од таблицата од членот 14 став 1 на овој правилник. 

4. Стабилност 

Член 18 
Допуштените напони определени во таблицата 

од членот 14 став 1 на овој правилник можат да се 
земат во сметка само ако ѕидовите на зградата во 
височина на таванот меѓусебно се поврзани со хо-
ризонтални серклажи на начинот определен со овој 
правилник. 

Член 19 
Серклажите на зградата мораат да бидат од ар-

миран бетон. Височината на серклажите не смее 
да биде помала од 15 cm. Широчината на серкла-
жите, по правило, мора да биде еднаква на дебели-
ната на соодветниот ѕид. 

Член 20 
Арматурата на одделните серклажи на зграда-

та мора да биде иста во сите катови. 
Ако оптоварувањето, на кое е изложена згра-

дата, не бара појака арматура, одделни надолжни 
серклажи мораат да се армираат со арматура спо-
ред следниот израз: 

Fa = 2,0 + 0,4 п (во cm2) 
каде што е п — број на надземните етажи. 

Вкупниот пресек на арматурата на сите на-
пречни серклажи во височината на одделен таран 
на зградата се определува според следниот израз: 
каде што е: 

S F а = Т (
 1 + "I) ' z fa (в0 сш2) 

каде што е: 
L — должина на зградата; 
Ѕ — широчина на зградата; 

2Fa — вкупен пресек на арматурата на сите на-
должни серклажи во височина на еден та-
ван. 

Член 21 
Растојанието помеѓу напречните здрвувачки ѕи-

дови на зцрадата, чија дебелина мора да изнесува 
најмалку 20 cm, не може да биде поголемо од 7,5 т . 

Напречните и надолжните ѕидови на зградата 
мораат да бидат на спојот меѓусебно поврзани со 
ѕидарско врзување. 

Член 22 
Должината на одделните ѕидови на зградата 

изведени од бетонски блокови во непрекинато ѕи-
дарско врзување не може да изнесува повеќе од 40 
метри, а должината на одделните ѕидови на згра-
дата изведени од тули во непрекинато ѕидарско вр-
зување не може да изнесува повеќе од 50 метара. 

Член 23 
Ка ј тенки преградни ѕидови на згради мора да 

се води сметка за нивната стисливост, отпорност на 
бочни влијанија и стабилност. 

IV. ИЗВЕДУВАЊЕ НА ЅИДОВИТЕ НА ЗГРАДИ 

Член 24 
При изведувањето на ѕидовите на згради, изве-

дувачот мора да се придржува кон следните мерки: 

1) ѕидните елементи пред употребата мораат да 
се квасат со вода, ако немаат потребна влажност или 
ако за ѕидање се употребува цементен малтер; 

2) дебелината на хоризонталните спој ници не 
смее да биде поголема од 15 mm. Широчината на 
вертикалните спој ници не смее да биде помала од 
10 mm ниту поголема од 15 mm; 

3) ѕидањето мора да се изведува со правилни 
зидарски врски, а преклопот мора да изнесува нај-
малку една четвртина од должината на ѕидниот еле-
мент; 

4) ако ѕидањето се изведува за време на зимски 
период, мораат да се преземат потребните мерки за 
заштита против дејството на мраз; 

5) ѕидовите чие изведување не е завршено пред 
настапувањето на зимските мразови мораат да се за-
штитат на соодветен начин; 

6) секое дополнително дупчење или жлебење на 
ѕидовите на згради, што не било предвидено со про-
ектот, може да се изведува само ако со претходна 
статичка претсметка е утврдено дека носивоста на 
ѕидот по тоа дупчење односно жлебење не е помала 
од носивоста пропишана со овој правилник. 

Член 25 
Малтерисање на ѕидовите на згради може да се 

изведува дури откако ќе се утврди дека ѕидовите 
се изведени во согласност со техничките мерки и 
услови што се пропишани со овој правилник. 

Член 26 
Материјалот од кој се изведуваат ѕидовите на 

згради мора да им одговара на важечките југосло-
венски стандарди. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој 
член, ѕидовите на згради можат да се изведуваат и 
од материјали за кои не е донесен југословенски 
стандард, ако со атестот (потврдата за квалитетот), 
издаден од страна на стручна работна организација 
регистрирана за дејноста во која спаѓа испитување-
то на таквите материјали, е потврдено дека таквите 
материјали можат да се употребат за изведување на 
односниот вид ѕидови. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 27 

Одредбите на овој правилник ќе се применуваат 
при изведувањето на ѕидови на згради чија изградба 
ќе започне по 30 април 1970 година. 

Член 28 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен листана СФРЈ". 

Бр. 15-379/2-69 
24 март 1970 година 

Белград 
Заменик сојузен 

секретар 
за стопанство, 

Владо Јуричиќ, е. р. 

215. 

Врз основа на точката 5 од Одлуката за опре-
делување премија за суров памук во 1970 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 11/70), во спогодба со 
сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар 
за стопанство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВА-
ЊЕ НА ПРЕМИЈАТА СПОРЕД ОДЛУКАТА ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА СУРОВ ПАМУК 

ВО 1970 ГОДИНА 
1. Работните организации што се занимаваат со 

производство на суров памук или вршат откуп на 
суров памук од индивидуални производители (во на-
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тамошниот текст: корисниците па премија), ја оства-
руваат премијата од точката 2 на Одлуката за опре-
делување премија за суров памук во 1970 
година (во натамошниот текст: Одлуката) врз ос-
нова на барање за премија поднесено до Службата 
на општественото книговдство кај која имаат жи-
ро-сметка. 

Корисникот wa премија ја остварува премијата 
од точката 2 на Одлуката за сите количини на ров 
памук од сопствено производство и за сите количини 
на суров памук откупени од индивидуални произво-
дители, продадени и испорачани во 1970 година на 
работните организации што се занимаваат со прера-
ботка на памук, како и за сите количини на суров 
намук преработени во свој погон. 

2. Кои барањето за премија корисникот на пре-
мијата прилага: 

1) фактура односно копија на фактура за про-
дажбата на суров памук; 

2) доказ за испораката на суров памук (товарен 
лист, отпратница и ел.); 

3) потврда, издадена од органот определен со 
општ акт на корисникот на премијата, дека испора-
чаниот суров памук произлегува од сопствено про-
изводство односно дека е откупен од индивидуални 
производители; 

4) пресметка на премијата, во која се внесуваат 
податоци за количините изразени во килограми на 
продадениот и испорачаниот суров памук, по класи, 
како и износите на премијата по еден килограм и 
за вкупната количина. 

Ако корисникот на премијата суровиот памук 
од сопствено производство или од откуп од индиви-
дуални производители го употребил за преработка 
во свој погон, а пресметување не врши по пат на 
фактура, тој кон барањето за премија, наместо фак-
тура, прилага потврда, издадена од органот опреде-
лен со општиот акт на корисникот на премијата де-
ка суровиот памук го употребил за преработка во 
свој погон. Во оваа потврда треба да се внесат по-
датоци за количините па суров памук, по класи, 
употребен за преработка во свој погон. 

3. Како работни организации што се занимаваат 
со преработка на памук од точката 1 на Одлуката 
се сметаат стопанските организации што се занима-
ваат со егренирање памук. 

4. Кога Службата на општественото книговод-
ство ќе утврди дека барањето за премија во поглед 
пресметувањето на премијата и приложената доку-
ментација е исправно, го одобрува износот на пре-
мијата во корист на жиро-сметката на корисникот 
на премијата, на товар на сметката бр. 608-630/1-1-1 
(188/1) —премија за суров памук. 

5. Ако кон барањето за премија се прилагаат 
преписи на оригинални исправи (товарен лист, от-
пратила) , тие мораат да бидат потпишани од овла-
стените лица и на нив мора да биде втисант печат 
на корисникот на премијата, а оригиналните испра-
ви се поднесуваат на увид. 

Службата на општественото книговодство е дол-
жна да назначи на секоја изворна исправа од ставот 
1 на оваа точка што се поднесува на увид дека пре-
мијата е исплатена. 

6. Одредбите на оваа наредба за работните ор-
ганизации важат и за самостојните организации на 
здружен труд — правни лица во составот на работ-
ните организации. 

7. Оваа наредба влегува во оила осмиот ден од 
денот па објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

15 — бр. 4023/1 
2 април 1970 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за стопанство, 

д-р Боривое Јелиќ, е. р. 

216. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИНДУС-

ТРИСКИ ДИГАЛКИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Индустриски дигалки: 

Профили на површина за тркала-
ње на тркала — — — — — — JUS M.D1.099 

Погонски тркала со директен по-
гон, цврсто врзани за вратило — — JUS M.D1.110 

Слободни тркала цврсто врзани за 
оската — — — — — — — — JUS M.D1.I11 

Тркала цврсто врзани за вратило 
односно за оска. Тркала во потесна 
смисла — — — — — — — — JUS M.D1.112 

Вратила за погонски тркала со ди-
ректен погос* — — — — — — JUS M.D1.115 

Оски за слободни тркала — — JUS M.D1.116 
Куќишта на лежаи за тркала — JUS M.D1.117 
Отетој ни прстени за тркала — — JUS M.D1.118 
Капаци со отвор за тркала со ди-

ректен погон — — — — — — JUS M.D1.119 
Капаци за тркала — — — — JUS M.D1.121 
Лежајни лимови за тркала — — JUS M.D1.122 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 

решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јули 1970 година. 

Бр. lla-1949/l 
10 април 1970 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић е. р. 

217. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РАБО-

ТЕН АЛАТ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Трнови за гл од а ла. Отетој ни прс-
тени — — — — — _ — j u s K.D2.520 

Трнови за глодала, со конус 7/24, 
долги. Состав — — — ,— — — JUS K.D2.521 

Трнови за глодале, со конус 7/24, 
долги — — — — — — — — JUS K.D2.522 
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Трнови за глодала, долги. Обртни 
прстени — — — — JUS K.D2.525 

Трнови за гледала, долги. Слогови 
на отетој ни прстени 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 
решение, освен стандарот JIJS K.D2.526, се задолжи-
телни и влегуваат во сила на 1 јули 1970 година. 

4. Југословенскиот стандард JUS K.D2.526 од 
точката 1 на ова решение се применува од 1 јули 
1970 година. 

Бр. 12-1950/1 
10 април 1970 година 

Белград „ 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић, е. р. 

дала, спирални бургии, развртувача и впуштувачи, 
»резници и нарезнгицр и прстенести еластични под-
лошки („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/5$); 

JUS K.D2.526 Прстенести еластични подлошки 
за железнички шини — — JUS М.В2.120 

Двојни прстена ести еластични под-
лошки за железнички шини — — JUS М.В2.130 
донесени ев Решените за југословенските стандарди 
за ситен колосече« прибор („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/58). 

5. Југословенските стандарди од точката 4 на 
ова решение престануваат да важат па 1 јули 1970 
година. 

Бр. 21-1846/1 
7 април 1970 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Витедовиќ, е. р. 

218. 

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 
и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), директорот на Југословенска! завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЗАВОЈ-
НИ ЕЛАСТИЧНИ ПОДЛОШКИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 

ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Завојни еластични подлошки за 
општи цели. Технички услови за из-
работка и испорака — — — — — JUS М.В2.100 

Завојни еластични подлошки за 
општи цели. Форма и мери — — — JUS М.В2.110 

Завојни еластични подлошки за 
горни строј на железнички пруги. 
Форма и мери — — — — — — JUS М.В2.120 

Двојни завојни еластични под-
лошки за горни строј на железнички 
пруги. Форма и мери — — — — JUS М.В2.130 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јули 1970 година. 

4. Престануваат да важат следните југословен-
ски стандарди: 

Прстеиаести еластични подлошки JUS М.В2.110 
донесен со Решението за донесување југословенски 
стандарди за развртувачи, еш, наковални и др. 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/53); 

Технички прописи за изработка и 
испорака на прстенести еластични 
подлошки — — — — — — — JUS М.В2.100 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за изработка и испорака на машински ножеви, гло-

219. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛАС-
ТИЧНИ ПОДЛОШКИ И ЗА ЗГЛОБНИ ВРСКИ ЗА 
ПОТРЕБИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗ-

НИЦИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Завојни еластични подлошки за 
општи цели, за виши напрегања. Фор-
ма и мери — — — — — — — JUS М.В2.113 

Завојни еластични подлошки за 
горни строј на железнички пруги. Тех-
нички услови за изработка и испо-
рака — — — — — — — — JUS Р.В1913 

Зглобни врски на железнички во-
зила. Сворници со голема глава. Фор-
ма и мери — — — — — — — JUS P.F1.010 

Зглобни врски на железнички 
возила. Сворници со голема глава, 
полуобработени Технички услови за 
изработка и испорака — — — — JUS P.F1.910 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на ЈЈу-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јули 1970 година. 

Бр. 21-1845 1 
7 април 1970 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић, е. р. 
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220. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАС-
ТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА КАЛИУМСУЛФАТ И 

КАЛИУМХЛОРИД 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Испитување на технички калиум-
сулфат. Определување на содржина-
та на калиум (метода со пламен фо-
тометар) — — — — — — — — JUS Н.В8.300 

Испитување на технички калиум-
хлорид. Определување на содржи-
ната на калиум (метода со пламен 
фотометар) — — — — — — — JUS Н.В8.301 

Испитување на технички калиум-
хлорид и калиумсулфат. Определу-
вање на содржината на калиум (волу-
метриска метода) — — — — — JUS И.В8.302 

Испитување на технички калиум-
сулфат. Определување на содржина-
та на калиум (гравиметриска метода) JUS Н.В8.303 

Испитување на технички ка лиу м-
хлорид. Определување на содржината 
на калиум (гравиметриска метода) — JUS Н.В8.304 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на чЈу-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен дел на оза решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се применуваат од 1 јули 1970 година. 

Бр. 22-1848/1 
7 април 1970 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић е. р. 

221. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАС-

ТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ТЕХНИЧКИ 
КРИОЛИТ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Испитување на технички криолит 
(природен и синтетички). Подготовка -и . 
чување на мостри за испитување — JUS Н-В8.090 

Определување на содржината на 
силициум — — — — — — — JUS Н.В8.091 

Определување на содржината на 
флуор — — — — — — — — JUS Н.В8.092 

Определување на содржината на 
железо — — — — — — — — ЈТЈЅ Н.В8.093 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југо-

словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се применуваат од 1 јули 1970 година. 

Бр. 22-1847/1 
7 април 1970 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Општиот закон за 
адвокатурата и другата правна помош, објавен во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/70, се потпаднала 
долу наведената грешка, та, врз основа на членот 
250 став 3 од Деловникот на Сојузната скупштина, 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА АДВОКАТУРАТА И 

ДРУГАТА ПРАВНА ПОМОШ 

Во членот 23 наместо бројот: „19" тре:а да стои 
бројот: „18". 

Од Генералниот секретаријат на Сојузната 
скупштина, Белград, 15 април 1970 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за утврду-
вање и распределба на глобалната девизна квота 
за увоз на стоки за лична потрошувачка во 1970 
година, објавен во „Службен лист на СФРЈ" бр. 
16/70, се потпаднале долу наведените грешки, та 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕ-
ДЕЛБА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА 
УВОЗ НА СТОКИ ЗА ЛИЧНА ПОТРОШУВАЧКА 

ВО 1970 ГОДИНА 

Во точката 5 стаз 2 во одредбата под 3, наместо 
зборовите: ,,50°/« од износот" треба да стои: „60% 
од износот", а наместо зборовите: „а 50°/с" треба 
да стои: „а 40%". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 17 април 
1970 година. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА 
НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА СТОПАТА 
И ЗА ОБВРСКАТА ЗА УПЛАТА НА ДОДАТЕН 
ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1967 ГОДИНА НА КОМУ-
НАЛНАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИ-

ГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ, ЗАГРЕБ 

I. Вишиот стопански суд во Загреб, врз основа 
на членот 27 од Законот за стопанските судови, под-
несе предлог за оценување на уставноста и закони-
тоста на членот 5 од Одлуката за височината на 
стопата и за обврската за уплата на додатен при-
донес за здравствено осигурување на работниците 
за 1967 година на Комуналната заедница на соци-
јалното осигурување на работниците, Загреб („Служ-
бени гласник града Загреба", бр. 4/67 од 1 март 1967 
година). Според тој член со влегувањето во сила на 
Одлуката престанува да важи порано донесената 
одлука од 5 септември 1966 година („Службени гла-
сник града Загреба", бр. 16/66), а Одлуката влегува 
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во сила, според својот член 6, осмиот ден од денот 
на објавувањето. 

Решавајќи за еден спор Вишиот стопански суд 
во Загреб зазеде становиште дека одредбите за поче-
токот на применувањето на Одлуката не се согласни 
со одредбите на чл. 77 и 79 од Основниот закон за 
организацијата и финансирањето на социјалното 
осигурување доколку се однесуваат на организа-
циите што со Одлуката се ослободени од плаќање 
на додатниот придонес и на организациите на кои 
стопите на додатниот придонес им се намалени. 

II. Имајќи ги предвид одредбите на членот 154 
од Уставот на СФРЈ, Уставниот суд на Југославија 
испитуваше дали со законот било предвидено пов-
ратно дејство на одредбите на одлуките за додат-
ниот придонес донесени за 1967 година. Утврдено е 
дека со членот 5 од Законот за највисоката граница 
до која можат да се определат стопите на придоне-
сот за сите гранки на социјалното осигурување за 
1967 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 52/66) на 
комуналните и републичките заедници на социјал-
ното осигурување им е наредено да ги усоЈласат 
одлуките за стопите на основниот придонес за здрав-
ствено осигурување односно за инвалидско и пен-
зиско осигурување и за стопите на придонесот за 
додатокот на деца, ако збирот на отопите на овие 
придонеси ја надминува пропишаната граница од 
19%, со тоа што новите стопи да важат од 1 јануари 
1967 година. Според тоа, за стопите на основниот 
придонес за здравствено осигурување определени за 
1967 година со законот е утврдена обврската за пла-
ќање на придонесот по тие стопи почнувајќи од 1 
јануари 1967 година. Според членот 81 од Основниот 
закон за организацијата и финансирањето на соци-
јалното осигурување, стопата на додатниот придонес 
за здравствено осигурување не може да биде поголема 
од половината на стопата на основниот придонес за 
здравствено осигурување, а вкупните средства што 
се остваруваат од додатниот придонес на подрачјето 
на комуналната заедница не можат да надминат 
25% од вкупниот износ на средствата што на под-
рачјето на односната заедница се остваруваат со 
основниот придонес. Од ова произлегува дека во 
случај на намалување на стопите на основниот при-
донес е неопходно истовремено да се усогласат 
стопите на додатниот придонес со новото намалува-
ње на стопите на основниот придонес. Бидејќи сто-
пата на основниот придонес за здравствоно осигуру-
вање за 1967 година на подрачјето на Комуналната 
заедница на социјалното осигурување Загреб е на-
малена од 7,8°/о на 5,2% и отопите на додатниот при-
донес би морале да бидат усогласени со новата стопа 
на основниот придонес и тоа со важност од 1 јану-
ари 1967 година од кој ден важат и новите стопи на 
основниот придонес. 

III. Во текот на постапката пред Уставниот суд 
на Југославија Одлуката престана да важи. Собра-
нието на Комуналната заедница на социјалното 
осигурување на работниците, Загреб донесе нова Од-
лука за височината на стопата и за обврската за 
уплата на додатен придонес за здравствено осигуру-
вање за 1970 година („Службени гласник града За-
греба", бр. 25/69), која се применува од 1 јануари 
1970 година. 

Иако Одлуката од 9 февруари 1967 година пре-
стана да важи, Судот ја оцени законитоста на на-
ведените'одредби за да даде основ за решавање на 
евентуалните спорови за обврската за уплатување 
на додатниот придонес за здравствено осигурување 
за 1967 година. 

IV. Врз основа на изложеното Уставниот суд 
на Југославија, со примена на членот 241 точка 3 
од Уставот на СФРЈ и членот 35 став 2 од Законот 
за Уставниот суд на Југославија, 

О Д Л У Ч И 
1. Се утврдува дека, врз основа на одредбите од 

членот 5 на Законот за највисоката граница до која 
можат да се определат отопите на придонесот за 

сите гранки на социјалното осигурување за 1967 го-
дина, комуналните заедници на социјалното осигу-
рување во 1967 година биле должни да предвидат 
применување на отопите на додатниот придонес за 
здравствено осигурување од 1 јануари 1967 година, 
ако отопите на основниот придонес за здравствено 
осигурување за таа година биле намалени. 

2. Одредбите на членот 5 од Одлуката за височи-
ната на стопата и за обврската за уплата на додатен 
придонес за здравствено осигурување на работни-
ците за 1967 година на Комуналната заедница на соци-
јалното осигурување на работниците, Загреб, од 9 
февруари 1967 година („Службени гласник града 
Загреба", бр. 4/67) не биле согласни со одредбите на 
членот 5 од Законот за највисоката граница до која 
можат да се определат стопите на придонесот за 
сите гранки на социјалното осигурување за 1967 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 52/66) и со 
одредбите на членот 81 од Основниот закон за орга-
низацијата и финансирањето на социјалното осигу-
рување. 

3. Во поглед на поединечните правни акти оваа 
одлука произведува правно дејство од членот 32 на 
Законот за Уставниот суд на Југославија. 

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист 
на СФРЈ" и во „Службени гласник града Загпеба'\ 

ти. 
V. Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Ју -

гославија во состав: Иван Божичевиќ, Неда Божи-
новиќ, д-р Јован Ѓорѓевиќ, д-р Александар Фира, 
д-р Асен Групче, Шефкет Маглајлиќ, Никола Срзен-
т и ћ д-р Иво Су кариќ и Јоже Земљак. 

У — 255/69 
12 февруари 1970 година 

Белград 
Го заменува 

претседателот на Устав-
ниот суд на Југославија 

судија, 
д-р Јован Ѓорѓевиќ, е. р. 

У К А З И 

Претседателот на Републиката, врз основа на 
членот 217, став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од 
државниот секретар за надворешни работи, доне-
сува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЧАД И ЗА НАЗ-
НАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН 
АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЧАД 

I 

Се отповикува 
Мидхат Мурадбеговиќ од должноста на извон-

реден и ополномоштен амбасадор на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија во Репуб-
лика Чад. 

II 
Се назначува 
Никола Стефановски, извонреден и ополномош-

тен амбасадор на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во Република Конго-Браза-
вил, за извонреден и сполномоштен амбасадор на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија во Република Чад, со седиште во Бразавил. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
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Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 8 
април 1970 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р-

Р Е Ш Е Н И Ј А 

Врз основа на членот 69 од Законот за сојузните 
органи на управата, сојузните совети и сојузните 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67 и 
50/69), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗ-
НИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНА ТР-

ГОВИЈА 

Се разрешува од функцијата на потсекретар во 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија инж. 
Гуро Мартиновиќ, поради одење на друга должност. 

Б. бр. 32 
1 април 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

решни работи се назначува Берислав Бадурина, ге-
нерал-ма јор на Југословенската народна армија. 

Б. бр. 33 
1 април 1970 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

Врз основа на членот 17 од Законот за органи-
зацијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 19/65 и 21/67), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СЕКРЕТАР 

НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За советник на секретар на Сојузниот извршен 
совет се назначува Бранко Микашиновиќ, секретар 
на Комисијата на Сојузниот извршен совет за од-
носи со странство. 

В. бр. 31 
18 февруари 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Врз основа на членот 71 од Законот за сојузните 
органи на управата, сојузните совети и сојузните 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67 и 
50/69), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДРгКАВНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За советник на државниот секретар за надво-

Врз основа на/членот 49 од Законот за југосло-
венските стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
16/60 и 30/ 62), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
СОВЕТОТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА НА ЈУГОСЛО-

ВЕНСКИОТ ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА 

1. Се разрешува од функцијата член на Советот 
за стандардизација на Југословенскиот завод за 
стандардизација Жарко Лазарујка, технички пол-
ковник на Југословенската народна армија. 

2. За член на Советот за стандардизација на 
Југословенскиот завод за стандардизација се име-
нува Иван Мод рушан, дипломиран инженер — тех-
нички полковник на Југословенската народна армија. 

Б. бр. 34 
1 април 1970 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

214. Правилник за техничките мерки и за усло-
вите за изведување на ѕидови на згради 

215. Наредба за начинот и постапката за ос-
тварување на премијата според Одлуката 
за определување премија за суров памук 
ва 1970 година — — — — — — — 

216. Решение за југословенските стандарди за 
индустриски дигалки — — — — — 

217. Решение за југословенските стандарди за 
работен алат — — — — — — — 

218. Решение за југословенските стандарди за 
завојни еластични подлошки за потребите 
на југословенските железници — — — 

219. Решение за југословенските стандарди за 
еластични подлошки и за зглобни врски 
за потребите на Југословенските желез-
ници — — — — — — — — — 

220. Решение за југословенските стандарди од 
областа на испитувањето на калиумсул-
фат и калиумхлорид — — — — — 

221. Решение за југословенските стандарди од 
областа на испитувањето на технички 
криолит — — — — — — — — — 

Исправка на Општиот закон за адвокатурата 
и другата правна помош — — — — 

Исправка на Одлуката за утврдување и рас-
пределба на глобалната девизна квота за 
увоз на стоки за лична потрошувачка во 
1970 година — — — — — — — — 578 

Одлука за оцена на уставноста и законитоста 
на Одлуката за височината на стопата и за 
обврската за уплата на додатен придонес 
за здравствено осигурување на работни-
ците за 1967 година на Комуналната за-
едница на социјалното осигурување на 
работниците, Загреб — — — — — — 
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