
Четврток, 27 септември 1973 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 51 ГОД, XXIX 

700. 

Врз основа на член 65 став 2 од Законот за бан-
ките и за кредитното и банкарското работење („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 58/71, 71/72 и 40/73), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ДАВАЊЕ ПОТРОШУ-

ВАЧКИ КРЕДИТИ 

Член 1 
Во Уредбата за општите услови за давање пот-

рошувачки кредити („Службен лист на СФРЈ", бр. 
67/72) во член 1 став 2 по зборот: „книги" се дода-
ваат запирка и зборовите: „за купување на зимница 
во времето од 1 август до 1 декември". 

Член 2 
Во член 5 став 1 на крајот се додаваат запирка 

и зборовите: „освен на книги од увозно потекло на 
Јазиците на народностите". 

Член 3 
Во член 7 став 2 по зборовите: „за купување 

на јаглен" се додаваат запирка и зборовите: „за ку-
пување на зимница". 

Член 4 
Во член 9 став 2 зборовите: „од војните" се бри-

шат. 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот -на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р. п. бр. 270 
19 септември 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

701. 

Врз основа на член 165 од Законот за сојузната 
управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА КАНЦЕЛАРИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА СОЈУЗ-
НИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Со оваа уредба се утврдуваат организацијата 

на работата и правилата на постапувањето во кан-

целариското работење на сојузните органи на уп-
равата и на сојузните организации. 

Одредбите на оваа уредба се однесуваат и на 
организацијата на работата и правилата на поста-
пувањето во канцелариското работење на струч-
ните служби на Сојузниот извршен совет. 

На канцелариското работење на Сојузниот се^ 
кретаријат за народна одбрана одредбите на оваа 
уредба се применуваат доколку сојузниот секретар 
за народна одбрана одредените прашања на кан-
целариското работење не ги регулира поинаку со 
посебен акт во согласност со начелата на оваа 
уредба. 

^ Член 2 
Канцелариското работење опфаќа: примање и 

прегледување на поштата, заведување на актите, 
доставување на актите во работа, административно-
техничко обработување на актите, експедирање на 
поштата, разведување на актите и нивно ставање 
во архива (архивирање), како и чување на актите. 

Во канцелариското работење акт е секој напи-
шан состав со кој се поведува, дополнува, менува, 
прекинува или - се завршува некоја службена деј-
ност. 

Актите можат да бидат обични, доверливи и 
строго доверливи. 

Ако со посебен пропис не е одредено поинаку, 
старешината на сојузниот орган на управата односно 
на сојузната организација од која актот потекнува, 
одредува кој акт се смета како доверлив односно стро-
го доверлив. Старешината на сојузниот орган на уп-
равата односно на сојузната организација, заради 
обезбедување на доверливоста на актот, може да 
бара и посебен начин на ракување со поодделни 
доверливи односно строго доверливи акти. 

Член 3 
Канцеларииште работи во сојузните органи на 

управата и во сојузните организации се вршат, по 
правило, во посебна организациона единица — пи-
сарница. Со работата на писарницата непосредно 
раководи одредениот работник и тој е одговорен за 
правилната работа на писарницата. 

Кај сојузниот орган на управата односно кај 
сојузната организација во која канцелариското ра-
ботење е од помал обем, работите на писарницата 
може да ги врши одредениот работник покрај дру-

гите работи. 

Член 4 
Приемот на поштата кај сојузниот орган на уп-

равата и кај сојузната организација се врши, по 
правило, во писарницата од страна на одредениот 
работник. 

По исклучок, за внатрешните организациони 
единици, што водат посебни деловодници (член 8 
став 2), старешината на сојузниот орган на управата 
односно на сојузната организација може да одреди 
поштата што им се доставува на тие единици да се 
прима во нивните посебни писарници. 

Поштата може да ја прима само работникот во 
сојузниот орган на управата односно во сојузната 
организација што за тоа е одреден. 
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Член 5 
Обичната пошта јa отвора одредениот работник 

во писарницата, а доверливата и строго доверливата 
пошта работникот во сојузниот орган на управата 
односно во сојузната организација кого за тоа ќе го 
овласти старешината на сојузниот орган на управа-
та односно на сојузната организација. 

Поштата од итна природа примена по редовното 
работно време ја отвора работникот на дежурство. 
Ако таквата пошта е од доверлива природа, работ-
никот на дежурство ја отвора само ако за тоа е ов-
ластен. Ако ,работникот на дежурство не е овластен 
да ја отвора поштата од итна природа, ,по најкус 
пат тој ќе му ја "Достави на лицето што е овластено 

'да ја отвори односно по неа да постапува. 

Член 6 
Примената пошта ја распоредува на внатрешни-

те организациони единици во сојузниот орган на уп-
равата односно во сојузната организација, по правило, 
работникот што. ја отвора поштата. По исклучок, 
старешината на сојузниот орган на управата однос-
но на сојузната организација може да одреди распо-
редувањето на поштата, постојано или повремено, да 
го врши и друг работник. 

Член 7 
- Сојузните органи на управата и сојузните ор-

ганизации се должни да водат уредна евиденција 
за сите примени односно сопствени акти. 

Основна книга за водење на евиденцијата за 
актите е деловодникот. За поодделни видови акти 
можат да се водат посебно пропишани евиденции 
(уписници и др.). 

Деловодникот се води по системот на основни 
броеви и подброеви. Со основниот број се означува^. 

, предметот, а со подброевите се означуваат актите 
што се однесуваат на предметот. 

Член 8 
СОЈУЗНИОТ орган на управата односно сојузна-

та организација води, по правило, само еден дело-
водник. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, поодделни внатрешни организациони единици 
во сојузниот орган на управата односно во сојуз-
ната организација можат да водат посебни деловод-
ници, ако е тоа предвидено со прописите за нив-
ната организација и за начинот на работата. 

За доверливата односно строго доверливата 
пошта се води посебен доверлив односно ,строго до-
верлив деловодник. 

Сојузниот орган на управата односно сојузната 
организација со свое решение го одредува постапу-
вањето со доверливите односно строго доверливите 
акти. 

Член 9 
Покрај деловодникот, сојузните органи на уп-

равата и сојузните организации, загади полесно и 
побрзо ракување со актите, водат и помошни 
книги за евиденција, како што се: регистар, интерна 
доставна книга, доставна книга за пошта, итн. 

Член 10 
Сите акти мораат истиот ден кога се примени 

да се заведат во деловодникот и во другите про-
пишани книги за евиденција и да им се достават 
во работа на внатрешните организациони единици 
во сојузниот орган на управата односно во сојузната 
организација. 

Член 11 
, Решените предмети внатрешните организаци-

они единици во сојузниот орган на управата однос-
но во сојузната организација се должни да ќ ги 

вратат на писарницата без одлагање со потребно 
упатство за работата н;а писарницата (експедирање, 
држење во роковник, ставање во архива и сл.). 

Член 12 
Експедирањето на поштата се врши преку цен- ^ 

тралната експедициока служба на Сервисот за ад-
министративни и сметководствени работи на сојуз-
ните органи таму каде што таа служба е органи-
зирана, или преку писарницата на сојузниот орган 
на управата односно на сојузната организација. 

По исклучок, внатрешн,ите организациони еди-
ници во сојузниот орган на управата односно во 
сојузната организација што водат посебен деловод-
ник можат поштата да ја експедираат преку своја-
та посебна писарница. 

Сета пошта примена во текот на денот за ек-
спедирање писарницата е должна да ја ,експедира 
истиот ден. Поштата примена по заклучувањето на 
експедиционите книги, ако не е итна, ќе се експедира 
следниот работен ден. 

Член 13 
Решените предмети се ставаат во архива, што 

се наоѓа во составот на писарницата и во неа се 
чуваат до предавањето на Архивот на Југославија. 

Внатрешните организациони единици што водат 
посебни деловници (член 8 став 2) свршените 
предмети можат да ги држат во својата писарница 
најдолго две години, по кој рок се должни тие пред-
мети, заедно со соодветните деловодници и со дру-
гите помошни книги, да и ги предадат на поната-
мошно чување на архивата на централната писар-
ница. За држење на свршените предмети подолго 
од две години во посебни писарници на поодделни 
внатрешни организациони единици е потребно по- ' 
себно одобрение на старешината на сојузниот ор-
ган на управата односно на сојузната ^ганизација. 

Член 14 
Свршените предмети се ставаат во архивата и 

се средуваат по архивските знакови со излачување 
на регистратурскиот материјал врз основа на лис-
тата на категориите на регистратурскиот материјал 
со роковите за нивното чување. 

Архивскиот знак се состои од ознака на вна-
трешната организациона единица што го решила 
предметот и од ознака на групата работи во која 
предметот спаѓа според својата содржина. 

Планот на архивските знакови на почетокот 
на секоја година го утврдува старешината на сојуз-
ниот орган на управата односно на сојузната ор-
ганизација. 

Архивските знакови не можат да се менуваат 
во текот на годината, но можат да се додаваат нови, 
ако тоа го бараат промените настанати во органи-
зацијата или надлежноста на сојузниот орган на 
управата односно на сојузната организација. 

Член 15 
Доверливите и строго доверливите акти се чу-

ваат одвоено од обичните акти, и тоа на начинот 
што обезбедува чување на нивната доверливост. 

Ако сојузниот орган на управата односно сојузна-
та организација има помал број доверливи односно 
строго доверливи акти, нивното ставање во архива, 
и чувањето може да се врши по броевите на дело-
водникот наместо по архивските знакови. 

Член 16 
Актите на сојузните органи на" управата и на 

сојузните организации со кои се врши службено 
допишување мораат да содржат: заглавје, назив и 
адреса на примателот, кратко назначување на со-
држината на актот (предмет), текст на актот, отпе-
чаток на службениот печат и потпис на овластеното 
службено лице. 
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Член 17 
Во текот на работното време службените акти 

и другите материјали не смеат да се оставаат без 
надзор. 

По завршетокот на работното време, актите и 
другите материјали печатите, жиговите и штемби-
лите, канцеларискиот прибор и др. се држат за-
клучени во масите, орманите или во работните 
прос горни во кои се наполно обезбедени. 

Член 18 
За печатите, штембилите и жиговите што ги 

употребуваат сојузните органи на управата и со-
јузните организации се води посебна евиденција. 

Со печатите, штембилите и жиговите ракува 
работникот што за тоа ќе го овласти старешината 
на сојузниот орган на управата односно на сојузната 
организација. 

Член 19 
Сојузните органи на управата и сојузните ор-

ганизации, заради осовременување на работењето 
со актите по пат на примена на нови методи и тех-
нички средства на работата, можат да воведат и 

канцелариско работење што се засновува врз еди-
нствена класификација на предметите (актите) спо-
ред материјата и картотеката на предметите како 
основна евиденција . 

Сојузните органи на управата и сојузните орга-
низации што ќе воведат систем на работење со ак-
тите од став 1 на овој член, мораат да обезбедат 
основната евиденција за предметите и актите како 
минимум на податоци да содржи: класификациони 
знак од класификацијата на актите и предметите 
според материјата, податоци за испраќачот и за 
примателот (презиме и име, адреса и сл.), податоци 1 

за тоа каде се наоѓа предметот односно актот во 
текот на обработката до архивирањето, како и по-
датоци од кои може да се утврди рокот и начинот 
на решавањето во управната постапка. 

Член 20 
За унапредувањето на канцелариското работе-

ње во сојузните органи на управата и во сојузните 
организации се грижат Сојузниот секретаријат за 
правосудни и општи управни работи и сојузните 
органи на управата и сојузните организации во 
рамките на својата надлежност. 

Сојузниот секретаријат за правосудни и општи 
управни работи е овластен со поодделни сојузни ор-
гани на управата и сојузни организации спогодбено 
да решава за прашањата на преминувањето на си-
стемот на канцелариското работење во смисла на 
член 19 на оваа уредба. 

Член 21 
Се овластува Сојузниот секретаријат за право-

судни и општи управни работи со упатство да ги 
пропише поблиските правила за организацијата и 
начинот на канцелариското работење (за обликот, 
содржината и начинот на водењето на деловодни-
кот, за составните делови на актите, за начинот на 
изработката на актите, за препишувањето на актите, 
за подготвувањето на актите за потпис и др.). 

Одредените прашања на административното ра-
ботење што се во непосредна врска со канцеларис-
кото работење (распоредот на работните простории, 
редот во работните простории, приемот на странки, 
дежурството, употребата на телефони, стручната 
библиотека и сл.) ќе ги регулираат сојузните органи 
на управата и сојузните организации со свои општи 
акти во рамките на својот делокруг. 

Член 22 
За спроведувањето на оваа уредба ќе се грижи 

Сојузниот секретаријат за правосудни и општи 
управни работи. 

Член 23 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уред-

ба престанува да важи Уредбата за канцелариското 
работење („Службен лист на ФНРЈ", бр. 50/57). 

Член 24 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р. п. бр. 271 
6 септември 1973 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

702. 

Врз основа на член 3 од Законот за извршување 
на Буџетот на федерацијата за 1973 година („Служ-
бен - лист на СФРЈ", бр. 71/72), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ОБВРЗНИЦИТЕ НА ФЕДЕРА-
ЦИЈАТА ИЗДАДЕНИ СПОРЕД ЧЛЕН 3 СТ. 2 И 3 
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ 

НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1973 ГОДИНА 

1. Обврзниците на федерацијата издадени врз 
основа на член 3 став 2 на Законот за извршување 
на Буџетот на федерацијата за 1973 година за по-
критие на ненамирените обврски за 1973 година во 
износ од 1.900,000.000 динари и врз основа на член 
3 став 3 на тој закон во износ од 300,000.000 динари, 
Југословенската народна армија, стопански недо-
волно развиените републики и Социјалистичка Ав-
тономна Покраина Косово ќе ги користат во 1973 
година како средство за плаќање.' Овие обврзници 
се должни, во смисла на одредбата на член 3 став 
4 на Законот за извршување на Буџетот на федера-
цијата за 1973 година, да ги примаат сите корисници 
на општествени средства. 

2. Корисниците на општествени средства што 
располагаат со обврзниците од точка 1 на оваа од-
лука можат тие обврзници во 1973, 1974 и 1975 го-
дина да ги користат: 

1) за плаќање царина и други увозни давачки; 
2) за гарантни износи во смисла на Законот за 

депонирање гарантни износи за инвестиции во ос-
новни средства („Службен лист на СФРЈ", бр. 19/65 
и 10/70). 

3. За плаќање царина и други увозни давачки 
обврзниците можат да се користат во номиналната' 
вредност. 

4. Федерацијата, републиките и автономните 
покраини можат обврзниците примени по основите 
од точка 2 на оваа одлука да ги користат како сред-
ства на резервата. 

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

Р. п. бр. 267 
19 септември 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 
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703. 
врз основа на член 25 став 1 и член 32 став 1 

точка 1 од Основниот закон за општествените сто-
ковни резерви („Службен лист на СФРЈ", бр. 40/68), 
на предлог од Советот на Сојузната дирекција за 
резерви на индустриски производи, Сојузниот извр-
шен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА МА ИЗГРАД-
БАТА НА СКЛАДИШЕН ПРОСТОР ЗА СМЕСТУ-
ВАЊЕ НА ПОСТОЈАНИ И НА ПАЗАРНИ СТО-
КОВНИ РЕЗЕРВИ НА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗ-

ВОДИ ВО 1973 ГОДИНА . 
1. Се утврдува програмата на изградбата на 

складишен простор за сместување на постојани и на 
пазарни стоковни резерви на индустриски производи 
во 1973 година, што ја врши Сојузната дирекција за 
резерви на индустриски производи, во вредност од 
40,000.000 динари. 

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

Р. п. бр. 269 
19 септември 1973 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Немал Биедиќ, с. р. 

704. 
Врз основа на член 31 став 1 во врска со член 

28 од Законот за општествена контрола на цените 
(„Службен ЛЈФСТ на СФРЈ" бр. 25/72 и 35/72), Сојуз-
ниот извршен совет донесува ' 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ 
ЗА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ НА ГРАДЕЖ-

НИШТВОТО 
1. Цените за производите и услугите на гра-

дежништвото, вклучувајќи ги и цените за типските 
станови што се произведуваат за пазарот, се фор-
мираат, во смисла на Одлуката за максимирање на 
цените на сите производи и услуги („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 53/71, 6/72, 8/72. 11/72.12/72, 17/72, 19/72, 
24/72, 26/72, 28/72, 30/72, 31/72, 35/72, ЗЅ/72, 54/72 и 
60/72) и Одлуката за максимирање на цените на си-
те производи и услуги („Службен лист на СФРЈ'', 
бр. 8/73, 17/73, 21/73, 23/73 и 25/73), на нивото на це-
ните што постоело на 26 ноември 1971 година. 

По исклучок од одредбата на став 1 на оваа 
точка, цените за производите и услугите во градеа " 
НРППТВОТО што се произведуваат односно се вршат 
според специјални технички услови и специфика-
ции на купувачите, врз основа на индивидуално до-
говорени порачки и јавни лицитации, како и врз 
основа на кооперациски работи по долгорочни дого-
вори за репродукциона и инвестициона потрошу-
вачка, се формираат, во смисла на Одлуката за 
максимирање на цените на сите производи и услуги 
и Одлуката за максимирање на цените на сите про-
изводи и услуги, до 13 февруари 1573 година, спо-
ред условите на пазарот, а почнувајќи од 14 фев-
руари 1973 година — на нивото на цените што пос-
тоело на 31 декември 1972 година. 

2. Цените за производите и услугите на градеж-
ништвото, вклучувајќи ги и цените за типските 
станови што се произведуваат за пазарот, од над-
лежноста на републиките, автономните покраини и 
општините, остануваат, во смисла на Одлуката за 
начинот на формирањето на цените на производите 
и услугите („Службен лист на СФРЈ", бр. 30/73), под 
непосредна општествена контрола на цените како 
максимирани цени, додека надлежните органи на 
тие општествено-политички заедници со свој пропис 

не го одредат начинот на формирањето односно на 
менувањето на тие цени. 

По исклучок од одредбата на став 1 на оваз 
точка, цените за производите и услугите на градеж-
ништвото што се произведуваат односно се вршат 
според специјални технички, услови и специфика-
ции на купувачите, врз основа на индивидуално до-
говорени порачки и јавни лицитации, како и врз 
основа на кооперациски работи по долгорочни до-
говори за репродукциона и инвестициона потрошу-
вачка, можат да се формираат според условите на 
пазарот. / 

3. За типските станови што се произведуваат за 
пазарот а до 26 ноември 1971 година не се исплате-
ни по конечната пресметка, цената што постоела на 
26 ноември 1971 година може да се наголеми и за 
износот договорен по основ на лизгавата скала, но 
само до нивото на наголемувањето еа цените што, 
согласно со важечките прописи, настанале по 26 
ноември 1971 година за поодделни'производи, услу-
ги, комуналии, придонеси и сл., и тоа сразмерно со 
нивното учество во цената на станот/ 

Цената на станот не може да се наголеми со 
примена на лизгавата скала за период по рокот 
предвиден со договорот за завршување на изград-
бата и за предавањето на станот на купувачот; ако 
ТОЈ рок е пречекорен со кривица на производителот 
на станот. 

Ако цената на станот е утврдена со, примена на 
договорната лизгава скала, производителот на ста-
нот ќе му признае на купувачот пазарна камата ча 
делот на цената на станот што купувачот во готово 
однапред му го платил на производителот на ста-
нот. 

. 4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", 

Р. п. бр. 272 
19 септември 1973 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

705. 
Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Ца-

ринската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68. 17/69. 27/69, 
52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72 ); Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЦАРИНСКИОТ 
КОНТИНГЕНТ, З А УВОЗ НА СТОКИ СПОРЕД ЛИ-
СТАТА „Д" НА дополнителниот ПРОТОКОЛ 
КОН СПОГОДБАТА ЗА ЛОКАЛНА РАЗМЕНА ПО-
МЕЃУ ПОГРАНИЧНИТЕ ЗОНИ БУЕ, КОПЕР, СЕ-

Ж А Н А , НОВА ГОРИЦА И ТРСТ 
1. Во Решението за царинскиот контингент за 

ЈПВОЗ на стоки според листата ,,Д4' на Дополнителни-
от протокол кон Спогодбата за локална размена по-
меѓу пограничните зони Буе, Копер, Сежана, Нова 
Горица и Трст (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 20/73) 
во точка 1 тар. број 84 60 се менува и гласи: 
„84.60 Леарски кутии за леарници на метали 

Ех. 
Калапи за метали и за пластични про-
изводи 7,17". 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 јануари 1973 година. 

Р. п, бр, 268 
19 септември 1973 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. ' 
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706. 
Врз основа на член 6 ст. 1 и 4 од Законот за 

техничките нормативи („Службен лист на СФРЈ", 
бр 12/65, 55/69 и 13/73), во согласност со СОЈУЗНИОТ 
секретар за труд и социјална политика, сојузниот 
секретар за стопанство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА ИЗГРАДБА 
НА НАДЗЕМНИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ВОДОВИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се одредуваат техничките 

нормативи за изградба на надземни електроенер-
гетски водови што служат за пренос и развод на 
електрична енергија, како и за изградба на куќни 
приклучоци. 

Одредбите од овој правилник не се применуваат 
врз контактни водови за електрична влеча, врз над-
земни кабли и водови за инсталации со распон под 
20 т , на отворено, но се однесуваат на куќни прик-
лучоци и ако распонот им е помал од 20 т . 

Член 2 
Врз изградбата на надземни електроенергетски 

водови и куќни приклучоци се применуваат и дру-
гите важечки технички прописи и важечки југосло-
венски стандарди, ако со одредбите на овој правил-
ник не е предвидено поинаку. 

Член 3 
Одредбите од овој правилник не се применуваат 

врз изградени електроенергетски водови. 

Член 4 
Подолу наведените изрази употребени во овој 

правилник, ги имаат следните значења, и тоа: 
1) вод е собирот на сите делови што служат 

за надземно водење на спроводници што ја прене-
суваат и разведуваат електричната енергија, со кој 
се опфатени: спроводниците, заштитните јажиња, 
земјоводите, заземјуЕачите, изолаторите носачите, 
конзолите, столбовите и темелите; 

2) нискоцапонски вод е водот чиј називен на-
пон не преминува 1000 V; 

3) високонапонски вод е водот чиј називен на-
пон преминува 1000 V; 

4) назме ен напон е напонот спрема кој водот 
е димензиониран, граден и наречен (југословенски 
стандард JUS N.A2 001); 

5). максимален погонски напон е вредноста на 
напонот помеѓу фазните спроводници, Koia so нор-
малниот погон не смее да биде поечекорена (југо-
словенски стандард JUS N. А2.001); 

6) спроводници се жиците и јажињата што. 
служат за спроведување струја; 

7) заштитно ја,же е"заземјената жица или ја-
жето што служи за заштита од атмосферски пре-
напони; 

8) сигурносно јаже е заземјеното јаже што 
служи за заштита од допир со друг вод; 

9) фактичен пресек на жица е нејзиниот гео-
метриски пресек, а фактичен пресек на јаже е зби-
рот на геометриските пресеци на сите жици во ја-
жето, без оглед дали жиците се од ист или од 
различен материјал; 

10) затежча цврстина на жица е најмалото 
напрегање при кое доаѓа до прекинување на жица-
та. Вредностите на затежната цврстина мораат да 
бидат во согласност со вредностите на затекната 
цврстина пред појажување, а кои се наведени во 
соодветните важечки југословенски стандарди; 

И) сила на кинење е 95 /̂о сметковна сила на 
кинењето за едибметално Јаже, а 90% сметковна 
сила на кинењето за двометално јаже Сметковната 
сила на кинењето е дефинирана со соодветните ва-
жечки Југословенски стандарди. Прекинатата цврс-
тина се пресметува од така дефинираната сила на 
кршењето и од пресекот на- јажето; 

12) максимално работно напрегање на спро-
водник односно на заштитно Јаже е избраната смет-
ковна вредност што хоризонталната компонента на 
затежиата цврстина ја постига на - 5 0 С при нормал-
но додадено оптоварување, или на —20 ЈС без додат-
но оптоварување; 

13) нормално дозволено напрегање на спро-
водник односно на заштитно јаже е напрегањето 
кое не смее да се пречекори под нормални услови, 
т.е. на —5Г1С при нормално додадено оптоварување 
и на - 2 0 о С без додатно оптоварување, а се однесува 
на хоризонтална компонента на напрегање; 

14) исклучително дозволено напрегање на спро-
водник односно на заштитно јаже е напрегањето 
кое не смее да се пречекори под исклучителни ус-
лови, т. е. на - 5 0 С при исклучително додатно опто-
варување, а се однесува на напрегањето во точката 
на обесувањето; 

15) сила па затегање на спроводник односно на 
заштитно Јаже е производот на фактичкиот пресек 
и на максималното работно напрегање; 

16) додатно оптоварување е оптоварувањето на 
спроводник односно на заштитно јаже, кое доаѓа од 
оињак. мраз или снег, а дејствува вертикално надо-
лу и и се додава на тежината на спроводникот од-
носно на заштитното јаже; 

17) тежина на спроводник односно на заштитно 
јаже (со додатното оптоварување или без него) која 
ја оптоварува точката на обесувањето е производот 
на единичната тежина на спроводникот односно на 
заштитното јаже по метар (со додатното оптовару-
вање или без него) и на гразитациониот распон во 
метри. Како гравитационен распон се подразбира 
оддалеченоста од најниската точка на синџирницата 
од едната страна па столбот до најниската точка на 
синџирницата од другата страна иа столбот; 

18) уклон на спроводник односно на заштитно 
јвже ev вертикалното растојание од правата што ги 
спојува точките на обесувањето до спроводникот од-
носно до заштитното Јаже, и тоа мерено во среди-
ната на распонот; 

19) распон е хоризонталното растојание помеѓу 
два соседни столба; 

20) затечено поле е дел од водот кој се наоѓа 
помеѓу два соседни затежни столба; 

21) преоден распон е распонот кој минува преку 
некој објект наведен во глава VIII на овој правил-
ник; 

22) соседен распон е распонот кој се наоѓа непо-
средно до преодниот распон; 

23) преодно поле е затежното поле кое минува 
преку некој објект наведен во глава VIII на овој 
правилник; 

24) соседно поле е затеженото поле што се наоѓа 
непосредно-до преодното ноле;4 

25) засилена механичка сигурност е засилената 
сигурност на водот постигната со изолација која во 
механички поглед е посилно димензионирана; 

26) засилена електрична сигурност е засилената 
сигурност на водот постигната со изолација која во 
електричен поглед е посилно димензионирана; 

27) сигурносно растојание е наЈмалото дозволено 
растојание помеѓу деловите под напон односно по-
меѓу делот под напон и заземјениот дел на водот, 

28) сигурносна височина е најмалата дозволена 
вертикална оддалеченост на спроводникот односно 
на деловите под напон од земјата или од некој об-
јект на земјата при УКЛОН на -М0оС односно на 
—5ПС со нормално додатно оптоварување без ветар. 
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За спроводници на високонапонски водови, за 
кои се предвидува дека преку лето во нормален 
Погон можат да имаат високо специфично струјно 
оптоварување, се препорачува сметање за темпера-
турата на спроводниците + 60оС; 

29) сигурносни оддалеченост е најмалата дозво-
лена оддалеченост на спроводник (во кој и да е 
правец) односно на делови под напон од земјата или 
од некој објект на земјата при уклон на -Н0оС и 
при оптоварување од ветар од нула до полн износ. 

За спроводници на високонапонски водови, за 
кои се предвидува дека во нормален погон можат 
да имаат високо специфично СТРУЈНО оптоварување, 
се препорачува сметање за температурата на спро-
водниците -f 60оС; 

30) столев е која и да било конструкција која слу-
жи за носење на изолатори, на спроводници и на 
заштитни јажиња (на пример" столб, ѕидна конзола, 
носач и сл.); 

31) носечки столб е столбот кој служи за носење 
на спроводници и на затежни јажиња; 

32) затежен столбот е столбот кој служи за за-
тегање на спроводници и на заштитни јажиња; 

33) нормален случај на оптоварување на стлеб е 
случајот кој настанува кога сите делови на водот 
се неоштетени; 

34) извонреден случај на оптоварување на столб 
е случајот кој настанува кога еден спроводник или 
едно заштитно јаже од една страна на столбот е 
прекинато; 

35) заземјување е електричното сирово дно спо-
/ дување на одделни делови од вод' со земјата; 

36) отпор на заземјување е збирот на отпорот на 
распростирањето на заземјувачот и на отпорот на 
земј ОБОДОТ; 

37) отпор на распростирање на заземјувачот е 
отпорот на земјата помеѓу заземзувачот и рефереит-
ната земја. Како референтна земја се подразбира 
подрачјето на земјиштето, а особено неговата повр-
шина, кое од припаѓачкиот заземјувач е толку од-
далечено што помеѓу кои и да било точки на тоа 
подрачје да не се појавуваат позначајни потенцијал-
ни разлики. 

II. КЛИМАТСКИ УСЛОВИ 

JL Температура 

Член 5 
Спроводниците и заштитните јажиња се прес-

метуваат под претпоставка дека е; 
1) минималната температура —20оС 
2) максималната температура +40оС 
3) температурата при која има 

додатно оптоварување на вод — 5СС 

2. Додатно оптоварување 

Член 6 
При пресметувањето на спроводниците и на за-

штитните Јажиња се претпоставува дека на нив се 
создава додатно оптоварување од сињак, мраз или 
снег. 

Се смета дека додатното оптоварување дејствува 
вертикално надолу и тоа и се додава на тежината 
на спроводникот односно на заштитното јаже. 

Член 7 
За нормално додатно оптоварување се зема нај-

големото додатно оптоварување што на односното 
место се појавува просечно секои 5 години, но во 
секој случај не помалку од 

g = 0,18 '/d kp/m, 

каде што е d = пречник на спроводникот односно 
на заштитното јаже во милиметри. 

За оценување на додатното оптоварување кое се 
зема при пресметувањето на водот, служат подато-
ците собрани од хидрометеоролошката служба, ис-
куствата отечени на постојните надземни водови и 
телекомуникациони линии долж проектираната тра-
са, известувањата од месното население, оштетува-
њата на дрвјата и слично. По правило, требала се 
смета со следните вредности за нормалното додатно 
оптоварување: 

1,0 X g 
1,6 X g 
2,5 X g 
4,0 X g. 

Член 8 
За исклучително додатно оптоварување се зема 

најголемото додатно оптоварување што на односно-
то место се појавува просечно секои 20 години, но 
не помалку од двојната тежина на нормалното до-
датно оптоварување од член 7 на овој правилник. 

Член 9 
Ако на водот или на дел од неговата траса ре-

зултантата од притисокот на ветрот и од тежината 
на незамрзнат спроводник односно заштитно јаже 
е поголема од тежината на спроводникот односно 
на заштитното јаже со исклучителното додатно оп-
товарување, треба да се зема во сметка, како ис-
клучително додатно оптоварување, таа поголема 
вредност. 

3. Ветар 

Член 10 
Оптоварувањето од ветрот се зема како произ-

вод на површината на објектот, на притисокот на 
ветрот, на коефициентот на дејството на ветрот и 
на синусот на нападниот агол. При тоа, се зема 
правецот на ветрот водорамно, а оптоварувањето од 
ветрот вертикално на нападнатата површина. 

Член 11 
При утврдувањето на дејството на ветрот, за по-

вршина на објектот се зема фактичната незамрзната 
површина нападната од ветрот, а за цилиндрични 
објекти — проекцијата на незамрзнатата површина. 

( За решетка ви столбови се земаат само површините 
свртени спрема ветрот. 

Член 12 
Притисокот на ветрот се пресметува според 

следниот образец: 

V 2 

р = - kp/m2, 
16 

каде што е v = максимална брзина на ветрот (т/ѕ) 
која на ТОЈ потег на трасата се појавува просечно 
секои 5 години, а за водови со напон 380 kV — и во 
подолг временски период. Таа брзина на ветрот 
треба да се одреди врз основа на мерење, примену-
вајќи ја признаената статистичка обработка на мер-
ните податоци, Во недостиг на доволен број мерни по-
датоци, брзината на ветрот треба да се процени со 
користење на расположивите податоци. 

Вака одредениот притисок на ветрот се приме-
нува за основната височинска зона од 0 до 40 m над 
земјата, и не може да биде помал од 60 kp/m2 од-
носно 50 kp/m2. Добиените вредности за р треба да 
се зголемат до првата поголема вредност од след-
ниот ред: 

60, 75, 90, НО, 130 kp/m2 
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На деловите што се наоѓаат во зоната поме-
ѓу 40 и 80 m над земјата треба да се земат зголе-
мените вредности на притисокот на ветрот според 
таблица 1. 

Таблица 1 

Височинска зона на водот Притисок на 
ветрот kp/m2 

Основна височинска зона 
од 0 до 40 m над земјата 
Делови на вод во зоната 
помеѓу 40 и 80 m над земјата 
Водови до 15 m над земјата 

60 75 90 110 130 

75 90 НО 130 150 
50 60 75 90 110 

За притисокот на ветрот врз спроводниците од-
носно врз заштитните јажиња е меродавна височи-
ната на нивната точка на обесувањето во стегалка-
та на односниот столб. На премините преку големи 
долови треба да се земат предвид посебните услови 
на струењето на воздухот. 

ч 
Член 13 

Коефициентот на дејството на ветрот ги зема 
предвид дејството на ветрот на притисок и шмука-
ње, дејството на ветрот врз задната страна на ре-
шенава конструкција, како и намалувањето на 
дејството на ветрот врз спроводниците и заштитните 
јажиња поради тоа што максималниот притисок ни-
когаш не се јавува истовремено долж целиот рас-
пон. 

Коефициентите на дејството на ветрот за од-
делни делови од вод се: 
1) за столбови со четириаголен пресек — — 1,4 
2) за столбови со шестаголек или осумаголен 

пресек — — — — — — — —- — — 1,0 
3) за столбови со тркалезен пресек — — — ОД 
4) за двојни столбови со четириаголен пре-

сек, за ветрот во правец на рамнината која 
минува низ двете оски на столбовите (ако 
растојанието на оските е помало од двој-
ната страна на пресекот) — — — — — 2,0 

5) за двојни столбови со тркалезен пресек 
. за ветрот во правец на рамнината која ми-
нува низ оските на столбовите (ако расто-
јанието на оската е помало од , двојниот 
пречник) — — — — — — — — — 1,0 

6) за решеткави столбови од профилен челик 
во рамнина — - — — — — — — 1,4 

7) за решеткави столбови од цевки во рамнина 1,1 
8) за четириаголни решеткави столбови од 

профилен челик . — — — — — — - 2 , 6 
9) за четириаголни решеткави столбови од 

цевки — — — — — — — — — — 2,0 
10) за триаголни решеткави столбови од про-

филен челик — — —' — — — — — 2,8 
11) за спроводници и заштитни, јажиња — — 1,0 

III. СПРОВОДНИЦИ И ЗАШТИТНИ ЈАЖР1ЊА 

1. Општи одредби 

Член 14 
Во поглед на изработката и квалитетот на ма-

теријалот, жиците и јажињата мораат да ги испол-
нуваат условите предвидени со важечките југосло-
венски стандарди. 

Отстапување од одредбата на став 1 на овој 
член е допуштено во исклучителни случаи кога за 

тоа постојат одредени причини. 
Електроенергетските водови можат да бидат и 

без заштитно јаже. 

2. Материјал 

Член 15 
Како материјал за жици и јажиња се употре-

буваат главно бакарот, алуминиумот и челикот. Ба-
карот и алуминиумот треба да бидат тврдо влечени, 
а полутврд бакар смее да се употреби само за ни-
сконапонски водови. Челикот мора да биде трајно 
и сигурно заштитен од корозија, на пр. со поцин-
кувани со жешка постапка. 

Член 16 
Ако се употребат комбинации на метали од 

член 15 на ОВОЈ правилник, на нивни легури или 
на други материјали, жиците и јажињата треба да 
имаат доволна жилавост и постојаност спрема ат-
мосферски влијанија. 

3- Изработка 
в Член 17 

I 
За високонапонски водови можат да се употре-

бат само голи жици и голи јажиња. 
За нисконапонски водови можат 7да се употре-

бат голи или изолирани спроводници, со тоа што 
при употребата на изолираните спроводници се 
исполнуваат оние сигурносни барања што важат 
за голите спроводници. 

^ За делови на нисконапонски вод и за надземни 
куќни приклучоци можат да се употребат и водови 
слични на кабел, закачени на затегнато ја^же или 
самоносливи кабли со челично јаже. За тие случаи 
важат и одредбите на важечките соодветни технич-
ки прописи. 

Член 18 
Употреба на жици од алуминиум и од негови 

легури не е дозволена. Тие материјали смеат да се 
употребат единствено како јажиња. Упореба на 
жици од други материјали е дозволена ако пресе-
кот не им преминува 16 mm2 и ако се поставуваат 
во распони помали од 80 т . 

4. Најмали пресеци 

Член 19 
Најмали дозволени пресеци на жиците и јажи-

њата треба, да бидат следните, и тоа ако се: 

1) од бакар 10 mm2 

2) од алуминиум и од 
негови легури 25 mm2 

3) од алу-челик 16 mm2 

4) од челик 16 nim2 

Жиците и јажињата од други материјали треба 
да имаат толкав пресек што силата на кинењето 
да им биде најмалку 380 кр. За нисконапонски 
водови со распон до 45 m дозволени се следните 
најмали пресеци, и тоа ако се: 

1) од бакар 6 mm2 

2) од алуминиум и од 
негови легури 16 mm2 

Жиците и јажињата од други материјали треба 
да имаат толкав пресек што силата на кинењето да 
им биде најмалку 180 кр. 

Член 20 
Пресекот на жиците и јажињата мора да биде 

доволно голем што температурата од загревањето 
со струја да не им преминува +80оС. При тоа се 
смета со температура на околината од +40оС. 
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Член 21 
Заштитното јаже мора да биде димензионирано 

така лто кај еднополни кратки споеви да не биде 
термички преоптоварено. 

5. Напрегање 

Член 22 
Максималното работно напрегање, т.е. избраната 

сметковна вредност што хоризонталната компонента 
на напрегањето на затегање ја постигнува на —50С 
со нормалното додатно оптоварување (избрано спо-
ред член 7 на овој правилник) или на —20оС без 
додатното оптоварување, не смее да ја преминува 
вредноста на нормалното дозволено напрегање. 

Член 23 
Напрегањето на затегање во точката на обесу-

вањето ^на —50С со исклучително додатно оптова-
рување (избрано според член В на ОВОЈ правилник) 
не смее да ја преминува вредноста на исклучител-
ното дозволено напрегање. 

Член 24 
За разни: материјали во таблица 2 се дадени 

нормалните и исклучителните напрегања, кои се од-
несуваат на фактичкиот пресек на спроводникот 
односно на заштитното јаже. 

Таблица 2 

Дозволено напрегање 
kp/mm2 

Материјал нормално исклучително 
жица јаже жица јаже 

1 2 3 4 5 

Алу-челик Al/Fe 0,95/1 — 24,5 — 46 
1,7/1 19 - 35,5 
4,4/1 — 13 , 24,5 
6/1 " 11 - 21 
7,7/1 10 - 19 

Легура AlMg-челик 
AlMg/Fe^ 0,95/1 - 26 49 

1,7/1 - 21 39 
4,3/1 15 28 
6/1 — 13,5 — 25 

- 7,7/1 12,5 - 23 
Алуминиум А1 - 7 - - 12 
Легура AlMg AlMg5" 9 17 
Бакар Си и 18 30 
Челик I Fel 12 16 32 

II II 20 28 56 
га III 30 45 ) 90 
IV IV 40 55 / 110 

За материјалите што не се наведени во таблица 
2 треба да се земе, и тоа: 

1) како нормално дозволено напрегање: 
а) за жица 25% од затежна цврстина; 
б) за јаже 40% од прекинала цврстина; 
2) како исклучително дозволено напрегање: 

за жица и јаже 75% од затежна цврстина 
односно од прекинска цврстина. 

Вредностите за јажиња означени со х важат 
до донесување на југословенскиот стандард за тие 
јажиња. 

Член 25 
Опасноста од замор на материјалот поради ви-

брации треба да се спречи со соодветни мерки (на 
пример: то поставување придушувачи или со на-
малување на напрегањето). 

, ' Член 26 
При пресметувањето на напрегањата, за физич-

ките особини на материјалот можат да се употре-
бат вредностите наведени во таблица 3. 

Таблица 3 
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1 2 3 4 5 

Алу-челик 0,95/1 18/19 5,33 13.000 1,33.10-5 

1,7/1 12/7 4,66 10.700 1,53Л0—5 

4,4/1 30/7 3,75 8.200 1,78 10-5 

30/19 3,64 8.000 i,боло-в 
6/1 6/1 3,50 8.100 1,91.10—5 

26/7 3,50 7 700 1,89.10—5 

26/19 3,50 7.600 1,95.10-8 
7/7/1 24/7 3,36 7.400 1,96.10—5 

54/7 3,36 7.000 1,93.10—5 

Алуминијум 7 2,70 6.000 2,3. 10-а 
19 2,70 5.700 2,3. 10—11 

37 2,70 5.700 2,3. 10-а 
Бакар 7 8,90 И 300 1,7. 10-а 

19 8,90 10 500 1,7. 10-в 

37 8,90 10.500 1,7. 10—5 

Челик 7 7,80 18 ООО 1,1. 10—5 

19 7,80 17 500 1,1. 10-5 

37 7,80 17.500 1,1. 10-а 

Вредностите за јажиња од легура AlMg или од 
легура AlMg во комбинација со челик се еднакви 
со вредностите за алуминиум односно за алу-челик. 

Член 27 
При пресметувањето ' на напрегањето на спро-

водниците на висечките изолатори во стрмни и не-
рамномерни распони, треба да се води сметка за 
отстранувањето на изолаторите во правец на тра-
сата на водот (пресметување со помош на „идеален 
распон"). 

6. Наставување на спроводници и на заштитни 
јажиња 

Член 28 
За наставување на спроводници односно на за-

штитни јажиња мораат да се употребуваат, по пра-
вило, СПОЈНИЦИ односно стегалки од истиот матери-
јал од КОЈ се и спроводниците. Станиците односно 
стегалките од челик мораат да бидат поцинкувани 
со жешка постапка. 

Член 29 
За високонапонски водови во ист распон е до-

зволена најмногу една наставка по спроводник од-
носно по заштитно јаже. -

, Член 30 
Наставување на спроводници односно на за-

штитни јажења од различни пресеци или од раз-
личен материјал смее да се врши само на местата 

М а т е р и ј а л 
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на кои спроводниците односно заштитните јажиња 
се механички разбременети. Употребените стегалки 
мораат да бидат од таква конструкција што да е 
сигурно спречено електролитското разурнување. 

Член 31 
Набавките на спроводниците односно на за-

штитните јажиња во распон мораат да издржат нај-
малку 90% од силата на кинењето на спроводникот 
односно на заштитното јаже. при што може да се 
употреби и повеќе од една спојница. 

Спојници што по својата конструкција даваат 
сигурен спроводен спој и гарантираат најмалку 
100% од силата на кинењето на спроводникот (на 
пр. компресиони спојници) не се сметаат како на-
бавки во смисла на овој правилник. 

IV. РАСПОРЕД НА СПРОВОДНИЦИТЕ И НА 
ЗАШТИТНИТЕ ЈАЖИЊА 

Сигурносни растојанија 

Член 32 
Во сите погонски услови, земајќи го предвид 

дејството на ветрот и на додатното оптоварување, 
оддалеченоста помеѓу деловите под напон, како и 
оддалеченоста од деловите под напон до заземЈените 
делови и'до деловите на столбот, мора да биде ед-
наква барем во сигурносно^ растојание. 

Член 33 
Сигурносните растојанија изнесуваат, и тоа: 

За називен, напон: до 1 до 20 35 60 НО 220 380 kV 
1) за неостранети 

спроводници 10 20 25 40 75 150 280 cm 
2) за отстранети 

спроводници 10 20 20 30 55 НО Г90 cm 

Член 34 
Кај високонапонски водови се смета дека е ис-

полнето" барањето од член 32 на овој правилник во 
поглед на оддалеченоста помеѓу спроводниците од-
носно помеѓу спроводниците и заштитните јажиња, 
во средината на распонот, ако таа оддалеченост во 
средината на распонот во услови без ветар на тем-
пература -+40оС изнесува најмалку: 

D = к Yf +1 + сигурносното растојание (cm) 
каде што е: 
f = уклон на спроводникот односно tea заштитното 

јаже на температура +40"С (cm); 
1 = должина на изолаторскиот синџир од точката 

на обесувањето до спроводникот (cm). За пот-
порни изолатори, за затежни изолаторски син-
џири и за заштитни јажиња 1 = 0; 

к = коефициент ЧИЈ а вредност зависи од распоре-
дот на два набљудувани спроводници односно 
од спроводникот и заштитното јаже а се 
одредува спооед обрасците од чл. 35 до 37 на 
овој правилник, во кои е: 

а - агол на отстранувањето на спроводникот од-
носно на заштитнето јаже од полниот притисок 
на ветрот сметан според чл. 12 и 13 на овој 

х " правилник врз јаже, без мраз, изразен во 
степени, 

При пресметувањето на оддалеченоста помеѓу 
два различни спроводници, односно помеѓу спро-
водникот и заштитното јаже што не е изведено исто 
како и спроводникот, за секој спроводник, односно 
и за спроводникот и за заштитното јаже, треба да 
се пресмета оддалеченоста D според образецот од, 
став 1 на ОВОЈ член. Треба да се одбере поголемата 
вредност. 

Член 35 
При хоризонтален распоред се зема дека е: 

а 
к = 4 + —, но најмалку к = 6 

25 

Најмалата оддалеченост D = 60 cm, ако сигур-
носно^ растојание не е поголемо. 

Кај високонапонски водови со називен напон 
до 20 KV се користи образецот од став 1 на овој 
член и тогаш кога распоредот (проекцијата) на 
спроводникот односно на заштитното јаже не е хо-
ризонтален. 

За случаите од став 3 на овој член се предви-
дува хоризонтална оддалеченост на спроводникот 
од 20 cm. кога поради временските услови (снег, 
мраз, хињак) постои веројатност за допир односно 
за прескок на напонот. 

Член 36 
При кос распоред се зема дека е: 

а 
к = 2 4- —, но најмалку к = 7 

10 

Најмалата оддалеченост D = 70' cm, ако сигур-
носно^ растојание не е поголемо. 

За водови со називен напон над 20 KV е доволна 
така пресметаната оддалеченост (проекција) само 
под услов наедно и хоризонталната оддалеченост 
помеѓу спроводниците, односно помеѓу спроводникот 
и заштитното јаже, да му е еднаква барем на сигур-
носно'^ растојание. 

Ако хоризонталната оддалеченост помеѓу два 
косо распоредени спроводници и заштитното јаже 
е еднаква или поголема од оддалеченоста D пре-
сметана според член 35 на овој правилник, се смета 
дека оддалеченоста е доволна. 

Член 37 
При вертикален распоред се зема дека е: 

а 
к - 4 + —, но најмалку к = 14 

5 
Најмалата оддалеченост D = 140 cm, ако сигур-

носното растојание не е поголемо. 
Олкава оддалеченост е потребна само за водови 

со називен напон над 20 KV И во случај ако ра-
споредот не е наполно вертикален, но хоризонтал-
ната оддалеченост е помала од сигурносно^ ра-
стојание. 

Член 38 
Кај нисконашшски водови растојанијата по-

меѓу спроводниците не смеат да бидат помали од 
оддалеченоста D пресметана според образецот: 

D = 3l/f (cm) 
но не помали од 30 cm при косо и хоризонтално 

, поставување на. спроводниците за распони до 45 т , 
односно не помали од 40 cm, за распони над 45 т . 

При вертикално поставување на спроводниците, 
таа оддалеченост не треба да биде помала од 40 cm 
за распони до 45 т , односно не помала од 60 cm 
за распони над 45 т . 

Член 39 
Аголот на отстранувањето на изолаторскиот син-

џир се смета со 70% притисок на ветрот врз спро-
водниците односно со 50% притисок на ветрот врз 
спроводниците во снопот Во обата случаи аголот 
на отстранувањето се смета за спроводници без 
мраз. Притисокот на ветрот се смета според чл. 12 
и 13 на овој правилник. 

2. Заштитна зона 

Член 40 
Како заштитна зона се подразбира просторот 

под заштитното јаже во КОЈ се смета дека спровод-
ниците се доволно заштитени од влијанија на ат-
мосферски пренапони. 
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Член 41 
Спроводниците, по правило, мораат да се на-

оѓаат во границите на заштитната зсгла долж сите 
распони и на сите температури од О0 до 40оС. 

Член 42 
Заштитната зона на вод со едно заштитно јаже 

опфаќа простор во ,границите на аголот од 30о од 
обете страни на заштитното јаже, мерено од вер-
тикалата. 

Член 43 
Заштитната зона помеѓу две заштитни јажиња 

го опфаќа просторот под лакот кој ги допира обете 
заштитни Јажиња, на кој средиштето му е над ја-
жињата, а полупречникот му изнесува 0,58 d од 
меѓусебната оддалеченост на заштитните јажиња 
(слика 1). 

З а ш т и т н о ј а ж е ЗАШтИТНО ЈАЖЕ: 

Слика 1 

Член 44 
Ако кај нисконапонски водови спроводниците 

не се хоризонтално распоредени, неутралниот спро-
водник треба да се наоѓа под фазните спроводници. 

V. ИЗОЛАТОРИ 

1. Општи одредби 

, Член 45 
За надземни водови треба да се употребуваат 

потпорни и висечки изолатори. 
Потпорните изолатори се спојуваат цврсто со 

столбот. 
Висечките изолатори се спојуваат со столбот 

така што да можат слободно да се нишаат околу 
цврстата точка на обесувањето. 

Член 46 
Изолаторите на водовите со напон до 220 KV 

во поглед на механичките и електричните особини, 
како и во поглед на материјалот, обликот и начи-
нот на зацврстувањето на металните делови на нив, 
мораат да ги исполнуваат условите предвидени со 
важечките Југословенски стандарди. 

Изолаторите се испитуваат според одредбите на 
важачките југосл9венски стандардtf. 

Член 47 
За надземни електроенергетски водови со нази-

вен напон 380 K V , а во исклучителни случаи и за 
водови со називен напон НО и 220 KV, можат да се 
употребуваат и изолатори што не се предвидени 
со југословенски стандарди, со тоа што мораат да 
им одговараат на препораките од IEC (Меѓународна 
електротехничка комисија) или на еден од призна-
ени странски стандарди и по нив да бидат испитани. 

Член 48 , 
За одреден вод, по правило, треба да се одберат 

изолатори од стандардни типови, водејќи сметка за 
механичките и електричните оптоварувања на од-
носниот вод. 

2. Механичко . димензионирање 

Член 49 
Потпорните изолатори на носечките столбови 

мораат да имаат преломно оптоварување' најмалку 
2,5 пати поголемо од тежината на спроводникот со 
додатното оптоварување, а потпореите изолатори 
на затежните столбови — најмалку 2,5 пати пого-
лемо од силата на затегањето на спроводникот. 

Член 50 
Капестите изолатори односно капестите изола-

тори во синџирите на носечките столбови мораат 
да имаат електромеханичко оптоварување најмалку 
3 пати поголемо од тежината на спроводникот со 
додатното оптоварување, а оние на затежните стол-
бови — најмалку 3 пати поголемо од силата на за-
тегањето на спроводникот. 

Член 51 
Масивните и стаповните изолатори односно ма-

сивните и стаповните изолатори во синџирите на 
носечките столбови мораат да имаат преломно оп-
товарување најмалку 3 пати поголемо од тежината 
на спроводникот со додатното оптоварување, а оние 
на затежните столбови — најмалку 3 пати поголемо 
од силата на затегањето на спроводникот. 

Член 52 
Дозволено е механичкото оптоварување на во-

дот да се распредели на повеќе изолатори односно 
изолаторски синџири, под услов да се употребат 
такви средства што ќе обезбедат во нормалната со-
стојба вкупното оптоварување подеднакво да се 
распредели. 

3. Електрично димензионирање 

Член 53 
Изолаторот односно изолаторскиот синџир, ком-

плетно монтиран како на надземниот вод (значи и 
со евентуална заштитна арматура), мора да го из-
држи напонот од таблица 4. 

Таблица 4 
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напони на 
индустриска 
фреквенција 
спрема зем-

зата kV 

Подносливи 
ударни напо-
ни на стан-
дарден бран 
од позитивен 
и негативен 
поларитет kV 

Степен на изол. 
полн намален 

Степен на изол. 
полн намален 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Si 3,6 3,6 16 ... 45 -

6 Si 7,2 7,2 22 - 60 -

10 Si 12 12 28 — 75 — 

20 Si 24 24 50 125 — 

35 Si 38 38 70 — 170 — 

60 Si 72,5 72,5 140 — 325 
ПО Si 123 123 230 550 — 

Si x 123 s 123 — 185 — 450 
220 Si 245 245 460 — 1050 

Si 245 si 245 - 395 — 900 
380 Si 420 s2 420 — 680 - 1550 

Si 420 s3 420 — 630 — 1425 
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Член 54 
За највисоките погонски напони 123 KV И 245 KV 

е предвиден по еден полн степен на изолација и 
по еден намален степен на изолација. 

Полн степен на изолација треба да се примени 
во мрежи со изолирана неутрална точка, со компен-
зирана струја на земјоспоЈот и со неефикасно за-
земјена неутрална точка, а подносливи напони тре-
ба да се избираат од колоните 1 и 6 (полн степен 
на изолација) во таблица 4. Во мрежите со ефи-
касно заземјена неутрална точка можат да се изби-
раат подносливите напони од колоните 5 и 7 (нама-
лен степен на изолација) во таблица 4. За најви-
сокиот погонски напон 420 KV постојат само 2 на-
малени степена на изолација зашто мрежите со. 
420 KV нормално се градат со ефикасно заземјена 
неутрална точка. Сите намалени степени на изола-
ција, за разлика од другите степени на изолација, 
во ознаката имаат додаток: „ѕ", „ѕ1", „ѕ2" и сл. 

Член 55 
Одредбата на член 53 од овој правилник важи 

за атмосферските услови што ги карактеризира: 

1) барометарски 
притисок 1014 милибари (760 mm од 

живиниот столб) 
2) температура -f 20оС 
3) влага 11 g/m8 

Член 56 
За делови од вод на поголеми надмбрски висо-

чини вредностите од таблица 4 од член 53 на овој 
правилник треба да се помножат со следните фак-
тори, и тоа со: 

1,000 - за надморски височини до 1000 m 
1,075 — за,надморски височини над 1000 до 1500 m 
1,150 - за надморска височини над 1500 до 2000 m 
1,225 — за надморски височини над 2000 до 2500 m 

Член 57 
На водовите или на делови од водови во пре-

делите со поголемо таложење на нечистота, со роса 
или со магла (на пример: во близина на топилница, 
на морски брег и сл.), вредностите од таблица 4 од 
член 53 на овој правилник треба да се зголемат 
односно да се употребат изолатори^ со подолга 
струјна патека, и тоа во согласност со видот и сте-
пенот на загадувањето. 

Член 58 
Положбата на изолаторот на водот мора да биде 

таква што битно да не влијае врз неговите изола-
циони својства. 

4. Засилена изолација 

Член 59 
Изолацијата на водот, по потреба, може да се 

засили, и тоа механички или електрично. 

Член 60 
Се смета дека изолацијата на водот е механички 

засилена ако: 
1) за потпорни изолатори се употребат два или 

повеќе изолатори, така што во случај на прелом на 
еден изолатор преостанатите изолатори да бидат ди-
мензионирани според чл. 49 до 52 на овој правил-
ник, земајќи ја предвид распределбата на оптовару-
вањето врз неоштетените изолатори. 

Кај нисконапонски водови се смета дека е пос-
тигнато доволно механички засилено прицврстува-

ње на спроводници на носечки столбови, на покрив-
ки носачи, на конзоли" на згради и сл. во права ли-
нија, ако при употреба на еден потпорен изолатор 
спроводникот додатно се врзе со сигурносна врска 
од ист материјал и со ист пресек како спроводни-
ците; 

2) за висечки изолатори се употребат два син-
џира или повеќе синџири димензионирани според 
чл. 49 до 52 на овој правилник за нормалната состој-
ба на водот, кога оптоварувањето е рамномерно рас-
поредено врз сите синџири, а во случај на прекин 
на еден синџир изолаторите на преостанатите син-
џири смеат да бидат оптоварени најмногу со поло-
вина износ од електромеханичкото оптоварување 
односно од минималното преломно оптоварување. 

Член 61 
Се смета дека изо л аци јата е електрично заси-

лена ако се поставуваат изолатори или изолатори 
ски синџири, чиј едноминутен поднослив напон 
50 Hz е за околу 15% повисок од едиоминутниот 
поднослив напон на преостанатиот дел на водот. 

Одредбата од став 1 на овој член се однесува 
само на, високонапонски водови, а за нисконапоиски 
водови не е потребно изолаџијата електрично да се 
засилува. 

5. Зацврстување на спроводници 

Член' 62 
На потпорните изолатори на носечките столбови 

спроводниците се врзуваат со мека жица од ист или 
сличен материјал од кој се и спроводниците. Преч-
никот на жицата не смее да биде помал од 1,5 mm 
за нисконапонски водови, односно од 2,5 mm за ви-
соконапонски водови. 

Дозволени се и други начини на врзување ^ 1 

спроводниците. 

Член 63 
На аголните столбови спроводникот се поставу-

ва така што потпорниот изолатор да е во тап агол и 
врската да е разбременета. 

Член 64 
На затежните столбови спроводниците с̂е зац-

врстуваат на потпорните изолатори со јамка која е 
затворена со спојници или со врска. 

Член 65 
Носачите на потпорните изолатори мораат да 

бидат димензионирани така што да ги издржат оп-
товарувањата од член 49 на овој правилник со ме-
ханички фактор за сигурност најмалку 2, со оглед 
на прекикската цврстина на материјалот, ако не е 
предвидено поинаку со соодветните важечки југо-
словенски стандарди. 

Член бб 
Стега л ките и другите метални делови во соста-

вот на изолаторските синџири, како и опремата за 
зацврстување на заштитното јаже, треба да бидат 
така димензионирани што да издржат оптоварување 
според чл. 50 и 51 на овој правилник, со механички 
фактор за сигурност од најмалку 2,5 со оглед на 
силата на кинењето. 

Стегалките и другите метални делови за зацврс-
тување на спроводниците и на заштитното јаже 
треба да бидат од истиот или сличен материјал од 
кој се спроводниците односно заштитното јаже или 
од челик поцинкуван со жешка постапка. 

. Член 67 
Ако се бара засилена механичка сигурност кај 

повеќекатни изолаторски синџири кога оптоварува-
њето е рамномерно распоредено на сите синџири, 
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при прекинот на еден синџир, металните делови на 
другите синџири мораат да бидат димензионирани 
така што да го издржат оптоварувањето според чл. 
50 и 51 на свој правилник, со механички фактор за 
сигурност од најмалку 1,7 со оглед на силата на 
кинењето. 

Член 63 
За спроводниците и заштитните јажиња силата 

на извлекувањето од носечките стегалки не смее да 
биде помала од 60% од силата на затегањето. 

VI. СТОЛБОВИ И НИВНО ДИМЕНЗИОНИРАЊЕ 

1. Видови на столбови 

Член 69 
Столбовите можат да бидат носечки (линиски) и 

затежни. 
Носечките столбови, по правило, се поставуваат 

само во праволиниска траса. Носечките столбови ги 
карактеризира тоа што на нив напрегањата на спро-
водниците односно на заштитните јажиња во обата 
распона се еднакви, спроводниците и заштитните ја-
жиња не се цврсто споени со нив и врз столбот не 
се пренесува директно нивната сила на затегање од 
едната страна на столбот туку се пренесува само 
резултантата на силата на затегањето од обете сера-
ни, ако таа, резултанта постои. 

Затезните столбови ги карактеризира тоа што 
напрегања^ на спроводниците односно на заштит-
ните ,јажиња не мораат да бидат еднакви во обата 
распона, спроводниците и -заштитните јажиња се 
цврсто споени со нив и врз столбот директно се пре-
несува силата на затегањето на секој спроводник и 
заштитно јаже од секоја страна на столбот. 

Столбовите истовремено можат да бидат и но-
сечки и затежни, на пример столб на кој водот се 
одвојува за прооден вод е носечки, а за разгранок -
затежен. 

Член 70 
Столбовите можат да се наоѓаат во праволинис-

ка траса (линиски столбови) или на агол од траса 
(аголни столбови). Носечките и затежните столбови 
можат да бидат линиски или аголни. 

Член 71 
Се препорачува на водовите со висечки изола-

тори да не се употребуваат аголни носечки столбови 
на места на кои аголот на скршнувањето на трасата 
изнесува повеќе од 20о. 

Член 72 
Должината на затежното поле, т. е. оддалече-

носта помеѓу два затежни столба, по правило, не 
треба да биде поголема од 8 km ниту да опфаќа по-
веќе од 30 распони. 

Пократки затежни полиња се применуваат ако 
посебните услови на трасата го бараат тоа (климат-
ските услови, теренот, премините, поголемиот број 
агли и сл). 

2. Напрегање на столбовите 

Член 73 
Столбовите мораат да бидат димензионирани та-

ка што напрегањето на материјалот Да не ја прече-
корува границата на дозволеното напрегање во 
ниеден случај на оптоварување. 

За пресметување на одделен дел од столбот тре-
ба да се одбере она оптоварување што предизвикува 
најголема сила во него, со тоа што при тоа не се зе-
ма дека разни оптоварувања дејствуваат истовре-
мено. 

Член 74 
Дозволените напрегања за одделни видови ма-

теријал се одредени посебно за нормални случаи на 

оптоварување, а посебно за вонредни случаи на оп-
товарување. 

Нормалните случаи на оптоварување настану-
ваат кога сите делови се неоштетени. 

Вонредните случаи на оптоварување настану-
ваат кога еден спроводник или едно заштитно јаже 
од една страна на столбот е прекинато. 

3. Оптоварувања 

Член 75 
Оптоварувањата наведени во чл. 76 и 77 на, овој 

правилник се однесуваат на столбови на водови со 
висечки изолатори и на столбови на водови со пот-
порни изолатори, а пресметувањето на напрегање-
то се врши според член 78 на овој правилник. 

Член 76 
Нормални оптоварувања се: 
1) за1 сите видови столбови (носечки и затежнл): 
а) оптоварувањето при чие пресметување се 

зема: 
— тежината на столбот, на изолаторите, на при-

борот, на спроводниците и на заштитните јажиња; 
— тежината на додатното оптоварување на 

спроводниците и̂  на заштитните јажиња; 
— резултантата на полната сила на затегањето 

на сите спроводници и заштитни јажиња од двете 
страни на столбот; 

б) оптоварувањето при чие пресметување се 
зема: 

— тежината на столбот, л а изолаторите, на при-
борот, на спроводниците и на заштитните јажиња; 

— притисокот на ветрот врз столбот и врз сите 
спроводници и заштитни јажиња вертикално на во-
дот односно во правец на симетралата на аголот на 
трасата; 

— резултантата од две третини на силата на за-
тегањето на сите спроводници и заштитни јажиња 
од двете страни на столбот; 

в) оптоварувањето при чие пресметување се 
зема: 

— тежината на столбот, на изолаторите, на при-
борот, на спроводниците и на заштитните јажиња; 

— притисокот на ветрот врз столбот и врз сите 
спроводници и заштитни јажиња во правец на во-
дот односно вертикално на симетралата на аголот 
на трасата; 

— резултантата од две третини на силата на за-
тегањето на сите спроводници и заштитни јажиња 
од двете страни на столбот; 

2) само за затежни столбови: ' 
оптоварувањето при чие пресметување се зема: 
— тежината на столбот, на изолаторите, на при-

борот, на спроводниците и на затежните јажиња: 
— две третини од силата на затегањето на спро -, 

водниците и на заштитните јажиња од една страна 
на столбот. 

Член 77 
Вонредните оптоварувања не се земаат предвид 

за поедноставни конструкции од дрвени столбови, 
ниту за водови до 35 kV освен на делници со потеш-
ки климатски услови. 

Вонредни оптоварувања се: 
1) за'носечки столбови: 
а) оптоварувањето при чие пресметување се 

зема: 
— тежината на столбот, на изолаторите, на при-

борот, на спроводниците и на затежните jаксиња; 
— тежината на додатното оптоварување на 

спроводниците и на заштитните јажиња; 
— половината од силата на затегањето на еден 

спроводник или на едно заштитно јаже од една 
страна на столбот, а за спроводници во сноп — чет-
вртина од силата на затегањето на спроводниците 
од еден сноп; ' ^ 

2) за затежни столбови и за аголни носечки 
столбови со агол на скршнувањето на трасата пого-
лем од 50: 
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б) оптоварувањето при чие пресметување се 
зема: 

- тежината на столбот, на изолаторите, на при-
б-орот, на спроводниците и на заштитните јажиња; 

- тежината на додатното оптоварување на 
спроводниците и на заштитните јажиња; 

- полната сила на затегањето на сите спровод-
ници и заштитни јажиња во двата правца на тра-
сата, освен на еден спроводник односно на едно 
заштитно јаже од една страна на столбот, ,а за во-
дови со спроводници во сноп - полната сила на за-
тегањето на сите снопови спроводници и заштитни 
јажиња во двата правда на трасата, освен на еден 
сноп односно на едно заштитно јаже од една страна 
на столбот. 

Член 73 
При пресметувањето на напрегањето на столбо-

вите треба да се земе предвид следното: 
1) тежината на спроводниците и на заштитните 

јажиња и тежината на додатното оптоварување тре-
ба да се сметаат според гравитациониот распон („те-
жина на спроводник односно на заштитно јаже" — 
член 4 на овој правилник); 

2) притисокот на ветрот врз спроводниците и 
заштитните јажиња во правец на симетралата на 
аголот на трасата се зема на полузбирот на сосед-
ните распони, без никакви редукции со оглед на 
аголот на трасата; 

3) притисокот на ветрот врз спроводниците и 
заштитните јажиња во правец на симетралата на 
аголот на трасата се зема на полузбирот на соседни-
те распони, со редукција со оглед на положбата на 
спроводниците и на заштитните јажиња спрема пра-
вецот на ветрот но така да и е барем еднаков на 
четвртината на притисокот во правец на симетрала-
та на аголот на трасата; 

4) таму каде што не е одредено кој спроводник, 
кое заштитно јаже или која страна на столбот е во 
прашање, се зема она што е најповолно. 

4. Натписи на столбови 

Член 79 
Сите столбови на високонапонски водови мораат 

да имаат натписи со предупредување на опасност, 
освен дрвени столбови на кои треба да се постават 
натписи со предупредување само во населени места 
и покрај патишта. 

VII. ЗАЗЕМЈУВАЊЕ 

1. Општи одредби 

Член 80 
При заземјување на надземни електроенергет-

ски водови ќе се применуваат одредбите на оваа 
глава, одредбите на Техничките прописи за елект 
енергетски постројки над- 1000 V (Додаток на „Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 14/67), кои се составен дел 
од Правилникот за техничките мери за електроенер-
гетски постројки над 1000 V („Службен лисг на 
СФРЈ", бр. 14/67 и 13/69), ако со овој правилник не 
е одредено поинаку. 

Член 81 
Металните и армиранобетонските столбови на 

високонапонските водови и металните ленти на др-
вените столбови што служат за заштита на столбо-
вите од удир на гром, треба да имаат сигурна врска 
со земјата. Ако кај високонапонските водови со 
вкопување на столбовите не се добие доволно за-
земјување, треба да се постават дополнителни за-
земјувачи односно да се преземат други дополни-
телни мерки. 

За столбови на нисконапонски водови, без ог-
лед на видот на столбовите и за дрвени столбови на 

високонапонски водови ако немаат метални ленти 
за-заземјување, не се потребни дополнителни зазем-
јувачи ниту други дополнителни мерки. 

По исклучок, кај нисконапонските водови, ако 
постои опасност од превисок напон на допир поради 
особината на теренот (кал, мочуриште и сл.), околу 
столбот треба да се постави прстенест заземјувач за 
обликување на потенцијалот. 

2. Заземјување во компензирани и незаземјенп 
мрежи 

Член 82 
Во мрежите од висок напон со изолирана неу-

трална точка и во мрежите со компензирана струја 
на земјоспојот се претпоставува подолго траење на ' 
земјоспојот, па отпорот на заземјувањето кај стол-
бовите на обработливи површини, покрај прометни 
патишта и во населени места, не смее да ја премине 
вредноста дадена со образецот: 

Rи = - П, 

каде што е: 
Uz=125 V — напон на заземјувањето; 
Iz =фактична струја на земјоспојот (А), која тече на 

местото на земјоспојот. 

Во мрежите со изолирана неутрална точка Iz е 
капацитивната струја на земјоспојот, а во мрежите 
со неутрална точка заземјена преку калем — преос-
танатата струја на земјоспојот. 

Како обработливи површини се сметаат повр-
шините што се обработуваат во земјоделството, ка-
ко што се на пример ниви, градини, овоштарници, 
лозја и сл. Како обработливи површини не се 
сметаат површините на кои не се обработува земји-
ште, како што се: шуми, ливади и сл. 

Како прометни патишта се сметаат патиштата 
од I и II ред, патиштата одредени исклучиво за 
сообраќај на моторни возила и автопатиштата. Ка-
ко прометни патишта се сметаат и патиштата од III 
и IV ред со тврда подлога, кои се приклучуваат на 
автопатиштата и на патиштата од I и II ред, како 
и деловите на патишта од III и IV ред и други па-
тишта за општа употреба, без тврда подлога, на дол-
жина од 500 m од населба. Како прометни патишта 
се сметаат и патиштата од III и IV ред и други па-
тишта за општа употреба, без подлога, кои служат 
како пристапни патишта за училишта, болници, 
културни домови, панаѓуришта, гробишта и слични 
објекти во кои се собираат поголем број луѓе, и тоа 
на должина од 100 m од тие објекти. \ 

Како населени места се сметаат: 
1) во градски населби — делови од град со пре-

сечени улици, со изградени редици' куќи, со парко-
ви и шеталишта, додека поединечни'згради се сме-
таат како населба само ако столбот ' би можел да 
падне во заграден двор, или столбот се наоѓа Tta 
оддалеченост помала од 15 m од станбена зграда; 

2) во селски населби — поединеч,ни куќи, ако 
столбот би можел да падне во заграден двор или на 
куќно земјиште што служи за градина, или столбот 
се наоѓа на оддалеченост помала од 15 m од станбен 
на зграда. 

Член 83 
На водови со заштитни јажиња е меродавен 

вкупниот отпор на заземјувањето, сметајќи ја и 
врската преку заштитните јажиња. 

Член 84 
Пречекорување на вредноста на отпорот Ru мо-

же да се дозволи ако се преземат мерки што појава-

Четврток, 27 септември 1973 
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та на земјоспој на столбот ќе ја сторат малку веро-
јатна или ќе го ограничат траењето на земј0сп0Ј0т. 
Тој услов се смета за исполнет ако се примени ба-
рем една од следните мерки: 

1) употреба на непробојни (масивни) изолатори; 
2) редовна контрола на изолатори^, а најмалку 

еднаш годишно; 
3) соодветен распоред на спроводниците на 

столбот кој спречува поради прелом на изолатор 
спроводникот да не падне на конструкцијата на 
столбот; 

4) вградување уреди за сигнализација на зем-
јоспојот и за непосредно автоматско исклучување 
на водот штом ќе настане дефект. 

Член 85 
Посебни мерки во врска со напонот на чекорот 

не се потребни ако е преземена една од мерките од 
член 84 на овој правилник. 

3. Заземјување во мрежи со ефикасно заземјеиа 
неутрална точка 

Член 86 
Надземните електроенергетски водови што и 

припаѓаат на мрежа со ефикасно заземјена неутрал-
на точка, мораат да имаат уреди за брзо автоматско 
исклучување при земјоспој, кои сигурно ја исклучу-
ваат делницата во дефект и така ја отстрануваат 
опасноста од дејството на напонот на местото на 
земјоспојот. 

Член 87 -
Столбовите на надземните електроенергетски 

водови од член 86 на овој правилник треба да имаат 
заземјувач во облик на еден или два прстена околу 
секој темел или околу сите темели на еден столб. 
Најмалата длабочина на вкопувањето на заземју-
вачот е 0,5 т . 

Оддалеченоста на прстените од темелот односно 
од столбот треба да биде таква што да се добие по^ 
поволен ефект за обликување на потенцијалот, што 
е зависно од обликот и конструкцијата на темелот 
на столбот. 

Дозволени се и други начини на заземјување 
што обезбедуваат слично дејство. 

Член 88 
Одредбите од член 87 на овој правилник не се 

однесуваат на столбови во каменит терен без земја 
односно во кој, при рационална употреба на матери-
јалот, не е можно да се постигнат задоволителни ре-
зултати на отпорот на заземјувањето. На столбови-
те на ваков тере,н не се поставува заземјувач. 

Член 89 
Во поглед регулирањето на напонот на допирот 

и на напонот на чекорот не треба да се преземаат 
други посебни мерки освен мерките предвидени во 
чл. 86 до 88 на овој правилник. 

4. Заземјувања за заштита од гром 

Член 90 
За при удир на гром во столб или во заштитно 

јаже, опасноста од прескок врз спроводници да се 
намали на поднослива мера, треба да се одреди спо-
ред од ораниот степен на изолација на водот макси-
мално дозволениот отпор на заземјувањето, земајќи 
ги предвид зачестеноста и јачината на громовите во 
подрачјето на трасата, сигурноста на водот и заче-
стеноста на дефектите со оглед на важноста на 

проектирани^ вод, како и трошоците за изработка-
та на заземјувањето. 

Член 91 1 

Ако со заземјувањето изведено според член 87 
на овој правилник не се постигнува отпор кој обез-
бедува заштита од гром, се препорачува меѓусебно 
поврзување на поединечни заземјувачи или поста-
вување уште еден прстен околу сите темели на 
столбот на длабочина од 1 т , односно полагање на 
зраковидни заземјувачи во вкупна должина приб-
лижно на должината на заземјувачите на прстенот, 
ако тоа е поповолно со оглед на теренот. 

Ако со постапката од став 1 на овој член не се 
постигне отпор кој обезбедува заштита од гром, по-
натомошното полагање на заземјувачи зависи од 
значењето на далекуводот и од атмосферските усло-
ви на односното подрачје. 

Ако трошоците за изработка на заземјување на 
столбовите заради заштита од удир на гром се не-
рационално важат одредбите на член 87 од овој 
правилник и за мрежите што не се ефикасно зазем-
ани . 

Член 92 
Се смета дека повратен прескок на спроводни-

кот не е веројатен ако за отпор на заземјувањето е 
исполнет условот според следниот образец: 

- U l 

Hut С ) 
Iu 

каде што е: 
Kuz= отпор на заземјувањето (О) на посматраниот 

столб, без врска со заштитните јажиња; 
Ui = поднослив удирен напон (kV) на изолаторот во 

суво; 
Iu = темена вредност на удирната струја на громот 

(кА) за посматраниот столб. 

При изборот на Iu како ориентација можат да 
послужат вредностите дадени во следната таблица, 
КОЈДО покажуваат за колку проценти од сите удири на 
гром, земени како 100'%, вредноста на струјата од 
првиот ред на таблицата нема да биде надмината: 

Струја од удир на гром 
во столбот кА 20 30 40 50 60 
Удел од сите удири 
на гром 0/о 79 9Г 95 98 99 

Основа за одредување на струјата од удир на 
гром треба да бидат податоците за загрозеноста на 
водот со оглед на зачестеноста на атмосферското 
празнење односно на бројот на грмежливите денови 
во годината. 

Член 93 
Отпорот на заземјувањето со кој може да се 

смета при удираните напони на громот, се зема дека 
е приближно еднаков со отпорот на заземјувањето 
КОЈ се добива со вообичаено мерење Што пократки 
се заземјувачите дотолку оваа претпоставка е поис-
правна. 

5. Заземјување на заштитни јажиња и посебни од-
редби за столбови од различен материјал. 

Член 94 
Заштитно јаже не метални столбови може да 

биде заземјено преку конструкција без посебен вод 
за заземјување, ако конструкцијата е заземјена а 
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одводот на струјата до заземјувачот е осигурен. На 
пристапно место над темелот на конструкцијата мо-
ра да постои стегалка за приклучок на заземјува-
њето. 

Член 95 
Заштитно јаже на армиранобетонски столбови 

може да биде заземјено преку челичната арматура 
во бетонот, ако пресекот на ирачката изнесува нај-
малку 50 mm2 и ако сите делови на арматурата што 
служат за заземјување имаат сигурен контакт. Оваа 
одредба се однесува и на носачите на изолаторите. 

Арматурата што служи за заземјување мора да 
има на лесно пристапно место над темелот завршок 
за стегалка кој излегува од површината на бетонот. 

За да се овозможи непречен одвод .на струјата 
од удир на гром во земјата, се препорачувала ар-
миранобетонските столбови, кои Зеќе поради вкопу-
вање имаат доволно мал отпор на заземјувањето, на 
стегалката за заземјување да се приклучи метален 
извод долг околу 1 т . 

Член 96 
На дрвени столбови не се изведува заземјување, 

освен ако носат заштитно јаже или ако треба да се 
заземаат металните делови. Заземјувањето во тој 
случај се изведува како ка ј металните и армирано-
бетонските столбови. 

Ако,носачите на изолаторите не се заземјени, 
водот за заземјување на заштитното јаже треба да 
се истави од главата на столбот и да се спречи ме-
талната врска со носачите. Се препорачува и на др-
вени столбови да се заземји заштитното јаже на се-
кој столб, но најмалку на секои 300 ш должина на 
водот. 

6. Земјоводи 

Член 97 
Материјалот и минималните пресеци на земјо-

водите, односно на водите што го спојуваат објек-
тот кој се заземјува со заземјувачот, се, наведени во 
таблица 5. 

Таблица 5 

Член 98 
Ако земјоводите се полагаат голи во земјата, се 

сметаат како дел на заземјувач. 

Член 99 
Ако на местото на преминот на земј ОБОДОТ ВО 

земјата се очекува засилена корозија, се препора-
чува водот да се заштити со премачкување, со за-
силување на пресекот или со друга слична мерка. 

Член 100 
Ако постои опасност од механичко оштетување, 

земјОБОДОТ треба да се заштити на погоден начин. 

Член 101 
На земјоводите се применуваат и Техничките 

прописи за електроенергетски постројки над 1000 V 
и Правилникот за Техничките прописи за громо-
брани („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/68), ако со 
овој правилник не е одредено поинаку. 

7. Заземјувачи 

Член 102 
Заземјувачите можат да бидат: лентести, ста-

п о в и или плочест . 

Член 103 
Материјалот, минималните пресеци и дебели1ли-

те на заземјувачите се наведени во таблица 5 кон 
член 97 на овој правилник. 

За заземјувачи можат да се употребуваат и дру-
ги материјали отпорни спрема корозија, со слични 
особини и соодветни пресеци. 

Член'104 
Ако по исклучок се употребува непоцинкуван 

челик или се очекува посилна корозија во земја, 
пресекот на заземјувачот треба да биде за 50% по-
голем од пресекот одреден во таблица 5 од член 97 
на овој правилник, 

Член 105 
Врз заземјувачите се применуваат и Технички-

те прописи за електроенергетски постројки над 
1000 V и Техничките прописи за громобрани, ако со 
овој' правилник не е одредено поинаку. 

VIII. ПРЕМИНУВАЊЕ НА ВОДОВИ И НИВНО 
ПРИБЛИЖУВАЊЕ КОН РАЗНИ ОБЈЕКТИ 

1. Општи одредби 
Член 106 

Во одредбите 'на овој правилник во кои е наве-
дена само сигурносната оддалеченост, износот на 
сигурносната височина е еднаков на износот на си-
гурносната оддалеченост. ^ 
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Член 107 
Сигурносните височини и сигурносните оддале-

ченоста важат за нисконапонски водови и за висо-
конапонски водови со напон до НО kV, ако со овој 
правилник не е одредено поинаку. 

Член 108 
За водови со називен напон 220 kV, сигурносни-

те височини и сигурносните оддалеченоста треба да 
се зголемат за 0,75 т , а за водови со називен напад 
380 kV да се зголемат за 2,0 m - од вредноста за 
напонот 110 kV. 

Член 109 
Ако високонапонски вод минува преку некој об-

јект, треба да се постапи онака како што за оддел-
ни објекти е пропишано со овој правилник. Пропи-
шаните мерки, освен сигурносна височина, треба да 
се преземат и кога водот ќе се приближи когг ав-
тоћат, КОН пат од I ред, кон жичница, пловиа река 
или кан^л, на оддалеченост помала од височината 
на столбот над земјата. 

Член НО 
Хоризонталните оддалеченоста, наведени во 

овој правилник, не, се однесуваат на нисконапонски 
водови што функционално се врзани со односниот 
објект (осветлување на патишта, на спортски игра-
лишта и сл.). 

2. Непристапни места 

Член 111 
За непристапни места (на пример: клисури, кар-

пи, непловни реки, мочуришта и сл.) сигурносната 
височина и сигурносната оддалеченост изнесуваат, 
и тоа: 

1) сигурносна височина — — — — 4,0 m 
2) сигурносна оддалеченост — — — 3,0 m 

3. Места непристапни за возила 

Член 112 
За места непристапни за возила сигурпосната 

височина и сигурносната оддалеченост изнесуваат, и 
тоа: 

1) сигурносна височина: 
— за нисконапонски куќни приклучоци 4,0 m 

, ,— за се друго ^ — — — — — 5,0 m 
2) сигурносна оддалеченост — - — 4,0 m 

4. Места пристапни за возила 

Член 113 
За места пристапни за вбзила (околу населени 

подрачја, над полиња околу кои има полски патеки, 
над ливади и ораници, над полски патишта и шум-
ски патеки), сигурносната височина и сигурносна!а 
оддалеченост изнесуваат, и тоа: 

1) сигурносна височина: 
— за високонапонски водови до НО kV 6,0 т 
— за нисконапонски водови — - — 5,0 m 
2) сигурносна, оддалеченост: 
— за високонапонски водови до НО kV 5,0 m 
— за нисконапоиски водови — — — 4,0 m 

5. Згради 

Член 114 
Водењето на надземни високонапонски водови 

Преку згради што служат за постојанпрестој на лу-

ѓе треба да се ограничи на исклучителни ,случаи, 
ако други решенија технички или економски не мо-
жат да се оправдаат. 

Се смета дека вод преминува преку зграда и ко-
га растојанието на хоризонталната проекција на 
најблискиот спроводник во неотстранета состојба од 
зградата е помало од 5 m без оглед на напонот на 
водот. 

Член 115 
За непристапни делови на згради (покрив, оџак 

и сл.) сигурносната оддалеченост изнесува, и тоа: 

1) за високонапонски водови до НО kV 3,0 in 
2) за нисконапонски водови на носачи 

в ѕидани од страна во зграда, освен за 
уводи ВО зграда , — — — — — 0,25 m 

3) за нисконапонски водови над слемето 
од покрив - — — — - — — 0,40 m 

4) за други нисконапонски водови — 1,0 m 

Член 116 
За посто јане пристапни делови на згради (тера-

са, балкон, градежно скеле и сл.) сигурносната висо-
чина и сигурносната оддалеченост изнесуваат, и тоа: 

1) сигурносна височина: 
— за високонапонски водови до 110 kV 5,0 m 
— за нисконапонски водови — — — 2,5 ш 
2) сигурносна оддалеченост: 
— за високонапонски водови до НО kV 4,0 m 
— за нисконапонски водови — — — 1,25 m 

Член 117 
Вертикалната оддалеченост помеѓу спроводници 

и делови на зграда под спроводници (слеме на по-
крив, горни раб на оџак итн.), за водови со висечки 
изолатори треба да изнесува најмалку 3,0 m и ако 
во преодниот распон постои нормално додатно опто-
варување а во соседните распони го нема тоа опто-
варување. 

Член 118 
За прозорци и надворешни врати сигурносиата 

оддалеченост за нисконапонски водови изнесува, 
тоа: 

1) од горниот раб нагоре — — — — 0,3 m 
2) од горниот раб надолу — — — — 0,7 m 
3) од подот на просторија — — — — 2,5 m 
4) од отворот водорамно во сите правца 

1,25 m кон надворешен простор — — — 1,25 m 

Член 119 
Ако за ни ек рн а п он с ки водови се употребени 

спроводници со изолација што е постојана и отпор-
на на атмосферски влијанија, сигурносната одда-
леченост изнесува, и тоа: 

1) од долниот раб на прозорец или на 
врата надолу — - - - - - - 0,3 m 

2) од отворот на прозорец и врата во-
дорамно во сите правци — — — — 0,6 m 

Ако се употребени спроводници слични на ка-
бел, односно сцмоеосливи кабли, треба да се пред-
види сигурносна оддалеченост само во хоризонта-
лен правец која изнесува 0,6 ш. 

Член 120 
Ако нисконапонските бодови се приближуваат 

кон оџаци, сигурносната височина изнесува, и тоа: 



,Четврток, 27 септември 1973 „ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 51 - Страна 1533 

1) ако оџакот не се чисти од надворешната страна 
(од покривот): 

— ако водот се наоѓа над отворот на 
оџакот — — — — — — — - 0,8 гл 

— ако водот се наоѓа подолу од отворот 
на оџакот — — — — — — — 1,2 m 

2) ако оџакот се чисти од надворешната страна: 
— од стоја л итното место кај оџакот и 

од пристапот до оџакот нагоре — — 2,5 m 
— во сите други правци — — — - 1,25 m 

Не е дозволено преминување на нисконапонски 
вод преку оџаци, ако сигурносната височина изне-
сува помалку од 1,0 т . 

Член 121 
За високонапонски водови над згради е потреб-

на засилената електрична сигурност според член 61 
на овој правилник, а за станбени згради — уште и 
засилената механичка сигурност според член 60 на 
овој правилник. 

Член 122 
На станбени згради не е дозволено поставување . 

на ѕидни конзоли или на ѕидни и П О К Р И Е Н И носачи 
за носење на високонапонски водови. 

6. Згради на погонски постројки 

Член 123 
Сигурносните височини и сигурносните оддале-

ченоста од згради што и припаѓаат на иста погон-
ска постројка чиј е и електроенергетскиот вод 
(електрана трансформаторски станици, разводни 
постројки), а не служат за живеење, можат да би-
дат помали отколку што е наведено во член 114 па 
овој правилник, ако се предвидат соодветни заштит-
ни мерки за спречување на случаен допир на спро-
водник (на пр. поставување на ограда, на лесно 
уочливи натписи за предупредување и сл.), а во со-
гласност со Техничките прописи за "електроенергет-
ски постројки над 1000 V, 

7. Згради со запалив покрив 

Член 124 
За згради чиј покрив е покриен со запалив ма-

теријал, за високонапонски водови, без оглед на на-
понот, сигурносната височина и сигурносиата одда-
леченост изнесуваат, и тоа: 

1) сигурносна височина — — — — 12,0 m 
2) сигурносна оддалеченост — — — 5,0 m 

Во се друго за зградите од став 1 на овој член 
важат одредбите на член 114 од овој правилник. 

8. Објекти во кои се наоѓа лесно запалив материјал 

Член 125 
Не е дозволено водење на водови преку објекти 

во кои се наоѓа лесно запалив материјал (складиш-
та на бензин, на масло, на експлозив и сл.). 

На проаѓа л иштето покрај објектите од ста-в 1 на 
овој член хоризонталната сигурносна оддалеченост 
е еднаква на височината на столбот наголемена за 
3,0 т , а изнесува најмалку 15,0 т . 

9. Населени места 

Член 126 
За водови во населени места (член 82 став 5), 

сигурносната височина изнесува, и тоа: 

1) за високонапонски водови до 1-10 kV 7,0 m 
2) за нисконапонски водови — — — 5,0 m 

Потребна е засилената електрична сигурност 
според член 61 на овој прави нише. 

10. Спортски игралишта 

Член 127 
Треба да се одбегнува минување на водови преку 

регистрирани спортски игралишта. Не е дозволено 
минување на нисконапонски водови над самото иг-
ралиште. Минување на високонапонски водови се 
дозволува само по исклучок, ако нема друго погодно 
решение. 

Сигурносната оддалеченост изнесува 12,0 m 
Потребна е засилената електрична и механичка 

сигурност според чл. 60 и 61 на овој правилник. 
Нормалното и по исклучок дозволеното напре-

гање на спроводниците и на заштитните јажиња се 
,намалува на 75% од вредноста наведена во таблица 
2 од член 24 на овој правилник. 

Спроводниците односно заштитните јажиња мо-
раат да бидат од едно парче. 

Член 128 
Не е дозволено минување на водови преку стре-

лишта. ' 

11. Скијачки скокалница 

Член 129 
Не е дозволено минување на водови преку 

отскокнувачка патека. 
Сигурносната оддалеченост изнесува 12,0 т , а 

сигурносната оддалеченост од отскокнувачката па-
тека изнесува 6,0 т . 

Потребна е засилената електрична сигурност 
според член 61 на овој правилник. 

12. Шуми и дрвја 

Член 130 
Од кој и да било дел од стебло сигурносната 

оддалеченост изнесува, и тоа: 
1) за високонапонски водови до НО kV 2,5 m 
2) за нисконапонски водови — — — 1,0 т 

, За високонапонски водови од ПО kV и повеќе, 
сигурносната оддалеченост мора да биде одржана и 
во случај на соборување на стеблата и мерена од 
спроводникот во неотстранета положба. 

13. Патишта од II до IV ред и патишта за индус-
триски објекти изградени како патишта за општа 

употреба 

Член 131 
Сигурносчата височина изнесува, и тоа: 
1) за високонапонски'водови до 110 kV 7,0 m 
2) за нисконапонски водови — — — 6,0 m 

Член 132 
Оддалеченоста на кој и да е дел од столб од ра-

бот на патниот појас за високонапонски водови 
треба да изнесува најмалку 10,0 т , а во случај на 
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оправдана потреба 5,0 т , со тоа што мора да биде 
посебно образложена. Столбовите на нисконапоа!-
ските водови, по потреба, можат да стојат покрај 
самиот надворешен раб на патен појас. 

Потребна е засилената електрична сигурност 
според член 61 на овој правилник. 

Член 133 
Аголот на преминувањето на водовите над па-

тиштата од II и III ред не смее да биде помал од 
20о. За патиштата од IV ред аголот ма промашува-
њето не е ограничен. 

14. Патишта од I ред 

Член 134 
Сигурносната височина изнесува, и тоа: 
1) за високонапонски водови до 110 kV 7,0 m 
2) за нисконапонски водови — — — 6,0 m 

Член 135 
Хоризонталната оддалеченост на кој и да е дел 

од столб од надворешниот раб на патен појас изне-
сува, и тоа: 

1) за високонапонски водови до 110 kV 20,0 m 
Кога вод минува преку пат од I ред, 
оддалеченоста на кој и да е дел од 
столб може да биде и помала ако тоа 
го условуваат месните прилики и го 
бара техничката сигурност, но не 
помала од — — — — — — — 10,0 m 

2) за нисконапонски водови — — — . 2,0 m 
а во случај на оправдана потреба — кон ра-
бот на патот, со тоа што мора да биде по-
себно образложена. 

Потребна е засилената електрична и механичка 
сигурност според чл. 60 и 61 на овој правилник. 

Член 136 
Аголот на преминувањето, по правило, не смее 

да биде помал од 30о, ако за тоа не по-стои економ-
ско-техничко образложение. 

Член 137 
Во преоден распон на високонапонски водови не 

е дозволена употреба на жица. 

15. Автопатишта - ' 

Член 138 
Сигурносната височина изнесува, и тоа: 
1) за високонапонски водови до 110 kV— 7,0 m 
2) за нисконапонски водови — — — 6,0 m 

Член 139 
Оддалеченоста на кој и да е дел од столб од 

работ на автопатот изнесува најмалку 40,0 ш. 
Кога вод ппреминува преку автопат, оддалече-

носта на кој и да било дел од столб може да биде и 
помала ако тоа го условуваат месните прилики и го 
бара техничката сигурност, но не помала од 10,0 т . 

Потребна е засилената електрична и механичка 
сигурност според чл. 60 и 61 на овој правилник. 

Член 140 
Нормалното и по исклучок дозволеното напре-

гање на спроводниците и на заштитните јажиња се 
намалува на 75% од вредноста наведена во таблица 
2 од член 24 на овој правилник. 

Член 141 
На местото на преминувањето на водот преку 

Автопат не е дозволена употреба на жица. 

Член 142 
Спроводниците односно заштитните јажиња мо-

раат да бидат од едно парче. 

Член 143 
Аголот на преминувањето на водот не смее да 

биде помал од 300. 

Член 144 
При паралелно водење на водови со автопат, на 

потези подолги од 5 km се препорачува оддалече-
носта на водот од автопатот да не биде помала, и 
тоа: 

1) за нисконапонски водови — одоколу 50,0 m 
2) за високонапонски водови до 35 kV 

— од околу — — — — — — 100,0 m 
3) за високонапонски водови над 35 kV 

— од околу — — — — — — 150,0 m 
Во бреговите и шумовите предели оддалеченос-

та на вод од автопат може да се намали на 40,0 т . 

16. Градски улици и густо населени места 

' . Член 145 
Како густо населени места се сметаат населбите 

или местата со регулиран урбанистички план од-
носно населените места со станбени и други згради 
поставени една покрај друга без слободен меѓупро-
стор. 

Сигурносната височина изнесува, и тоа: 
1) за високонапонски водови до 110 kV 7,0 m 
2) за нискоеапонски водови — — — 6,0 ш 

Член 146 
V 

За високонапонските водови е потребна засиле-
ната електрична сигурност според член 61 на овој 
правилник, а на местата на крстосувањето со улици 
или со патишта уште и засилената механичка си-
гурност според член 60 на овој правилник. 

Член 147 
Нормалното и по исклучок дозволеното напре-

гање на спроводниците и заштитните јажиња се на-
малува на 75% од вредноста наведена во таблица 
2 од член 24 на овој правилник. 

Член 148 
За нисконапднски водови во ист распон е дозч 

волена најмногу една наставка по спроводник. 
За високонапонски водови во ист распон е доз-

волена една наставка по спроводник само при приб-
лижување, додека при преминување спроводниците 
односно заштитните јажиња мораат да бидат од ед-
но парче. 

Член 149 
Аголот на преминувањето на водови над град-

ски улици не смее да биде помал од 30о. 

17. Трамваи и тролејбуси , 

Член 150 : 
Сигурносната оддалеченост од возилата, трам-

ваите или тролејбусите, од возните и напојните во-
дови, односно од конструктивните делови за нивно 
носење изнесува, и тоа: 

1) за високонапонски водови до 110 kV 3,0 ш 
2) за нисконапонски водови — — — 1,5 т . 
Потребна е засилената електрична и механичка 

сигурност според чл. 60 и 61 на овој правилник. ^ 
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Член 151 
Нормалното и по исклучок дозволеното напре-

гање на спроводниците и на заштитните јажиња се 
намалува на 75% од вредноста наведена во таблица 
2 од член 24 на овој правилник, , 

Член 152 
Спроводниците и заштитните јажиња мораат да 

бидат од едно парче. 

Член 153 
Аголот ,на преминувањето на возните и натопи-

те водови не смее да биде помал од 30о. 

18. Сплавни реки 

Член 154 
Сигурносната височина од највисокиот водостој 

на реки на кои е можно сплаварање изнесува 7,0 т . 
Потребна е засилената електрична сигурност 

според член 61 на, овој правилник. 

19. Пловни реки и канали 

Член 155 
Сигурносната височина од највисокот водостој 

при кој уште е можна пловидба, ако не е утврдено 
поинаку во спогодба со надлежните органи, изне-
сува 15 т . 

Член 156 
Хоризонталната оддалеченост на кој и да било 

дел од столб изнесува најмалку: 

1) од брегот — — — — — — — 10 m 
2) од стапка на насип — — — — — 6 т . 

Потребна е засилената електрична и механичка 
сигурност според чл. 60 и 61 на овој правилник. 

Член 157 1 1 f ! 

Нормалното и по исклучок дозволеното напрега-
ње на спроводниците и на заштитните јажиња се 
намалува на 75% од вредноста наведена во таблица 
2 од член 24 на овој правилник. 

Член 158 
Не е дозволена употреба на жици. . f 

Член 159 
Спроводниците односно заштитните јажиња мо-

раат да бидат од едно парче. 

Член 160 
Аголот на преминувањето на водовите над плов-

ните реки и канали не смее да биде помал од 30о. 

Член 161 
При паралелно водење на водови со пловни ре-

ки и канали, на потези над 5 km, оддалеченоста на 
високонапонскиот вод од брегот односно од насипот 
не смее да биде помала од 50 т . 

Член 162 
' ' Мерките предвидени во чл. 156 до 158 на овој 

правилник се применуваат и кога хоризонталната 
оддалеченост од брегот на спроводник отстранет по-
ради дејство на ветрот при rh 40оС за водови до 
НО kV и помала од 2,0 m. 

20. МОСТОВИ И слични конструкции 

Член 163 
Сигурносната оддалеченост за водови до 110 kV 

изнесува, и тоа: 
1) од пристапни делови — — — — — 5,0 m 
2) од непристапни делови — — — — 3,0 т . 

21. Антени на телевизиски и радио приемници 

Член 164 
Не е дозволено преминување на водови преку 

антени на телевизиски и радиоприемници, како ни-
ту преминување на такви антени преку водови. 

Сигурносната оддалеченост изнесува, и тоа: 
1) за високонапонски водови др 110 kV — 5,0 
2) за нисконапонски водови - — — — 2,0. 

22. Антени на предавателни и приемни радиостаници 

Член 165 
Не е дозволено преминување на водови преку 

антени на предавателни и приемни радиостаници. 
Сигурносната оддалеченост се одредува во спо-

годба со надлежната организација. 

23. Преминување на високонапонски вод преку друг 
високонапонски вод и меѓусебно приближување 

Член 166 
За високонапонски водови до 110 kV сигурешена-

та височина изнесува 2,5 т , а сигурносната оддале-
ченост — 1,0 т . 

За поважни водови од поголеми распони треба 
да се проверат сигурносното растојание и сигуруше-
ната оддалеченост и кога на горниот вод има додатно 
оптоварување а на долниот вод нема. 

Одредбата на став 2 на овој член се однесува 
и на проверување на максималното отстранување на 
спроводник на долни вод. 

Вод од повисок напон треба да се постави над 
вод од понизок напон. 

Преминување на вод од понизок Есапон преку 
вод од повисок напон е дозволено само ако друг на-
чин на преминување технички и економски не може 
да се оправда. 

Горниот вод мора да се изгради со засилената 
електрична сигурност според член 61 на овој пра-
вилник. 

Член 167 
Меѓусебната оддалеченост на спроводниците на 

два паралелни вода на посебни столбови по мож^ 
ност треба да е еднаква или поголема од височина-
та на повисокиот столб над земјата. 

Најмалата меѓусебна оддалеченост на спровод-
ниците на паралелните водови треба да биде еднаква 
со оддалечноста D пресметана според чл. 34 и 36 на 
овој правилник. Потребно е да се провери меѓусеб-
ната оддалеченост на спроводниците на^дзаралелните 
водови, при најголемо отстранување на спроводник 
на еден вод поради дејството на ветрот, да не биде 
помала од сигурносно^ растојание за повисок н а -
пон, но не помала од 70 cm. При тоа се претпоста-
вува дека спрповодниците на другиот вод не се от-
странети. 

Член 168 
Акр два или повеќе водови се на разни височи-

ни на заеднички столбови, водот со повисок напон 
треба да CQ достави над водот со понизок напон. 
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Минималната хоризонтална оддалеченост помеѓу два 
спроводници што им припаѓаат на различни водови 
треба да биде еднаква со сигурносното растојание на 
водот со повисок напон. 

"Растојанијата на спроводниците на два вода мо-
раат да ги исполнуваат условите предвидени во од-
редбите на глава IV на овој правилник. 

24. Преминување на високонапонски вод преку 
нисконапокски вод и меѓусебно приближување 

Член 169 
Не е дозволено преминување на нисконапонски 

вод преку високонапонски вод. 
За високонапонски водови до 110 kV сигурнос-

ната височина изнесува 2,5 т , а сигурносната одда-
леченост 2,0 т . 

Горниот вод мора да се изгради со засилената 
електрична сигурност според член 61 на овој пра-
вилник. 

Член 170 
Над иисконапонските спроводници треба да се 

постават две обострано заземјени сигурносни јажи-
ња чија сметковна сила на кинење (механичка цврс-
тина) изнесува најмалку 1000 кр. 

Член 171 
Заштитни јажиња над нисконапонски водови не 

треба да се поставуваат, ако за високонапонски вод 
се исполнети следните услови: 

— во преодниот распон треба да е предвидена 
засилената електрична и механичка сигурност спо-
ред чл. 60 и 61 на овој правилник; 

— нормалното дозволено напрегање не смее да 
преминува 1/3 од прекинската цврстина на спровод-
ниците и на заштитните јажиња; 

— ако преодниот распон е ограничен со носеч-
ките столбови, да се провери случајот кога во пре-
одниот распон останува додатно оптоварување, а на 
спроводниците и на заштитниве јажиња во соседни-
те распони нема додатно оптоварување. Во тој слу-
чај дозволената сигурносна височина изнесува 2 m 
за водови до НО kV. 

Член 172 
Ако условите од чл. 170 и 171 на овој правилник 

не можат да бидат исполнети, водот со низок напон 
ареба да се постави во кабел. 

Член 173 
Меѓусебната оддалеченост на спроводниците на 

два паралелни вода на посебни столбови треба да 
биде по можност еднаква или поголема од височи- ' 
ната на повисокиот столб над земјата. 

Најмалата меѓусебна оддалеченост на спровод-
ниците на паралелните водови треба да биде еднаква 
со оддалеченоста D пресметана според чл. 34 и 36 на 
овој правилник. 

Потребно е да се провери меѓусебната оддалече-
ност на спроводниците на паралелните водови, при 
најголемо отстранување на спроводникот на еден вод 
поради дејството на ветрот, да не биде помала од 
сигурносно^ растојание за повисок напон, но не по-
мала од 70 cm. При тоа се претпоставува дека спро-
водниците на другиот вод не се отстранети. 

Член 174 
Ако на заеднички столбови по исклучок има по-

веќе водови на разни височини, високонапонските 
водови мораат да се постават над нисконапонските 
водови. 

Минималната хоризонтална оддалеченост помеѓу 
Два спроводника што им припаѓаат на различни во-

дови треба да биде еднаква со сигурносното расто-
јание на водот со повисок напон. 

Растојанијата помеѓу спроводниците на два вода 
мораат да ги исполнуваат условите од одредбите на 
глава IV на овој правилник. 

Нисконапонскиот вод треба да се опреми со од-
БОДИИЦИ на пренапон на' почетокот и на крајот на 
делницата на водот која е на заедничките столбови 
со високонапонски вод, како и на секој евентуален 
разгранок. 

25. Преминување на мискокапонски вод преку друг 
нисконапонски вод 

Член 175 
За нисконапонски водови што минуваат еден 

преку друг сигурноснаТа височина изнесува 1,0 ги, а 
сигуриосната оддалеченост — 0,5 т . 

26. Преминување на надземен електроенергетски вод 
преку телекомуникационен вод и меѓусебно при-

ближување 

Зпшти одредби 

Член 176 
На мсетото на преминувањето на надземниот е-

лектроенергетски вод преку телекомуникацискиот 
вод сигурносната височина помеѓу најнискиот спро-
водник на електроенергетскиот вод и највисокиот 
спроводник на телекомуникацискиот вод изнесува, 
и тоа: 

1) за електроенергетски водови 380 kV ^ — 5,5 m 
2) ,, ,, ,, 220 kV — - 4,0 m 
3) ,, „ .,, ,, над 35 kV до 

110 kV — — 3,0 m 
4) „ ,, „ над 1 kV до 

35 kV - - 2,5 m 
5) ,, ,, ,, со називен на-

' пон спрема 
земјата над 
250 V до 1 kV 2,0 m 

6) ,, „ ,, со називен на-
пон спрема 
земјата до 
250 V — — 1,0 m 

Член 177 
Во преодниот распон на телекомуникациските 

водови ,од член 184 на овој правилник е потребна 
засилената електрична и механичка спорност спо-
ред чл. 60 и 61 на овој правилник, а во преодниот 
распон на другите телекомуникациони водови — са-
мо засилената електрична сигурност според член 61 
на овој правилник. 

Член 178 
На местото на преминувањето на водовите не е 

дозволена употреба на заштитни мрежи. 

Член 179 
Спроводниците и заштитните јажиња на високо-

напонските водови само во преодниот распон мо-
раат да бидат од едно парче. 

Член 180 
На столбовите на преодниот распон не се дозво-

деии искокнувачки ниту лизгачки стегалки. 

Член 181 
Аголот на преминувањето на водот, по правило, 

треба да биде 90о, но не смее да биде помал од 450. 
Во исклучителни месни прилики тој може да се на-
мали до 30о, со тоа што тоа мора посебно да се об-
разложи. 
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Член 182 
Ако електроенергетскиот вод нема заштитно ја-

же, на столбовите на телекомуникациските водови 
што се наоѓаат на краиштата на распонот на крсто-
сувањето со електроенергетските водови на напом 
над 250 V спрема земјата, треба да се постават гро-
мобрани чие заземјување, по правило, треба да има 
електрична отпорност помала од 25 оми. 

Спроводници 

Член 183 
Во преодното поле најмалите дозволени пресеци 

за спроводници и заштитен јажиња изнесуваат, и 
тоа: , ^ 

за низок на-
пон до 250V 
спрема зем-

јата 

за повисок 
. напон 

- за бакар и челик јаже 10 mm2" јаже 16 mm2 

за алуминиум, алу-
челик и легури од 
алуминиум јаже 16 mm2 јаже 25 mm2 

При преминување на нисконапонски куќни при-
клучоци преку телекомуникациони водови е дозво-
лена употреба на јаже или жица пресек најмалку 
6 mm2 Си односно 16 mm2 А1. 

Член 184 
При преминување на водови преку телекомуни-

кациони водови за меѓународен сообраќај или за 
поврзување на главните градови на,, републиките и 
автономните покраини, нормалното дозволено напре-
гање на спроводниците и на заштитното јаже на 
електроенергетските водови не смее да преминува 
1/3 од нивната прекинала цврстина. 

Член 185 
При преминување на водови преку телекомуни-

кациони водови, освен водовите од член 184 на овој 
правилник, по иск,лучок дозволеното напрегање на 
спроводниците се смета со тројно додатно оптовару-
вање на местото на преминувањето, ако не е испол-
нет условот од член 184 на овој правилник. 

Член 186 
Преодниот напон над телекомуникацискиот вод, 

по можност, треба да биде помал од соседните рас-
пон^ или крстосувачки^ столбови да бидат смета-
ни за поголем сметковен распон. 

Меѓусебно приближување на телекомуникациони и 
надземни електроенергетски водови ђ 

Член 187 
На местата на приближувањето, хоризонталната 

оддалеченост помеѓу најблиските спроводници на два 
вода треба да биде еднаква со височината на пови-
соките столбови наголемена за 3 т . 

Ако поради месни прилики (населба и сл.) не 
може да се одржи оддалеченоста пропишана во став 
1 на овој член, дозволена е хоризонтална оддалече-
ност најмалку 1 m за напон спрема земјата до 250 V, 
џ 4 m за повисок напон со тоа што да се применат 
засилената механичка и електрична сигурност спо-
ред чл. 60 и 61 на овој правилник. 

I Член 188 
При приближување на водови на кривини, треба 

да се преземат мерките против допир на откинати 
спроводници, и тоа: 

1) намалување на распонот така што откинатиот 
спроводник на надворешниот вод да остане оддале-
чен најмалку 3 m од најблискиот спроводник на 
внатрешниот вод, или 

2) засилено зацврстување на спроводници на 
потпорни изолатори (сигурносни стремени или 
слично). 

Член 189 
Одредбите на чл. 187 и 1В8 на овој правилник 

се однесуваат и на телекомуникациони водови за 
кои се употребени надземни (воздушни) кабли. 

Член 190 
За заштита на телекомуникациони водови од 

индуктивно влијание на електроенергетски водови 
над 1 kV важат посебни технички' прописи. 

Член 191 
Телекомуникациските кабли положени во земја 

треба да бидат оддалечени од столбовите на елек-
троенергетските водови најмалку 10 m за називни 
напони до 110 kV, 15 m за називни напони 220 kV, 
а 25 т , за називни напони 380 kV. 

Ако поради месните прилики (улици во населени 
места и сл.) не можат Да се одржат оддалеченост^^ 
пропишани во став 1 на овој член, дозволено е теле-
комуникациските кабли да се положат најмалку на 
1 m од столбовите на електроенергетски водови до 
35 kV. 

Член 192 
Не е дозволено поставување на електроенергет-

ски и телекомуникациони водови на исти столбови. 
Оваа одредба не се однесува на сопствени погонски 
телекомуникациони водови и на сигнални водови на 
електростопанските и слични организации. 

Член 193 
Хоризонталната оддалеченост на најблискиот 

спроводник на електроенергетски вод до столбот на 
телекомуникационен вод не смее да изнесува помал-
к%.од 5 т , Овој услов не мора да биде исполнет, ако 
височинската разлика помеѓу најблиските спровод-
ници на обата вода е најмалку 10 т . 

Хоризонталната оддалеченост на столбот на е-
лектроенергетски вод од најблискиот спроводник на 
телекомуникационен вод не смее да биде помала од 
2 т . При тоа треба да се тежнее таа оддалеченост, по 
можност, да биде помала од двојната височинска ра-

' злика помеѓу највисокиот спроводник на телекому-
никацискиот вод и најнискиот спроводник на елек-
троенергетски вод. 

Член 194 
Ако на местото на крстосувањето телекомуни-

кационите водови се положени во кабел, хоризонтал-
ната проекција на оддалеченоста на најблискиот 
спроводник на електроенергетски вод од најблискиот 
столб што ги носи телекомуникациони^ водови од-
носно извод на телекомуникациониот кабел мора да 
биде ка ј малку еднаква со височината на столбот на 
местото на крстосувањето на електроенергетскиот 
вод зголемена за 3,0 т . 

27. Минување на телекомуникациониот вод преку 
надземен електроенергетски вод 

Член 195 
Минувањето на телекомуникациониот вод преку 

електроенергетскиот вод е дозволено по исклучок во 
населби, и тоа само преку нисконапонски водови со 
напон спрема земјата до 250 V. Минување на теле-
комуникационен вод преку електроенергетски во-
дови со повисоки напони не е дозволено. , t 
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Член 196 
Сигурносната височина помеѓу најнискиот спро-

водник на телекомуникационен вод и на највисокиот 
спроводник на електроенергетски вод изнесува 1,0 т . 

Член 197 
Спроводниците на електроенергетски вод треба 

да бидат изолирани кога преку нив минуваат спро-
водници на телекомуникационен вод според член 184 
на овој правилник. 

28. Приближување'и крстосување на подземни елек-
троенергетски и телекомуникациони кабли 

Член 198 
Забрането е полагање во земја на електроенер-

гетски и телекомуникациони кабли во поредок еден 
покрај друг. 

Член 199 
Ако електроенергетски кабли до напон од 110 kV 

и телекомуникациони кабли се положени подземно, 
на делницата на приближувањето хоризонталната 
оддалеченост на најблискиот електроенергетски ка-
бел од најблискиот телекомуникационен кабел мора 
да изнесува најмалку 50 cm. 

Ако оддалеченоста во став 1 на овој член не 
може да се одржи, на тие места електроенергетските 
кабли треба да се постават во железни цевки, а те-
лекомуникационите кабли — во бетонски цевки, од-
носно треба да се применат други соодветни мерки 
на заштита со кои ќе се согласат заинтересираните 
страни. За напони над 250 V према земјата, елек-
тричните кабли треба да се заземјат на секоја спој-
ница од делница на приближувањето. 

Член 200 
Ако електроенергетските кабли се со напон над 

10 kV, на делницата на приближувањето хоризон-
талната оддалеченост на најблискиот електроенер-
гетски кабел од најблискиот телекомуникационен 
кабел мора да изнесува најмалку 1 т . Доколку таа 
оддалеченост не може да се постигне, треба да се 
постапи според член 199 на овој - правилник, 
со тоа што заземјувањата на електроенергетскиот 
к^бел да бидат на спојниците. Заземјувачот мора да 
биде оддалечен од телекомуникацискиот кабел нај-
малку 2 т . 

Член 201 
Ако електроенергетски9 и телекомуникациони 

кабли се поставени во заеднички тунел, тие, по пра-
вило, се поставуваат на спротивните страни на ту-
нелот Во овој случај за хоризонталната оддалече-
ност важат одредбите на чл. 199 и 200 од оцој пра-ч 

вилник. 
Ако по исклучок електроенергетски и телекому-

никациони кабли мораат да се постават на иста 
страна на тунелот, вертикалната оддалеченост поме-
ѓу најблискиот електроенергетски и најблискиот те-
лекомуникационен кабел треба да изнесува најмал-
ку 50 cm. Телекомуникационите кабли треба да бидат 
поставени под електроенергетските. 

Во случај на дефект на електроенергетски ка-
бел, а за да не може да премине струјата од кабе-
лот врз обвивката на телекомуникацискиот кабел, 
треба да се преземат следните мерки: 

1) на спојниците на електроенергетските кабли 
да се обезбеди добра електрична спроводлива врска 
со обвивката на кабелот; 

2) заземјувањето на обвивката на електроенер-
гетскиот кабел да се изведе според член 200 на овој 
правилник; 

3) електроенергетските кабли да се постават на 
подлога која е добар" спроводник на струја; 

\ 

4) телекомуникациските кабли да се постават на 
подлога која е лош спроводник на струја. 

Член 202 
Ако електроенергетски и телекомуникациони ка-

бли се крстосуваат, за аголот на крстосувањето ва-
жат одредбите на член 181 од овој правилник што 
се однесуваат на надземните водови. 

Вертикалната оддалеченост на местото на крсто-
сувањето помеѓу најблискиот електроенергетски и 
најблискиот телекомуникационен кабел мора да из-
несува 30 cm за електроенергетски кабли со напон 
до 250 V спрема земјата, а 50 cm за електроенергет-
ски кабли со напон над 250 V. 

Член 203 
Ако вертикалната оддалеченост од 50 cm предви-

дена во член 202 на ОВОЈ правилник помеѓу каблите 
не може да се одржи, каблите на местото на крсто-
сувањето треба да се постават во заштитни цевки 
должина 2 до 3 т . И во овој случај вертикалната 
оддалеченост не смее да биде помала од 30 cm Заш-
титните цевки за електроенергетските кабли треба 
да бидат од добро спроведлив материјал, а за теле-
комуникациските кабли — од лошо спроведлив мате-
ријал (член 199 став 2). 

29. Жичници 

Член 204 
При минување на вод преку или под жичница и 

при приближување, сигурносната оддалеченост во 
кај неповолна положба на деловите на жичницата и 
на спроводниците изнесува, и тоа: 

1) за високонапонски водови до НО kV 5,0 m 
2) за нисконапонски видови — — — 3,0 т . 

Член 205 
При минување на вод преку жичница е потреб-

на засилената електрична и механичка сигурност 
според чл. 60 и 61 на овој правилник. 

Член 206 
При минување на вод преку жичница е забра-

нета употреба на жица. 

Член 207 
При минување на вод преку жичница, спровод-

ниците односно заштитните јажиња мораат да бидат 
од едно парче. 

Член 208 
' При минување на вод преку или под жичница, 
аголот на преминувањето не смее да биде помал 
од 30о. , 

Член 209 
При минување на вод преку жичница, металните 

делови на соседните носечки конструкции на жич-
ницата треба да се заземјат. 

30. Жични плотови и метални огради 

Член 210 
Жични плотови, метални огради и на нив слични 

објекти не смеат да се поставуваат близу до челични 
и армиранобетонски столбови. Нивната оддалеченост 
мора да изнесува најмалку 0,7 Un (cm), но не по-
хлалку од 20 cm. Овде Un е наивен напон (kV). 
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Член 211 
При преминување на водот сигурносната одда-

леченост изнесува, и тоа: ^ 
1) за нисконапонски водови — — — 1,25 m 
2) за високонапонски водови до 110 kV 3,00 m. 

31. Жични мрежи 

Член 212 
Како жични мрежи се подразбираат мрежи во 

полиња засеани со хмељ, во лозја, во овоштарни-
ци и сл. 

Сигурносната височина изнесува, и тоа: 
1) за нисконапонски водови — — — 1,25 m 
2) за високонапонски видови до НО kV 3,0 m. 
Сигурносната оддалеченост изнесува, и тоа: 
1) за нисконапонски водови — — — 1,25 m 
2) за високонапонски водови до 110 kv 2,5 m. 

Член 213 
Потребна е засилената електрична сигурност 

според член 61 на овој правилник. 
По исклучок, се дозволува примена на само еден 

потпорен изолатор за првиот повисок степен на изо-
лација (на пример за нискиот напон N 95), со тоа да 
се примени сигурносно зацврстување на спроводни-
ците врз изолаторите. 

Член 214 
Најмалите дозволени пресеци на голи спровод-

ници и заштитни јажиња изнесуваат, и тоа: 
1) за бакар - - - - - - - 16 mm2 

2) за алуминиум и негови легури — — 35 mm2 

3) за алу-челик - - - - - - 25 mm2 

4) за челик - - - - - - - 25 mm2 

Член 215 
Кај водови со напон 110 kV и повеќе е потреб-

но жичките мрежи да се заземјат во појас до 60 m 
од двете страни на водот. Отпорот на заземјувањето 
може да биде најмногу 25 ота. 

32. Гасоводи, нафтоводи, пароводи и сл. 

Член 216 
Ако гасоводи, нафтоводи, пароводи и сл. се по-

ставени надземно, сигурносната височина и сигур-
но^ната оддалеченост изнесуваат, и тоа: 

1) за нискоНапонски водови — — ,— 2,5 m 
2) за високонапонски водови до НО kV 4,0 m. 
Потребна е засилената механичка и електрична 

сигурност според чл. 60 и 61 на овој правилник. 

Член 217 
Сигурносната, оддалеченост се мери од самиот га-

совод, нафтовод, паровод или сличен објект, -како 
и од неговата носечка метална конструкција. 

Член 218 
Аголот на преминувањето не смее да биде по-

мал од 30о. 

Член 219 
На местото на крстосувањето надземниот цево-

вод мора да биде прописно заземјен. 

Член 220 
г Ако електроенергетските водови се паралелно 
бодени со надземните гасоводи, нафтоводи и слични 

објекти, сигурносната оддалеченост не смее да биде 
помала од височината на столбот наголемена за 3,0 m 

Ако сигурносната оддалеченост од став 1 на овој 
член поради теренски услови не може да се постигне, 
дозволена е/и помала сигурносна оддалеченост но 
треба да се преземат сите мерки како при крстосу-
вањето на електроенергетски вод со цевоводи според 
член 216 на овој правилник. 

Член 221 
За гасоводи, нафтоводи, пароводи и слични об-

јекти /поставени подземно, условите за крстосување 
се одредуваат спогодбено со надлежната организа-
ција. 

33. Стогови и сушници 

Член 222 
Не е дозволено поставување стогови близу до 

високонапонски водови. Оддалеченоста на слоговите 
од високонапонските водови мора да изнесува нај-
малку 10,0 т . 

Член 223 
За згради во кои се сушат сено, жита и сл. (се-

нарници, амбари и кошеви) важат одредбите на член 
114 односно на член 124 од овој правилник. 

34. Гробишта 

Член 224 
Поставување столбови на подрачјето на гробиш-

та не е дозволено, Ако не може да се избегне пре-
минување преку гробишта, на крстосните столбови 
треба да се постави електрично засилената изолаци-
ја според член 61 на овој правилник. 

35. Аеродроми 

Член 225 
Надземни високонапонски водови не смеат да 

преминуваат преку.аеродром, да и се приближуваат 
на полетно-слетната патека повеќе од 1000 т , ниту 
да го сечат правецот на полетно-слетната патека на 
оддалеченост помала од 3000 т . 

36. Железнички пруги во составот на Југословенски-
те железници и на други железници со кои се врши 
патнички сообраќај, што не се предвоени за елек-

трификација со надземен контактен вод 

Спроводници и заштитни јажиња 

Член 226 
Најмалите дозволени пресеци на спроводниците 

и на заштитните јажиња во преоденото поле изне-
суваат, и тоа: 

1) за јаже од бакар и челик — — — 16 mm2 

2) за јаже од алуминиум — — — — 35 mm2 

3) за јаже од друг материјал - - 25 mm2. 
Употреба на жица не е дозволена. 

Член 227 
Најголемото затежно напрегање (хоризонтална 

компонента), кое во спроводникот настанува во наЈ-
неповолни услови, не смее да премине 2/3 од нормал-
но дозволеното напрегање на употребениот материјал 
според член 24 на овој правилник — за електроенер-
гетски водови со називен напон до 50 kV односно 85'% 
од нормално дозволеното напрегање на употребениот 
материјал според член 24 на овој правилник — за 
електроенергетските водови со називен напон над 
50 kVt 
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Член 228 
Потребно е со сметање да с^ провери дека при 

тројно нормално додатно оптоварување, напрегањето 
на спроводниците во точката на обесувањето не смее 
да ја преминува вредноста на исклучително дозво-
леното напрегање на употребениот материјал според 
член 24 на овој правилник. 

Член 229 
Спроводниците односно заштитните јажиња само 

во преодниот распон мораат да бидат од едно парче. 

/ 
. Изолатори и стегалки 

Член 230 
Во преоденото поле е потребна засилената меха-

ничка сигурност според член 60 на овој правилник. 
За засилена механичка сигурност на потпорни 

изолатори, не е дозволено изолатори^ да се поста-
ват еден под друг. 

Член 231 
Потребна е засилената електрична сигурност 

според член 61 на овој правилник, со тоа што изола-
,торскит^ синџири за напони од 35 kV или повеќе да 
бидат заштитени од прескок со заштитна арматура, 
и закачалките на изолаторските. синџири да бидат 

,заземјени. Оваа одредба не се однесува на синџири 
на дрвени столбови. 

Член 232, 
На носечките Столбови од преодното поле не е 

дозволена употреба на искокнувачки стегалки. 

Столбови 

Член 233 
Во преодното поле се дозволени најмногу три 

носечки столба. 

Член 234 
Во преодното поле на нисконапонски вод и на 

високонапонски вод до 20 kV за носечки столбови 
можат да се употребат прости дрвени столбови 
вклештени во посебни нбгалки или двојни дрвени 
столбови, на кои не смее да има свртување на тра-
сата, За затежни столбови треба да се употребат 
А-столбови или други соодветни типови столбови. 

Член 235 
За високонапонски водови над 20 kV се дозволе-

ни и дрвени А-столбови само во права траса на во-
дот, а по исклучок и за мал агол на свртување, со 
тоа што стабилноста да се провери со сметање. За 
затежни столбови треба да се'употребат „пирамиди" 
или други соодветни типови столбови. 

Член 236 
Во преодното поле не е дозволено укотвување 

за нисконапонски водови и за високонапонски во-
дови до 20 kV. 

Член 237 
На столбови на преоден распон на високонапон-

ски водови не е дозволено да се поставуваат тран-
сформатори и маслени прекинувачи, ниту прекину-
вачи кај кои можат да настанат отворени лакови. 

Член 238 
Столбовите на преодниот распон треба да се 

проверат за нормално и вонредно оптоварување спо-

ред чл. 75 до 78 на овој правлник, а затежните 
столбови уште и за следните оптоварувања: 

— тежината на столбот, на изолаторите, на прибо-
рот, на спроводниците, на заштитните јажиња; 

— тежината на додатното оптоварување на спро-
водниците и на заштитните јажиња; 

— силата на затегањето на сите спроводници и 
заштитни јажиња во преодното поле, а за водови со 
спроводници во сноп — силата на затегањето на си-
те спроводници во снопот и на заштитните јажиња 
во преодното поле. 

Заземјување 

Член 239 
Кај високонапонски водови на столбовите на 

преодното поле мораат да се заземјат сите метални 
делови за зацврстување на изолаторите. 

Член 240 
За отпорот на заземјувањето важат одредбите 

на чл. 90 до 93 на овој правилник. 
По исклучок, се дозволува отпорот на заземју.-

вањето да се оствари со паралелно спојување на не-
колку заземјувања преку заштитни јажиња. 

Височина на спроводниците , 

Член 241 
Сигурносната височина од горниот раб на шина-

та изнесува 7,0 т . 

Член 242 
Ако во преодното поле постојат носечки столбо-

ви, треба да се проверат сигурносните височини од 
член 176 (за телекомуникациони водови) и член 241 
на овој правилник ако во преодниот распон остане 
додатно оптоварување а во соседните распони не,ла 
додатно оптоварување на спроводниците и на заш-
титните јажиња. Во тој случај е дозволена за 1,0 m 
помала сигурносна височина отколку што е наведе-
на во чл 176 и 241 на овој правилник, со тоа што во 
случаите од член 176 не смее да биде помала од 
1,0 т . 

Член 243 
Аголот на преминивањето не смее да биде по-

мал од 450. Во исклучителни месни услови аголот на 
преминувањето може да се намали до 30о за висо-
конапонски водови од 35 kV и повеќе, со тоа што 
тоа мора посебно да се образложи. 

Член 244 
Поставување на надземни електроенергетски 

водови преку станичен перон, истоварни рампи и 
други истоварил површини не е дозволено. По ис-
клучок, такво поставување на водови може да се 
дозволи, со тоа што тоа мора посебно да се образло-
жи, и што сигурносната височина од горниот раб на 
шината не смее да изнесува помалку од 12,0 т . 

Поставувањето на нисконапонски водови низ 
станичен простор мора да се' изврши со подземен 
кабел под колосеците. 

Оддалеченост ^ 

Член 245 
При преминување или приближување, најмала-

та хоризонтална оддалеченост на кој и да е дел од 
столб од железничка шина треба да изнесува 
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10,0 т . Оваа оддалеченост, по исклучок, може да се 
намали на -5,0 т , со тоа што тоа мора посебно да сс 
образложи. 

Член 246 
Ако вод на колосек на железничка пруга се 

приближи толку што хоризонталната оддалеченост 
помеѓу најблискиот спроводник и шината да е по-
мала од 6 т , треба да се преземат истите мерки на 
заштита, како да минува водот преку железничката 
пруга, освен во поглед на сигурносната височина. 

Поставување на кабли 

Член 247 
При минување под железничка пруга, кабелот 

треба да се положи во канал или во цевки од челик, 
бетон и сл. Каналите и цевките треба да бидат вгра-
дени така што каблите да можат да се изменат без 
копање на долниот строј на железничката пруга. 

Член 248 
Кабелот треба да се положи најмалку на 1 m под 

горните рабови на шината. 

Член 249 
Положбата на подземниот кабел на местото на 

преминувањето треба видно да се обележи со оз-
наки од камен или бетон. 

Член 250 -
Невкопани кабли на мостови, на подвозници и 

. на пропусти треба да се заштитат од механичко ош-
тетување. 

37. Електрифицира!!!! железнички' пруги со надзе-
мен контактен вод и железнички пруги што со пла-
нот се предвидени за електрификација со надземен 

контактен вод 

Член 251 
За електрифицирани железнички пруги со над-

земен контактен вод и за железнички пруги што со 
планот се предвидени за електрификација со над-
земен контактен вод важат одредбите на чл. 226 до 
233, чл. 236 до 240 и чл. 242 до 250 на овој правил-
ник. 

Сигурноената височина изнесува 12,0 т , одда-
леченоста на столбот од железничкиот колосек из-
несува 15 т , а употреба на дрвени столбови не е 
дозволена. 

Член 252 
Преминување на нисконапонски водови и на 

телекомуникациони водови преку контактни водови 
не е дозволено. 

38. Индустриски пруги и колосеци без надземен кон-
тактен вод и без редовен патнички сообраќај 

Член 253 
Сигурносната височина од горниот раб на ши-

ните изнесува 7,0 т . 

Член 254 
Потребна е засилената механичка сигурност 

според член 60 на овој правилник. 

Член 255 
На носечките столбови на преодниот распон не 

е дозволена употреба на искокнувачки стегалки. 

Член 256 
Аголот на преминувањето, по правило, не смее 

да биде помал од 30о, но може да се намали под 
30о за високонапонски водови со напон 10 kV и по-
веќе, со тоа што тоа мора посебно да се образложи. 

Член 257 
В6 поглед на оддалеченоста на кој и да е дел од 

столб од железнички колосек при преминува-
ње, важи член 245 на овој правилник. 

39. Оранжерии и стаклени градини 

Член 258 
За премини на електроенергетски водови преку 

оранжерии и стаклени градини важат одредбите на 
член 114 од овој правилник. 

IX. ДРВЕНИ СТОЛБОВИ 

I. Димензионирање 

Член 259 
За статичка пресметка на дрвен столб се прет-

поставува дека столбот е наполно рамен и дека зго-
лемувањето на пречникот на столбот на подебелиот 
крај е во согласност со важечкиот југословенски 
стандард JUS D.B2.020. 

Член 260 
Напрегањето на столбот или на негови делови 

од силата на затегањето односно на притисокот, кои 
рамномерно се распоредени по пресекот, не смее да 
ја надминува вредноста од таблица 6. 

Таблица 6 

Haj големо 
дозволено 
напрегање 
kp/cm2 150 190 НО 120 40 50 15 20 30 40 

Вредностите наведени во таблица б се засноваат 
врз затежна цврстина на меко дрво о ^ 550 kp/cm2  

односно на тврдо дрво од 850 kp/cm'. 
За вонредно оптоварување на водот (член 74 

став 3) вредностите во таблица 6 можат да се пре-
чекорат за 25%. Класификацијата на дрвото е да-
дена во важечкиот југословенски стандард JUS 
D.B2.020. За градење на електроенергетски водови се 
зема тврдо дрво: даб, питом костен и багрем, како и 
меко дрво: бор, ела( и смрека. 

Член 261 
При напрегање на столбот и на негови делови 

на свиткуван^, максималното рабно напрегање не 
смее да го преминува дозволеното напрегање на 
свиткување според таблица 6 од член 260 на овој 
правилник. 

Слабеењето на пресекот поради дупки за вијци, 
за можданици (чивии) и друго секогаш мора "да се 
земе предвид на појасот на салата на затегањето. 
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) Член 2С2 
Напрегањето на столбот и на негови делови на 

извивање, пресметано според следните обрасци, не 
смее да ја преминува вредноста на дозволеното на-
прегање на притисок. Напрегањето на извивање се 
смета според следниот образец: 

Таблица 7 

(0-F 

каде што е: со = коефициент на извивањето; 
F = најголем аксијаден притисок (кр); 
Ѕ = неослабен пресек. 

Коефициентот со се одредува со оглед на витоста на 
стапот, и тоа: -

за X ^ 75 вреди со = -

за X > 75 вреди со = 

1 

\нху 

I2 

3100 

Извивањето треба да се пресмета за онаа рам-
нина на избивањето која е најнеповолна. 

Витоста на обичен столб се смета според след-
ниот образец: 

k IЈ 
= 7 1 = Ч ѕ 

Максимално 
Начин на Е л е м е н г н а с п о ј о т оптова.рување кр 
спојување Ј 

за меко за тврдо 
ДРВ0 ДРВО 

Двосечен Внатрешно дрво 360 d2 450 d2 

спој надворешно дрво 260 d2 300 d2 

Едносечен Е д е н и л и д р у г т d2 200 d2 

каде што е: h = должина на избивањето; 
i = полупречник на инерцијата; 

Ј = момент на инерција на пресекот во 
правец на извивањето за кој вреди 
li (мали локални ослабувања не се 
земаат предвид); 

Ѕ = површина н^ пресекот без оглед 
на мали локални ослабувања. 

Како должина на извивањето за' вкопани А-
столбови се зема растојанието од средината на кли-
нот и вијкот на врвот до половината на вкопаната 
должина, а за вкопани трикраки односно четири-
краки пирамиди - растојанието од средината на 
клинот или вијкот на врвот до напречниот спој од-
носно од напречниот спој до половината на вкопа-
ната Должина. За столбови со ногалки, како дол-
жина на избивањето се зема растојанието од сре-
дината на клинот на врвот односно од напречниот 
спој до половината на растојанието помеѓу вијците 
што ги спојуваат ногалките со столбот. 

Член 263 
За двојни столбови кои според својата изработ-

ка не ги исполнуваат условите од член 270 на овој 
правилник, се зема дека имаат двоен момент нд от-
пор-на еднокатен столб, За двојните столбови што 
ги исполнуваат условите од тој член може да се зе-
ме дека имаат троен момент на отпор на еднокатен 
столб ако правецот на силата лежи во рамнината 
која минува низ оските на двата столба. 

2. Спојување 

Член 264 
Средствата за спојување на столбовите треба 

да оневозможат меѓусебно поместување на одделни 
елементи на сложени столбови, и тие средства' мо-
раат да ги имаат вредностите на максималните сили 
со кои можат да се оптоварат споевите со вијци на-
ведени во таблица 7. 

d = пречник на спојниот вијак (cm). 

Член 265 
Ако силата дејствува косо на правецот на влак-

ната, при аголот а помеѓу правецот на силата и пра-
вецот на рлакнада (член 264) вредностите од табли-
ца 7 треба да се намалат со следните фактори к: 

а = 0о 150 30о 450 60о 750 90о 

к 5= 1,00 0,95 0,91 0,87 tf,83 0,79 0,75 

Член 266 
Под главата и под навртката на секој вијак мо-

ра да се постави тркалезна подложна плочка преч-
ник 3,5 d, односно квадратна плочка од иста тол-
кава должина на страните, каде што е d - пречник 
на вијкот. Дебелината на плочката треба да изнесува 
околу 1/10 од нејзината страна (пречникот), но нај-
малку 4 mm. 

Член 267 
Меѓусебното растојание на вијците, како и рас-

тојанието од вијците до крајот на стапот, во правец 
на силата на затегањето, мора да изнесува најмалку 
7 пречници на вијците, но не смее да биде помало 
од 10 cm. 

Член 268 
Чивиите (можданиците) треба да бидат израбо,-

тени од тврдо дрво. 'Притисокот помеѓу дрвото и ни-
вните не смее да биде поголем од дозволениот при-
тисок според таблица 6, под услов должината на 
чивиите да не е помала од петорната длабочина на 
засекот. 

Сите делови споени со чивии мораат да бидат 
меѓусебно стегнати со вијци. 

Член 269 
А-столбовите на горниот крај мораат да се спо-

јат барем со една чивија од тврдо дрво. 
Приближно во средината на слободната должи-

на на столбот треба да се постави барем една на-
пречна спојница. Таа спојница се состои од две чет-
вртести или полутркалезни дрва кои на двете стра-
ни се прицврстуваат со вијците за столбот, или од 
едно тркалезно дрво чиј пречник не смее да биде 
помал од пречникот на столбот на врвот, а се стега 
со вијак најмалку М 20 поставен веднаш под него и 
паралелно со него. 

На долниот крај на столбот треба да се постават 
клешти чии гредички се споени со столбовите со 
вијци најмалку М 20. 

Член '270 
Двојните столбови споени со чивии мораат да 

имаат по една чивија ' на секој крај, а освен тоа, 
според должината на столбот, уште 2 до 4 чивии по 
должината, и тоа така поставени што со дупките за 
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вијците и чивиите да не се ослаби столбот околу опас-
ниот пресек, Непосредно покрај секоја чивија мора 
да се постави најмалку по еден споен вијак. За двој-
ни столбови со пречник 16 cm на врвот, спојните 
вијци мораат да бидат најмалку М 16, а за подебели 
столбови — најмалку М 20. Спојните вијци на двој-
ните столбови од низок напон, што не се споени со 
чивии, мораат да бидат најмалку М 20. 

Член 271 
Наместо чивии можат да се употребуваат и дру-

ги средства со иста механичка вредност (на пример 
булдог-плочки). 

3. Конструктивни подробности 

Член 272 
Најмалиот дозволен пречник на столбот на по-

танкиот крај мора да изнесува, и тоа: 

1) на столбови на високонапонски водови: 
— на еднокатни столбови и на елемен-

ти на сложени столбови што се оп-
товарени — — — — — — — 16 cm 

— на помошни елементи на сложени 
столбови 4 — — — — — — — 14 cm 

— на А-столбови и на двојни столбови 
споени со чивии — —- — — - 15 с.и 

-г на ногалки — — — — — — — 18 cm 

2) на столбови на нисконапонски водови: 
— на еднокатни и потпрени столбови 13 cm 
— на А-столбови и двојни столбови — 12 cm 
— на столбови за разграноци на водо-

ви со само 2 спроводника — — — 12 cm 

Член 273 4 

Пречникот на столбовите се мери на 30 cm од 
врвот, а се одредува врз основа на измерениот обем. ^ % 

Член 274 
Столбовите зе електроенергетски водови мораат 

да бидат рамни. Се смета дека е столбот рамен, ако 
растојанието од јажето затегнато помеѓу врвот и 
местото каде што столбот излегува од земјата до по-
вршината на столбот на никое место не е по-
големо од полупречникот на столбот на измереното 
место. 

4. Заштита од гниење и 'рѓосување 

Член 275 
Сите видови дрвени столбови за електроенергет-

ски водови, освен столбови кои по својата природа 
не се подложни на гниење, треба да се импрегнираат 
со соодветно средство за да се обезбеди траење на 
столбот најмалку 20 години. 

Заштитата на дрвени столбови во смисла на 
став 1 од овој член се постигнува кога за одделен 
вид дрво ќе се примени импрегнација што нему му 
одговара, а во согласност со важечките југословен-
ски стандарди. 

Член 276 
Деловите на столбот што не се во допир со зем-

јата ако -нивната употреба не е предвидена подолго 

од пет години, и- деловите на столбот во допир со 
земјата ако нивната употреба не 'е предвидена по-
долго од три години, не мораат да ги исполнуваат 
условите од член 275 на овој правилник. 

Член 277 
- Во поглед на столбовите на нисконапонски во-

дови се смета дека е постапено според одредбите на 
член 275 од овој правилник кога на самото место ќе 
се примени еден од поефикасните начини на им-
прегнација, на пример: инјектирање, засипување со 
пирит при вкопување, бандажи и сл. 

Член 278 
' Сите резови и дупки на столбот мораат да се 

премачкаат со врел битумен без киселина, или мо-
раат да се заштитат од разурнување со друго сред-
ство со исто дејство. 

Член 279 
Директно забетонирување на столбови во те-

мели не е дозволено. 

Член 280 
Челичните делови што се во допир со дрвени 

столбови мораат сигурно да се заштитат од 'рѓосу-
вање. За деловите над земјата таква заштита се 
постигнува со премачкување со метално или неме-
тално средство за бојосување, а за деловите во зем-
јата -т со премачкување со врел битумен без кисе-
лина или со друго средство со исто дејство. 

X. ЧЕЛИЧНИ СТОЛБОВИ 

1. Начин на пресметување на решеткави столбови 

Член 281 4 

Ако при пресметување на решеткави столбови 
силите што дејствуваат врз столбот не се паралелни 
со една страна на столбот, тие мораат да се растават 
на компоненти паралелни со страните на столбот. 

Член 282 
Појасниците (аголни стапови) на решеткавите 

столбови се пресметуваат на аритметичкиот збир на 
силите во односните стапови, кои се' предизвикани 
сочодносните ко-мпоненти. 

Член 283 
Дијагоналите на решеткавите столбови се прес-

метуваат спрема силите предизвикани со онаа ком-
понента што е паралелна со односната страна на 
столбот. 

Член 284 
Моментот на торзијата од надворешните сили 

на решеткавите столбови од правоаголен пресек: 
може да се замени со два еднакви чифта сили што 
дејствуваат во меѓусебно паралелните страни на 
пресекот во рамнината на дејствувањето на торзио-
ниот момент. Овој начин на пресметување може да 
се примени, ако односот на страните на пресекот 
изнесува најмногу 1,5, ако столбот има облик на за-
рабена пирамида и ако во рамнината на дејствува-
њето на торзиониот момент се вградени хоризонтал-
ни зацврстувања во рамките на пресекот на столбот. 
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Член 285 
За појасниците (аголни стапови) кои според 

проектот се напрегнати со аксијални сили на при-
тисокот, евентуалната ескцентричност на тие сили 
може да се занемари. 

Член 286 
За стаповите на исполнувањето, кои според про-

ектот се напрегнати со аксијални сили на прити-
.сокот, ексцентричност на тие сили може да се за-

немари и ако стапот се состои од еден аголник и ако 
тој на аголните стапови или еа јазолниот лим е прик-
лучен само со еден крак. 

2. Конструктивни подробности 

Член 287 
Минималните дозволени димензии на носечките 

елементи на челичните столбови се наведени -во таб-
лица 8. 

Таблица 8 

Најмали димензии на носечките елементи 

Елемент Минимална димензија 
(mm) 

Аголници 
Плоскат челик неослабен 

профил 
широчина b 
дебелина б 

30X30X3 
30 
3 

Плоскат челик ослабен најмногу со една дупка за 
заковки или за вијци 

широчина b 
дебелина б 

30 
4 

ако влагата може да проникне во цевкат.а 
Безрабни 
цевки а к о с е сигурно заштитени од 'рѓосување 

или се исполнети со бетон 

дебелина на Зидот б 4 ако влагата може да проникне во цевкат.а 
Безрабни 
цевки а к о с е сигурно заштитени од 'рѓосување 

или се исполнети со бетон 
дебелина на ѕидот б 2,5 

Тркалезен челик за во најниското поле 
пренапрегнати 
дијагонали^ во другите полиња 

пречник d а 8 Тркалезен челик за во најниското поле 
пренапрегнати 
дијагонали^ во другите полиња пречник d 6 

Заковки пречник на дупката di 11 
Вијци пречник на навојот d 12 

на составите на аголникот и плоскатиот 
челик 

Варови 
на составите на цевките 

должина 1 
дебелина на варот а 

должина 1 
дебелина на варот а 

40 
3 

40 
2 

Бидејќи најмалата димензија на вијкот е 12 mm, 
аголниците L 30X30X3 и плоскатиот челик широчи-
на 30 mm можат да се спојуваат само со варење. 

Член 288 
Најголемите дозволени димензии на заковките и 

вијците зависни од широчината на краците на 
аголникот дадени се во тлаблица 9. 

Таблица 9 
Најголеми димензии на заковките и вијците 

Аголници 
Најмала широчи-
на на кракот 
(mm) 35 45 50 60 70 75 80 

,Заковки Пречник на дуп-
ката di (mm) 11 14 17 20 23 26 29 

Вијци 
Пречник на дуп-
ката di (mm) 13 15 17 21 25 28' 31 

Член 291 
Пропишаните растојанија за врски со помош 

на заковки односно вијци наведени се во таблица 10. 

Таблица 10 
Растојанија на заковките и вијците 

Најмало Најголемо 

Растојание 

ре
до

вн
о 

ис
кл

уч
и-

те
лн

о 

ко
нс

тр
ук

-
ти

вн
и 

вр
ск

и 

Пречник на на- 12 14 16 20 24 27 30 
БОЈОТ d ( m m ) 

3,0 d, 2,5 d, 6 d, или 

4,0 dj 4,0 d; 6 d, или 2o б1 

4 d. 

1,8 d, 1,5 d, 3d, или 8 ^ 

1,5 d, e 1,25 dj 3 d, или 

Член 289 
Заковките мораат да ги исполнуваат условите 

предвидени со важечките југословенски стандарди. 

Член 290 
Вијците мораат да ги исполнуваат условите 

цредвидени со важечките југословенски стандарди. 

помеѓу две соседни за-
ковки, без оглед на 
правецот на силата 
помеѓу два соседни 
вијака, без оглед на 
правецот на силата 
од средината на закоЕ-
ката (вијакот) до работ 
на елементот во пра-
вец на силата 
од средината на заковка-
та (вијакот) до работ на 
елементот, вертикално 

,на правецот на силата 

но
се

чк
и 

вр
ск

и 
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Член 292 
При спојување на стапови со заварување треба 

да се води сметка тежиштето на Баровите да се по-
клопува со тежишната линија на приклучениот стап. 

( v 
Член 293 

Изработка на дупки за заковки и за вијци со 
пробивање без дополнително провртување е дозво-
лена само ако дебелината на елементот не преми-
нува 8 mm во противно треба да се докаже со со-
одветни испитувања дека пробивањето и на поде-
бели елементи задоволува. 

Член 294 
Навртките на вијците мораат да се обезбедат 

од одвртување (на пример со оштетување на на-
вој от). 

3. Дозволени напрегања и димензионирање 

Член 295 
Дозволените -напрегања се наведени во таб-

лица 11. 

Таблица 11 

Дозволени напони 
во kp/cm2 

Вид на напрегање^ Материјал 

но
рм

ал
но

 
оп

то
ва

-
ру

ва
њ

е 
во

нр
ед

но
 

оп
то

ва
-

ру
ва

њ
е 

Затегање и 
свиткување 

С 0370, С 0361 
С 0561 

1600 
2400 

2200 
3300 

Смо шинување за 
заковки и за 
обработени ВИЈЦИ 

CV 40 
CV 50 

1600 
2400 

2200 
3300 

Габен притисок 
за заковки и за 
обработени ВИЈЦИ 

С 0370, С 0361 
С 0561 

4000 
4800 

5500 
6600 

Смолкнување за не-
обработени ВИЈЦИ 

Cv 40 
CV 50 

1100 
1500 

1500 
2100 

Габен притисок за 
необработени вијци 

С 0370, С 0361 
С 0561 

2500 
3300 

3400 
4600 

Затегање на ВИЈЦИ CV 40 
CV 50 

1100 
1500 

1500 
2100 

Затегање за 
челично јаже 

С II 
С III 
С IV 

2800 
4500 
5500 

4000 
7000 
8800 

Ако за изработка на челична конструкција се 
употреби материјал што не е предвиден во таблица 
31 или не е изработен според југословенските стан-
дарди, треба да се смета со соодветни напрегања, 
земајќи го предвид степенот на сигурноста 1,5 за 
нормално оптоварување, а 1,1 за вонредно опто-
варување од гарантираната граница на развлеку-

вањето на материјалот, односно треба да се при-
менат коефициентите со за соодветен материјал. 

Член 296 
Дозволените напрегања на Баровите @dor спрема 

дозволеното (напрегање на материјалот кот се 
спојува со заварување наведени се во таблица 12. 

Таблица 12 

Дозволени напрегања на Баровите 

Вид на варот Вид на напрегањето Qdoz kp/cm2 

Вар на челен 
состав 

Затегање 
Притисок 
Свиткување 
Смолкнување 

0,75 adog 
0,85 о dot 
0,80 ad0. 
0,65 (Jdoi 

Вар во длабнатина Сите видови 
напрегање 0,65 -Jdoa 

Член 297 , 
За пресметување на варот во длабнатина во пра-

вец на силата може да се земе за должина на варот 
најмногу 1 = 40а. 

Член 298 . 
Елементите напрегнати на затегање мораат да 

го исполнуваат условот од следниот образец: 

каде што е: - v 
Ft = големина на силата на затегањето во кр, 
Ѕ„ = површина на пресекот ослабена со дупки за 

заковки или за вијци во cm2 кај обработени 
и необработени вијци, 

Odoz = дозволено напрегање според таблица 11. -

Член 299 , 
За дијагоналите од агол пикот, што се споени са-

мо со една заковка или со еден вијак, се зема од 
образецот (член 298) за Ѕп само пресекот на приклу-
чениот крак ослабен со дупка за заковка односно 
за вијак. , 

Член 300 
Елементите напрегнати на притисок мораат да 

го исполнуваат условот од следниот образец: 

каде што е: 
FP = големина на силата на притисокот во кр; 
Sbr = површина на ^ослабениот пресек во cm2; 
(Јао, = дозволено напрегање на затегање и на свит-

кување според таблица 11; 
со = коефициент на извивањето, кој зависи од ви-

тоста на стапот X. 

Коефициентите со за разни материјали се на-
ведени во таблиците 13 и^14. 

Број 51 - Страна 1545 
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Таблица 13 

Коефициенти на извивањето со за С. 0370; С 0361 

X 
0 1 2 3 4 5 ^ 6 7 8 9 

X 

20 1,04 7 1,04 1,04 1,05 1,05 1,06 1,06 1,07 1,07 1,08 20 
30 1,08 1,09 1,09 1,10 1,10 1.11 1.11 1,12 1,13 1,13 30 
40 1 14 1,14 1,15 1.16 1,16 1,17 1,18 1,19 1,19 ' 1,20 40 

50 1,21 1,22 1,23 1,23 1,24 1,25 1,26 - 1,27 1,28 1,29 50 
60 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1.37 1,39 1,40 60 
70 1,41 1,42 1,44 1,45 1,46 1,48 1,49 1,50 1,52 1,53 70 
80 1,55 1,56 1,58 1,59 1,61 1,62 1.64 ( 1.66 1,68 1,69 80 
90 1,71 1,73 1,74 1,76 1,78 1,80 1 , 8 2 1,84 1,86 1,88 90 

100 1,90 1,92 1,94 1,96 1,98 2,00 2,02 2,05 2,07 2,09 100 
НО 2,11 ^ 2,14 2Д 6 2,18 2,21 2,23 2,27 2,31 2,35 2.39 НО 
120 2,43 2,47 2,51 2,55 2,60 2,64 2.68 2,72 2,77 2,81 120 
130 2,85 2,90 2,М 2,99 3,03 3,08 3,12 3,17 3,22 3,26 130 
140 3,31 3,36 3,41 3,45 3,50 3,55 3,60 3.65 3,70 3,75. 140 

150 3,80 3,85 3,90 3,95 4,00 4,06 4Д1 4Д6 4,22 4,27 150 
160 4,32 4,38 4,43 4,49 4,54 4,60 4,65 4,71 4,77 4,82 160 
170 4,88 4,94 5,00 5,05 5,11 5,17 5,23 5,29 5,35 5,41 170 
180 5,47 5,53 5,59 5,66 5,72 5,78 5,84 5,91 5,97 6,03 180 
190 6,10 6Д6 6,23 6,29 6,36 6,42 6,49 6,55 6,62 6,69 190 

200 6,75 6,82 6,89 6,96 7,03 7,10 7,17 7,24 7,31 7,38 200 
210 7,45 7,52 7,59 7,66 7,73 7,81 7,88 7,95 8,03 8,10 210 
220 8,17 8,25 8,32 8,40 ' 8,47 8,55 8,63 8,70 8,78 8,86 220 
230 8,93 9,01 9,09 9,17 9,25 9,33 9,41 9,49 9,57 9,65 230 
240 9,73 9,81 9,89 9,97 10,05 10,14 10,22 10,30 10,39 10,47 240 

250 10,55 Меѓувредностите не е потребно да се интерполираат 

Таблица 14 

Коефициенти на извивање^ со 

А 
о 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

20 1,06 1,06 1,07 1,07 1,08 1,08 1,09 1,09 1,10 1Д1 20 
30 1Д1 1Д2 1,12 1,13 1,14 1,15 1,15 1,16 1,17 1Д8 30 
40 1,19 1,19 1,20. 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 40 

50 1,28 1,30 1,31 1,32 1,33 1,35 ч 1,36 1,37 1,39 1,40 50 
60 1,41 1.43 1,44 1,46 1,48 1,49 1,51 1,53 1,54 1,56 60 
70 1,58 1,60 1,62 Л, 64 1,66 1,68 1,70 1,72 1,74 1,77 70 
80 1,79 1,81 1.83 1,86 1,88 л 1,91 1,93 1,95 1,98 2,01 80 
90 2,05 2,10 2,14 2,19 2,24 2,29 2,33 2,38 2,43 2,48 90 

100 2,53 2,58 2,64 2,69 2,74 2,79 2,85 2,90 2,95 3,01 100 
110 3,06 3,12 ЗД8 3,23 3,29 3,35 3,41 3,47 3,53 3,59 110 
120 3,65 3,71 3,77 3,83 3,89 3,96 4,02 4,09 4Д5 "4,22 120 
130 4,28 4,35 , 4,41 4,48 4,55 4,62 4,69 4,75 4,82 4,89 130 
140 4,96 5,04 5,11 5Д8 5,25 5,33 5,40 5,47 5,55 5,62 140 

150 5,70 5,78 5,85 5,93 6,01 6,09 6,16 6,24 6,32 6,40 150 
160 ^ 6,48 6.57 6,65 6,73 6,81 6,90 6,98 7,06 7,15 7,23 160 
170 7,32 7,41' 7,49 7,58 7,67 7,76 7,85 7,94 8,03 8,12 170 
180 8,21 8 30 8,39 8,48 8,58 8,67 8,76 8,85 8,95 9,05 180 
190 9,14 9,24 9,34 9,44 9,53 9,63 9,73 9,83 9,93 10,03 190 

200 - 10,13 10,23 10,34 10,44 10 54 10,65 10.75 10,85 10,96 1106 200 
210 11,17 11,28 13,33 11,49 11.60 11,71 11,82 11,93 12,04 12,15 210 
220 12,26 12.37 12,48 12,60 12,71 12,82 12,94 13,05 13,17 13,28 220 230 13,40 13,52 13,63 13,75 13,87 - 13,99 14,11 14,23 14,35 - 14,47 230 
240 14,59 14,71 14,83 14,96 15,08 15,20 15,33 15,45 15,58 15,71 240 

250 15,83 Меѓувредностите не е потребно да се лнтерполираат 
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каде што е: Ј = момент на инерцијата на неослабен 
пресек (cm4) 

Ѕ = површина на неослабениот пресек 
(cm2). 

Член 302 
За должина на избивањето на аголните стапови 

се зема системната должина на стапот, ако краиш-
тата на стаповите се обезбедени од бочни поме-
стувања. 

Член 303 
За должина на избивањето на дијагоналите се 

зема 0,90 од системната должина на стапот, ако ди-
јагоналите се споени на аголни стапови со најмалку 
две заковки или два вијака, односно со заварена 
врска од еднаква цврстина и ако пресекот на дија-
гоналата е помал од пресекот на припадниот аголеи 
стап. 

Член 304 
За должина на избивањето на крстосани дија-

гонали, од кои едната е напрегната на затегање а 
другата на притисок, се зема должината на стапот 
од точката на крстосувањето, под услов дијагона-
лите меѓусебно да се споени најмалку со една за-
ковка или со еден вијак односно со соодветна за-
варена врска. 

Член 305 
Ако извивањето на стапот поради прицврсту-

вање во границите на должината на извивањето е 
врзано за некој одреден правец, се зема моментот 
на инерцијата со оглед на оската која е вертикална 
на тој правец. Ако избивањето не е врзано за од-
реден правец, се зема најмалиот момент на инер-
цијата. 

Член 306 
Елементите напрегнати со истовремено дејству-

вање на силата на притисокот Fp и на моментот на 
свиткувањето М, на кои работ на затегањето му е 
поблизок на тежиштето на пресекот отколку работ 
на притисокот, мораат да го исполнуваат условот 
од следниот образец: 

Член 307 
При пресметување на споеви со заковки или со 

вијци за одредување на напрегањето на смолкну-
вање и на ободен притисок, за заковки и за обра-
ботени виши се зема пречникот на дупката, а за 
необработени ВИЈЦИ пречникот на навојот. 

4. Пресметување на повеќеделните стапови 
напрегнати на притисок 

Член 308 
За повеќеделни стапови напрегнати на прити-

сок, витоста на еден елемент на стапот не смее да 
биде поголема од 50. 

Член 309 
За пресметување на повеќеделните стапови на-

прегнати на притисок, се зема должината на изби-
вањето за материјалната оска (х — х) како за ед-
ноделен стап, а за нематеријалната оска (у - у) 
идеалната витост според следниот образец: 

. Ако рабовите на затегањето и на притисокот се 
еднакво оддалечени од тежиштето на пресекот, мора 
да биде исполнет само условот од образецот наве-
ден во став 1 на ОВОЈ член, Во обата обрасца од овој 
член е: 
со, FP и Sb, — како во член 300 на овој правилник; 
WP и W7 = моменти на отпорот на неос л абениот пре-

сек кои се однесуваат на работ на при-
тисокот односно на работ на затегање-
то (cm3); 

каде што е: m = број на елементите на повеќеде-
леи стап; 

Ху = витост на повеќеделен стап за 
оската у - у ; 

Xi витост на еден елемент на должи-
ната помеѓу две врзалки. 

Член 310 
Повеќеделните стапови мораат да ги исполну-

ваат следните услови: 

АКО, меѓутоа, работ на притисокот му е поблизок 
на тежиштето на пресекот отколку работ на зате-
гањето. покрај наведениот услов мора да биде 
исполнет и условот од следниот образец: 

каде што е: 1, = должина ца избивањето на стапот, 
i = полупречник на инерцијата одре-

ден со 

Член 301 
Витоста на стаповите се одредува според след-

ниот образец: 

X = витост на стапот во рамнината на дејствува-
њето на моментот: 

Odoy = дозволено напрегање според таблица П. 
При тоа потребо е да би Де исполнет и след-

ниот услов: 

каде што е: со, = коефициент на избивањето на 
витост К за материјална оска, 

(Oy,d == коефициент на избивањето на 
идеална витост ку за немате-
ријална оска, 

FP, Sbr и Odoz - како во член 300 на 
овој правилник. 

Член 311 
Врзалките на повеќеделните стапови мораат да 

се предвидат најмалку во третински точки на дол-
жината на избивањето, како и на краиштата на ста-
пот, ако ,таа функција на краиштата на стапот не 
је преземаат јазолни лимови. 

Член 312 
Врзалките Мораат да се приклучат на секој еле-

мент со најмалку -две заковки во третински точки, 
а со најмалку три заковки на краиштата на стапот. 
Тие приклучоци можат да се извршат со соодветен 
заварен спој. 

Член 313 
За приклучок на врзалки смеат да се употребат 

вијци само на местата на кои е неможно да се по-
стават заковки. За ТОЈ случај треба да се предвидат 
обработени вијци. 
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Член 314 
Сите врзалки и нивните приклучоци мораат да 

се пресметаат на идеална напречна сила на стапот 
Fc,,d, според следниот 'образец: 

каде што е: cond и FP — како 6о член 300 на ОВОЈ 
правилник. 

5, Столбови од цевки 

Член 315 , 
За изработка на столбови можат да се употребат 

,челични цевки. 

Член 316 
За вклештени столбови изработени од една 

цевка или од соодветен полигонален пресек, дозво-
лените напрегања на затегање и на свиткување од 
таблица И се намалуваат со коефициентот 0,90 за 
'пореално оптоварување, а со коефициентот 0̂ 80 за 
вонредно оптоварување. 

Член 317 
За столбови од цевки исполнети со бетон, еле-

ментите напрегнати на притисок мораат да го 
исполнуваат условот од следниот образец: 

каде што е: Ј = момент на инерцијата на пресе-
кот на че личната цевка (cm4)t  

Jb = момент на инерцијата на пресекот 
на бетонот (cm4), 

FP и Odat — како во член 300 на овој 
правилник. 

За овој начин на пресметување мора да биде ис-
полнет условот' дека е 

Член 318 
Марката на бетонот за исполнување мора да 

биде најмалку MB 300. Бетонот мора^ да биде вгра-
ден со вибрирање или под притисок. 

6. Решеткави столбови со преднапрегнати дијагонали 

Член 319 
На решеткави столбови со преднапрегнати ди-

јагонали преднапрегањето на затегање мора да се 
движи во границите од 200 до 600 kp/cm2. 

Член 320 
Големината на преднапрегањето мора да се кон-

тролира при изработката на столбовите. 

Член 321 
Минималните димензии на преднапрегнатите 

дијагонали се наведени во таблица 8 од член 287 
на овој правилник. 

Член 322 
Преднапрегање на дијагонали може да се изведе 

со загревање или по механички пат. 

7. Заштита од 'рѓосување 

Член 323 
Челичните столбови мораат да се заштитат од 

'рѓа според Правилникот за техничките мерки и 
услови за заштита на челичните конструкции од 
корозија (Службен лист на СФРЈ", бр. 32/70). 

Член 324 
За деловите на челични столбови што се над 

земјата заштита од "рѓосување може да се постигне 
со заштитно премачкувачко средство против 'рѓа 
или со метални превлака 

Член 325 
За превлаки од цинк треба да се примени по-

цинкувани со топла постапка, ако обликот на че-
личните делови тоа го дозволува. За поцинкувани 
во кади смее да се употреби само рафиниран мета-
луршки цинк. 

Член 326 
Дополнителна обработка на навои на водни и 

навртки поцинкувани со топла постапка не е доз-
волена. 

Член 327 
Челичните делови што лежат во земјата треба 

да се премачкаат со врел битумен или со некое дру-
го ладно или жешко заштитно средство со исто 
дејство. 

Член 328 
Челичните делови што се наоѓаат во бетонот не 

е потребно да се заштитат од 'рѓа. Не е дозволено 
премачкување на такви челични делови со заштит-
ни средства што го намалуваат прилепувањето на 
бетонот и челикот, ако тоа не е земено предвид при 
пресметувањето. 

Член 329 
Ако се употребува маслена боја или битумен-

ско премачкувачко средство, треба да се одбегнува 
бојосување на столбот по влажно време. 

Член 330 
Деловите на челични столбови треба да се со-

ставуваат така што сите допирни површини да се 
составуваат преку свежа боја. 

каде што е: Ѕе = површина ма пресекот на челична 
цевка (cm1); 

Sb = површина на пресекот на бетонот 
(cm2); ^ 

п = однос на модулот за еластичност 
на челикот и бетонот 

СО,Ј - коефициент на извивањето за идеалната 
витост Aui КОЈ" а се. одредува според следниот 
образец: 

каде што е: li = должина на избивањето на ста-
пот; 

Јл = идеален момент на инерцијата на 
стапот Сет4), кој се одредува спо-
ред следниот образец: 

каде што е: Ѕ,а = идеална површина на пресекот 
според следниот образец: 
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, Член 331 
Пред нанесувањето на заштитното средство 

против 'рѓа^ сите челичен - делови треба грижливо 
да се очистат. 

Член 332 
На столбови о,д челични цевки, сите Барови мо-

раат да бидат непропусни за да се избегне прони-
кнување на влага во цевките. Ако цевките не се 
непропусно затворени, внатрешните ѕидови на цев-
ките треба да се премачкаат со битумен или со дру-
ги заштитни средства со исто дејство. 

XI. АРМИРАНОБЕТОНСКИ СТОЛБОВИ 

1. Општи одредби 

Член 333 
Одредбите на оваа глава се однесуваат на пре-

сметување и изработување на сите познати и нови 
типови на армиранобетонски столбови и ногалки за 
столбови на надземни електроенергетски водови. 

Член 334 
За пресметување и изработување на столбови 

важат Правилникот за техничките мерки и услови 
за преднапрегнат бетон („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 51/71) и Правилникот за техничките мерки и ус-
лови за бетон и армиран бетон („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 51/71), ако со овој правилник не е одре-
дено поинаку. 

I. Димензионирање и конструирање на столбови 

Член 335 
Силите и моментите за димензионирање треба 

да се пресметаат по начелата на статиката со тоа 
што при тоа се земаат предвид сите влијанија што 

можат да се појават поради пропишаните и евен-
туално други оптоварувања, како и при пренесу-
вање и подигање на столбовите. 

Член 336 
Четириа го дните и правоаголните полни, разви-

ени и шупливи косо оптоварени столбови, можат 
да се пресметаат за компоненти во правец на си-
мстралата или во правец на дијагоналите на пре-
секот, според тоа на кој правец му е најблиска ре-
зултантата. Во тој случај напрегањата се одредуваат 
со аритметичко суперпоиирање. 

Армиранобетонските решеткави столбови се 
пресметуваат како и другите решеткави столбови. 

Член 337 
За вертикални леани столбови димензионира-

њето на укотвувањето и на набавките на преклоп 
на главната арматура треба да се предвиди со дол-
жини 50% поголеми од пропишаните должини. 

Оваа мера треба да се зголеми најмалку за 
100% за укотвување на арматурата на столбот во 
темелите, ако не се предвидува посебно поефикасно 
обезбедување. 

Член 338 
Ако столбовите треба да се димензионираат за 

пренос, подигање и ,сл , напрегањата на материја-
лот што при тоа настануваат не смеат да ги прече-
корат дозволените напрегања' пропишани за вон-
редните оптоварувања. 

Член 339 
Дозволените напрегања на бетонот и челикот 

за армиранобетонски столбови наведени се во таб-
лица 15, Ако се употребат други видови челици, 
треба да се поднесат докази за нивната цврстина и 
да се смета со следниот степен на сигурноста, и тоа: 

1) 2,5 за нормални оптоварувања, 
2) 2,0 за вонредни оптоварувања. 

Таблица 15 

Член 340 
Бетонот за изработка на масивни столбови не 

смее да биде од марка пониска од MB 200, а бето-
нот за столбови на развиени, шупливи или перфо-
рирани пресеци и на решеткави конструкции, како 
и за сите монтажни делови не смее да биде од 
марка пониска од MB 300. 

Член 341 
Сите напрегања на затегање треба 'да ги презе-

ме во целост арматурата. Косите главни напрегања 

можат да изнесуваат најмногу една половина од 
дозволените вредности за односната марка на бе-
тонот. 

3. Изработка на столбови 

Член 342 
При изработката на бетон за столбови, покрај 

пропишаната цврстина за односната марка на бе-
тонот, треба да се обезбеди и прилепување на бето-
нот и челикот од најмалку 7,О кр/ст2 . 
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Член 343 
Бетонот треба да се меша со машина. По исклу-

чок, може да се примени рачно мешање за изра-
ботка па столбови на тежок терен. 

Член 344 
Бетонот при вградување за сите столбови мора 

да се набави по машински пат: со вибратори, пер-
вибратори, центрифугирање или со друга општо-
усвоена постапка. По исклучок, масивни леани 
столбови можат да се набиваат рачно. 

Член 345 
Готовите површини на бетонот, по симнување 

на оплата, мораат да бидат мазни, без шуплика-
ви места и гнезда. Случајните рапавости, шуплини, 
гнезда и сл. треба да се поправат непосредно по сим-
нување на оплатата. 

Член 346 
Готовите столбови треба да се пренесуваат и да 

се подигаат така што столбовите да не се оштетат 
и да не бидат изложени на оптоварувања за кои не 
се димензионирани. Случајните помали оштетува-
ња неизоставно треба да се поправаат, а столбовите 
што се оштетени во толкава мера што да е загро-
зена нивната стабилност треба да се исклучат од 
употреба. 

Член 347 
Ако заради зголемување на непропустливоста 

на надворешната површина или заради подобар из-
глед столбовите се премачкуваат (пачокираат) или 
се прскаат со цементно млеко, тоа треба да се из-
врши непосредно по симнување на оплатата. 

Член 348 
При изработката на столбови постојано треба 

да се прават пробни коцки, и тоа на терен најмал-
ку за секој петти столб, а во фабрика најмалку за 
секој дваесетти столб. 

Член 349 
Делови од бакар, цинк и алуминиум не смеат да 

се вградуваат во бетон, ниту да бидат во допир со 
бетонот. Поцинкуван челик е дозволен. 

Член 350 
Ако за качување на столб се предвидени фик-

сни качувалки од бетонски челик, тие не смеат да 
бидат со пречник помал од 18 mm и мораат да бидат 
заштитени од 'рѓосување. Првата качувалка не мо-
же да се наоѓа пониско од 2,50 m над темелот. 

XII. УКОТВУВАЊЕ НА СТОЛБОВИ 

Член 351 
Укотвување на столбови е дозволено под след-

ните услови: 
1) конструктивното решение на укотвениот 

столб, без оглед на неговиот материјал, мора да би-
де такво што распределбата на оптоварувањето врз 
укотвувањето и другите делови на столбот да оста-
не главно запазена и при евентуално мало попуш-
тање на укотвувањето; 

2) укотвувањата на незаземјените дрвени стол-
бови мораат да имаат изолациона влошка, чиј сте-
пен на изолација му одговара на степенот на изо-
л аци јата на водот; 

3) укотвувањето треба да се изработи од поцин-
к у в а н челично јаже со пресек најмалку 25 mm2  

при што одделни жици од јажето не смеат да би-
дат потанки од 2 mm, или од поли тркалезен челик 
со пречник најмалку В mm. 

Дозволените напрегања треба да се земат од 
таблица 11 од член 295 на овој правилник; 

4) длабочината на укотвувањето мора да биде 
таква што степенот на сигурноста на кубење на 
укотвувањето да биде најмалку 1,5. 

Аголот на површината на обвивката на земје-
ното тело треба да се земе од таблица 16 од член 
361 на овој правилник. Ако постои можност од деј-
ство на узгон, мора да се смета со него. 

ХШ. ТЕМЕЛИ 

t. Општи одредби 

Член 352 
Зацврстувањето на столбовите на надземните 

водови во почвата мора да се изврши така што да 
биде обезбедена доволна стабилност и спречено не-
дозволеното поместување на столбовите при пред-
виденото оптоварување. Покрај геомеханичките ка-
рактеристики на почвата, треба да се земат пред-
вид и силите што дејствуваат врз деловите на кон-
струкцијата под површината на почвата (притисок 
на почвата, триење, потисок на водата и слично). 

Член 353 
Карактеристиките на -почвата и нејзината но-

сивост, по потреба ги утврдуваат специјализирани 
лаборатории и институти, а по исклучок соодветни 
комисии на стручњаци. 

Член 354 
За пресметувањето и изработката на темелот на 

столбот на надземните водови важат Правилникот 
за техничките мерки и услови за бетон и армиран 
бетон и Правилникот за техничките мерки и услови 
за преднапрегнат бетон, ако со овој правилник не 
е одредено поинаку. 

Член 355 
Димензиите на темелите на столбот треба да 

се пресметаат по методите што се засноваат врз 
практично испитување на слични темели. 

Член 356 
Ако темелите на столбот лежат непосредно по-

крај страните или во страните на стрмни падини 
или во водоплавни подрачја, при пресметувањето 
мора да се -води сметка за тоа за да се постигне ис-
тата сигурност како за темелите на рамен терен. 

2. Фундирање на дрвени столбови 

Член 357 
Прости и двојни дрвени столбови, ако немаат 

некое ,особено фундирање, се вкопуваат во почва 
од среден вид со најмалку 1/6 од нивната вкупна 
должина, но не помалку од 1,60 т , ако според прес-
метката не е потребна поголема Длабочина на вко-
пувањето. Јамата околу сталбот треба да се испол-
ни со материјалот на ископот со цврсто набивање 
во пластови не повисоки од 30 cm. Како среден вид 
почва можат да се сметаат почвите наведени во 
таблица 16 под С и F од член 361 на овој правил-
ник;. 

Член 358 
Заради постигање на потребната стабилност, 

столбовите, но потреба, можат да се вклештат во 
почвата со помош на два венда од крупен и цврст \ 
камен или со помош на хоризонтални дрвени труп-
ци на дното и на третината на вкопувањето. Дебе-
лината на камените венци односно на трупците 
треба да и биде приближно еднаква на дебелината 
на вкопаниот дел на столбот (слика 2). 
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Таблица 16 
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Слика 2 

Член 359 
Околу столбот почвата треба цврсто да се набие 

и површината да се израмни во пад со потребното 
надвишување за да се спречи по сталожување на 
насипот да се создадат вдлабнатини во кои би се 
собирала дождовник. На тоа место не е дозволено 
да се нафрлаат камења. 

Член 360 
А-столбовите мораат да бидат стабилни за си-

лите во рамнината па столбот, како и за силите вер-
тикални на таа рамнина. 

Член 361 
За А-столбови со клешти при дното и со плочи 

во темелот (на пр. решетки од прагови), најголемиот 
притисок врз почвата не смее да ги пречекори вред-
ностите дозволени во таблица 16. Од спротивната 
страна од затегањето, тежината на земјата што ја 
оптоварува плочата заедно со вертикалните сили 
на столбот мора да биде во рамнотежа со силите на 
затегањето во рамнината на столбот, со сигурност 
од најмалку 1,2. 

Член 362 
Ако како плоча за темел се применува ре-

шетка^ од прагови, растојанието на праговите до 
15 cm не се зема предвид, освен при сметање на 
притисокот вр3- почвата. 

За наклонот на страниците на земјената почва 
која го оптоварува темелот важи член 382 од овој 
правилник. 

Член 363 
Начинот на пресметувањето наведен во член 

361 на овој правилник важи и за А-столбови со 
клешти при дното без темелни плочи, со тоа што 
како подлога за земјата Koia го оптоварува теме-
лот, како и за одредување на притисокот врз поч-
вата, на страната на притисокот се зема 1/4 од 
површината на клештите при дното, сметајќи од 
нивниот крај. 

Член 3644 

За ногалки на столбови, што се употребуваат 
заради продолжување на трајноста или за зголе-
мување на стабилноста на дрвени столбови, важат 
одредбите на овој правилник. 

Член 365 
Ногалките на столбовите мораат да бидат из-

работени од материјал отпорен спрема агресивно-
то дејство на почвата. Употреба на дрвени ногал-
ки е дозволена само ако тие се заштитени од гни-
ење со некои од методите во смисла на чл. 275 до 
280 на овој правилник. 

Член 3,66 
Во поглед на ногалките од армиран бетон ва-

жат одредбите од овој правилник што се однесу-
ваат на столбови од армиран бетон. 

Член 367 
Врската помеѓу дрвените столбови и ногалки-

те мора да се изведе така што никаде да не се со-
бира вода, воздухот и светлоста да имаат пристап 
до дрвото и овлаженото дрво да може брзо да се 
осуши. 

Член 368 
Димензиите и конструкциите на врската поме-

ѓу ногалките и столбот мораат да бидат статични 
беспрекорни и да имаат единствен пренос на 
сили. 

Член 369 
За материјалот на ногалките за столбови и за 

делови на врските со столбот, освен за вијците 
оптоварени на смолкување, важат дозволените на-
прегања за столбовите односно за темелите за-
висно од материјалот од кој се изработени. 

Член 370 
Деловите на врската со столбот од челик 

С.0370, кои се оптоварени на смолкнување, се ди-
мензионираат според таблица'7 од член 264 на овој 
правилник. Вијците повторно треба да се притег-
нат кога ќе се осуши дрвото. 

Член 371 
Бидејќи стабилноста на ногалките на столбо-

вите се заснова речиси исклучиво врз вклештува-
ње во почвата, за димензионирањето на ногалки-
те е меродавен условот да бидат избегнати недо-
зволените поместувања на конструкцијата во 
смисла на член 377 на ОВОЈ правилник. 

3. Фундирање на челични и армиранобетсшжи 
столбови 

Член 372 
Челичните и армиранобетонските столбови 

мораат да имаат бетонски темели односно стапки 
од плочи или од прагови, кои треба да се димен-
зионираат така што притисокот врз почвата да не 
ја премине дозволената вредност за односниот 
вид на почвата. Отстапување оД оваа одредба е 
дозволено за армиранобетонски столбови и за но-
галки на дрвени столбови, што можат да се фун-
дираат со директно вкопување, ако нивната си-
гурност е докажана со сметање. 

Член 373/ . 
Начинот на изработката и обликот на теме-

лите (плитко или длабоко фундирање, прагматич-
ни или степенести темели, темели од плочи или 
од прагови, расчленети темели, фундирање на т и -
пови и сл) мораат да се одберат така што да им 
одговараат на постојните услови на конкретниот 
вод (на широчината на основата на столбот, на го-
лемината на нападните сили и моменти, на квали-
тетот на теренот, како и — во одделни случаи — 
на тешкотиите за довоз на материјали и за изве-
дување на работи, како што се црпење вода, под-
градување и сл.). 
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Член 374 
Пред утврдувањето на димензиите на големи: 

темели треба со пробно дупчење или копање да се 
утврдат видот, состојбата и положбата на одделни 
пластови и да се испитаат особините на почвата, 
како и агресивноста на почвата и подземните 
води. 

Член 375 
Дното на темелите, по можност, треба да се 

предвиди во појак пласт на почва со добра носи-
вост, а во секој случај - на длабочина заштите-
на од мраз. 

Член 376 
Стабилноста на столбот се смета како доволна 

ако неговиот степен на сигурност од превртување, 
под дејството на најголемиот момент на надвореш-
ните сили за нормални случаи на оптоварување, 
и одговара на вредноста која се добива од , дија-
грамот на слика 3, земајќи го предвид односот 

широчината на темелите вертикално на 
b рамнината на моментот 

ћ длабочината на фундирањето 

За моментите што настануваат во вонредни 
случаи на оптоварување, така добиениот степен на 
сигурност може да се намали за 15%. 

Притисоците врз почвата дозволени за 'нормални 
случаи на оптоварување при вонредно оптовару-
вање можат да се зголемат за 20%. 

Член 380 
Карактеристиките за' разни, видови почва тре-

ба да се земат од таблица 16 6д член 361 на ОВОЈ 
правилник, ако со испитувањето не се утврдени 
други вредности. 

Член 381 
При пресметување на бетонски темели тежи-

ната на неармиран бетон, треба да се земе во 
сметка со најмногу 2200 kp/mG, а на армиран ,бе-
тон — со најмногу 2300 kp/m4, по исклучок од во-
лумен ските тежини предвидени со Привремените 
технички прописи за оптеретување на згради кои 
се составен дел на Решението за Привремените 
технички прописи за оптеретување на згради 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр/ 61/48). 

Член 382 
Тежината на почвата треба посебно да се земе 

од таблица 16 од член 361 на овој правилник ако 
со испитувањето не се утврдени други вредности. 
За одредување на тежината на почвата што го 
оптоварува темелот, треба да се земе земјеното 
тело омеѓено со обвивка под агол Р од вертикална-
та страна на призматичниот темел односно од ра-
бот на стапката на темелот, според слика 4. 

Слика 3 

Член 377 
За темелите со b: n c l , за утврдувања на нај-

големиот дозволен момент, за нормални и за вон-
редни случаи на оптоварување, смее да се прет-
постави како дозволено навалување на темелите 
1:100. Со примена на степенот на с-игурноста по 
дијаграмот на слика 3, тој услов е исполнет и по-
себното проверување може да изостане. Тој дија-
грам се употребува при пресметување на темелите 
според методата на Kleinlogel и Burklin. 

Член 378 
За бетонски темели чија горна површина не 

досега до површината на почвата туку лежи нај-
многу на 50 cm под површината на почвата^ за-
ради поедноставно сметање може да се претпоста-
ви дека темелот досега до површината на почвата. 

Член 379 
При пресметувањето на темелите мораат да 

се употребат константи што ,и одговараат на сос-
тојбата на почвата на градилиштето (дозволен 
притисок: врз почвата, константа на почвата, отпор 
на триењето помеѓу бетонот и почвата и сл). 

Слика 4 

Член Ш 
Ако помине подолго време од ископување па 

Јамата до бетонираното на темелите, особено при 
неповолни климатски услови, пред бетонирањето 
треба да се провери, дали почвата ги задржала 
првобитно оценетите карактеристики., ,' 

Ако карактеристиките на почвата во меѓу-
време се влошиле, треба да се усогласат димен-
зиите на темелите со новите услови, 

Член 384 
-Напрегањето на бетонот на неармирани темели 

не смее да ги надминува максималните вредности 
наведени во таблица 17. 

Таблица 17 

Оптоварување на 
столбови 

Притисок Затегање 
од. цврстината на коцката на 

притисок по 28 дена . 
За нормално опто- 1/4 но најмногу 1/20 но најмногу 
верување 50 kp/cm2 4 kp/cm2 

За оптоварување 
при прекин на 
спроводници 

1/3 но најмногу 1/16 но најмногу 
60 kp/cm2 5 kp/cm2 / . 



Страна 1554 - Број 51 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток, 27 септември 1973 

Член 385 
За пресметување на темелите се дозволени 

методите на Sulzberger, Kleinlogel и Burklin, доде-
ка други методи се дозволени само ако ги испол-
нуваат условите предвидени со одредбите на овој 
правилник. 

Член 386 
За темели од плочи или прагови, за расчлене-

ти и поделени темели, за темели на шипови или 
за темели од друг облик, кои не се пресметуваат 
по методите наведени во член 385 на овој правил-
ник, степенот на сигурноста од превртување мора 
да биде најмалку 1,5 а од поместување — најмал-
ку 1,0. 

Член 387 
При пресметување на расчленети темели те-

жината на почвата треба да се земе според член 
380, а тежината на темелите — според член 381 
на овој правилник. 

) 

Член 388 
Ако во пресметувањето на расчленети темели 

се занемарува триењето при извлекувањето на 
темелите, за тежина на почвата треба да се зерде 
тежината на земјената почва според член 382 на 
овој правилник. 

Член 389 
Ако при пресметување на расчленети темели 

се зема предвид и триењето, за тежина на почва-
та треба да се земе тежината на земјената почва 
со вертикалните страни, на која базата и е те-
мелната плоча. При пресметување на триењето 
треба да се земе вредноста на активниот притисок 
на почвата за сигурност од поместување, а 0,9 од 
вредноста на пасивниот притисок на почвата за 
сигурност од превртување, со вредностите на ко-
ефициентите на триењето и на аголот на вна-
трешното триење од таблица 16 (член 380), ако не 
се добиени други вредности на местото на фунди-
рањето на столбот. 

Член 390 
При пресметување на расчленети темели тре-

ба да се провери дали конструкцијата на столбот 
дозволува односно овозможува хоризонталната 
сила да се пренесува рамномерно врз сите темели 
и дали поради таа сила хоризонталниот притисок 
врз почвата не е поголем од дозволените вредности. 

Член 391 
Напрегањето на бетонот на расчленети темели, 

ако тие не се армирани, треба да ги исполни ус-
ловите од таблица 17 од член 384 на овој правил-
ник, а ако се армирани — условите од чл. 74 и 77 
на Правилникот за техничките мерки и услови за 
бетон и армиран бетон. 

Член 392 
- Косо оптоварените блок-темели, за кои праве-

цот на резултантата на нападните сили и е побли-
зок на симетралата отколку на дијагоналата на те-
мелите, дозволено е да се пресметаат за поголе-
мата компонента во правецот на симетралата. Ако 
правецот на резултантата и е поблизок на дија-
гоналата на темелите, таквиот темел може да се 
пресмета за резултата свртена во правец на по-
блиската симетрала, или за двете компоненти во 
правец на симетралата, при суперпонирање на 
резултатите, со тоа што суперпонираните вредности 
да не смеат да преминуваат 4/3 од дозволениот 
притисок врз почвата. 

Член 393 
Темелите во здрава или помалку испукана 

карпа не е потребно1 да се пресметаат на притисок 
врз почвата ниту на прегревање. Димензионира-
њето може да се изврши според пресекот на стол-
бот во основата, односно според конструкцијата 

на укорувањето во темелот и според можноста за 
изработка на ископ на јама до потребната дла-
бочина и за исполнување на преостанатиот простор 
со бетон. 

Член 394 
Ако има подземна вода во некохерентната поч-

ва мора да- се земе предвид намалувањето на те-
жицата поради потисок. 

Член 395 
За столбови оптоварени со вертикални сили 

наугоре, при димензионирање на темелите мора 
да се земе предвид намалената сигурност од пре-
вртување поради неиамален притисок врз дното 
на јамата за темел. 

Член 896 
Ако бетонскиот темел се состои од плочи на 

дното и од горниот дел кој се бетонира по вграду-
вање на столбот, плочата смее да се земе во смет-
ка при димензионирањето на темелот само ако со 
соодветна арматура е сврзана со горниот дел. 

Член 397 
За неармирани темели бетонот не смее да би-

де од марка пониска од MB 100, а за армирани те-
мели — од марка пониска од MB 150 со најмалку 
250 kg цемент на 1,0 т 3 темел. За набивање на бе-
тонот се препорачува употреба на первибратор. За 
изработка на темели не се дозволува употреба на 
бетон кој со стареењето ја губи цврстината на 
пример на бетон изработен од цемент на Lafarge. 

Член 398. 
Во бетонот на масивни темели е дозволено да 

се вгради до 25% здрав и чист камен. Поголемата 
тежина на каменот во однос на тежината на бето-
нот не се зема предвид при пресметување на ди-
мензиите и на стабилноста на темелите. Во ис-
такнатиот дел на неармирани степенести темели и 
зад коренот на стапката во широчина до полови-
ната на неговата слободна широчина, не е дозво-
лено вградување на камен (слика 4). 

Член 399 
Масивни темели можат да се изведуваат така 

што на 15 cm дебел пласт свеж бетон марка MB 100 
да се нафрлува камен и каменот да се сложува во 
пластови до најмногу 30 cm и да се залева со редок 

. цементен малтер мешавина 1 :5 до целосното испол-
нување на сите шуплини. 

Во помалку пропустлива почва е потребно да се 
сложува каменот во претходно налеан пласт редок 
цементен малтер со повторување на постапката до 
15 cm под врвот на јамата Тој остаток треба да се 
израмни со пласт бетон марка ВМ 100. 

Постапката од став 1 на овој член не смее да се 
применува врз степенести и врз армирани темели. 

Член 400 
Височината на стапката во коренот на степе-

нестите темели од неармиран бетон мора да и би-
де еднаква на 1,5-катна широчина на истакнати-
от дел на стапката (слика 4). 

Член 401 -
Во блок-темелот на решеткави столбови од 

голема широчина изработени во едно парче во 
средината може да се предвиди камен нафрлан во 
бетонот или шуплина која се исполнува со матери-
јал добиен од ископот. 

Шуплината од став 1 на овој член озгора мо-
ра да се покрие со бетонска плоча дебелина 5 до 
10 cm, со горната површина во наклонот — заради 
истекување на вода. 

Член 402 
Бетонски темели без арматура треба да се 

бетонираат одеднаш без прекин, освен ако горниот 
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и долниот дел меѓусебно прописно се поврзат со 
соодветна арматура. 

Член 403 
Темелите за челични столбови мораат да би-

дат најмалку 20 cm повисоки од теренот, а гор-
ната површина на темелите мора да биде обрабо-
тена така што на неа да не се задржува вода и 
деловите на столбот над темелите да не го спре-
чуваат истекувањето на вода. 

Член 404 
Во плавните подрачја темелите треба да се 

пресметаат за највисоката вода која просечно се 
јавува во период од 10 години. 

За решеткави столбови конструкцијата на 
столбот треба да се заштити од оштетување со 
пловечки предмети, и тоа до височина од 50 cm 
над регистрираната највисока вода во период од 
10 години Ако на плавното подрачје во период од 
10 последни години се појавил и мраз, на столбот 
треба да му се даде погоден облик за да се заш-
тити од натрупување на мраз. 

Член 405 
Бетонските темели не треба да се малтерису-

ваат ниту да се обработува нивната површина, но 
видливите делови мораат да бидат мазни. 

Член 406 
Ако бетонските темели се изработуваат во 

мочуришта или во инаку агресивна почва, мораат 
да се применат соодветните мерки заради спречу-
вање на штетното дејство на таквата почва или на 
таквата вода врз бетонот. Природата на агресивнос-
та треба да се утврди со испитување на почвата од-
носно на водата и според тоа да се одредат пот-
ребните мерки на заштита. 

Член 407 
Ако сондирањето на столбот се врши со пло-

чи, прагови и сл., а делот на челичниот столб во 
почвата-не е обложен со бетон, челичните делови 
што лежат во почвата мораат да се премачкаат со 
врел асфалт или да се заштитат на друг начин 
од 'рѓосување. Дрвените прагови мораат да бидат 
импрегнирани со средство' што штити од гниење 
или мораат на друг начин да се заштитат од униш-
тување, ако не се наоѓаат постојано под кота на 
подземна вода или ако според својата природа не 
даваат доволен отпор на разурнувањето. 

Член 408 
Затрупаната земја над темелните плочи, пра-

гови и сл. околу темелите, треба цврсто да се на-
бива во пластови од по најмногу 30 cm. При из-
рамнувањето , на површината треба да се земе 
предвид дополнителното сталожување на н а с и л -
ната почва. 

XIV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 409 
Надземните електроенергетски водови за кои: 

е издадено одобрение за изградба пред денот на 
влегувањето во сила на OBOI правилник, можат да 
се изградат според инвестиционо-техничката до-
кументација врз основа на која е дадено одобре-
нието за нивната изградба. 

Член 410 
Со денот на влегувањето во сила" на овој: пра-

вилник престануваат да важат Техничките,, про-
писи за градба на надземни електроенергетски 
водови (Додаток на „Службен лист на СФРЈ", бр. 
24/67), кои се составен дел на Правилникот за тех-
ничките мерки за изградба на надземни електро-

енергетски БОДОВИ (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 
24/67 и 27/68) и Правилникот за техничките мерки 
за изградба на надземни електроенергетски водо-
ви со напон од 380 kV („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 13,69;. 

Член 411 
Овој правилник влегува -во. сила осмиот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

10 - бр. 1526/2 
13 Јули 1973 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за стопанство, 
Бошко Димитриевиќ, с. р. 

707. 

Врз основа на член 397 став 3 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/73), со-
јузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРОДАЖБАТА НА ЦАРИН-
СКИТЕ СТОКИ И ЗА РАСПОРЕДОТ НА СРЕД-
СТВАТА ДОБИЕНИ СО ПРОДАЖБАТА НА ТИЕ 

СТОКИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на 

продажбата на царинските стоки и распоредот на 
средствата добиени со продажбата на тие стоки, 
и тоа за: -

1) стоки што железничката станица и ги пре-
дала на царинарницата како вишок (член; 87 став 
3 од Царинскиот закон); 

2) напуштени моторни возила со странска ре-
гистрација (член 100 став 4 и член 101 став 2 од 
Царинскиот закон); 

8) стоки ЧИЈ увоз е забранет (член 205 од Ца-
ринскиот закон); ^ 

4) стоки ЧИЈ рок за лежење истекол (член 229 
од Царинскиот закон); 

5) стоки предадени на царинарницата на сло-
бодно располагање (член 279 став 3 од Царинскиот 
закон); 

6) привремено увезени оштетени стоки пре-
дадени на царинарницата (член 324 став 3 од Ца-
ринскиот закон); 

7) стоки од поштенски пратки што испраќачот 
не сака да ги прими (член 344 став 2 од Царински-
от закон); 

-8) стоки одземени во . прекршочна постапка, 

Член 2 
Врз основа на евиденцијата што ја води за 

стоките што се наоѓаат под царински надзор (член 
206 од Царинскиот закон), царинарницата составу-
ва списоци на стоките (по видови, трговски назив 
и количина) за стоките од член 1 од овој правил-
ник за кои се стекнале услови да бидат изложе-
ни; на продажба, одвоено по основите според кои 
се предадени, одземени или на друг начин презе-
мени од страна на царинарницата. 

Член 3 
За прегледот, , мерењето и проценувањето на 

стоките по списоците од член 2 на овој правил-
ник, како и за проверувањето дали се стекнале 
услови за продажбата на тие стоки, царинарница-
та формира комисија од 3 члена, 

Комисијата е должна да утврди дали стоките 
наведени во списоците одговараат на податоците 
од исправите според кои царинарницата стоките 
ги примила, одзела или на Друг начин ги презела. 
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За својата работа комисијата составува записник. 
Ако утврди дека состојбата на стоките во поглед 
на квалитетот или количината не се согласува со 
податоците од наведените исправи, комисијата е 
должна тоа да го констатира во записник 

К о м и с и ј а во записникот посебно констати-
ра дека се стекнале условите предвидени со за-
конот за излагање на стоките на продажба. 

По извршениот преглед, мерење и проценува-
ње на вредноста на стоките, во соодветните рубри-
ки на списоците од член 2 на овој правилник ко-
мисијата ја запишува утврдената вредност на сто-
ките. 

Ако во работата на комисијата учествува веш^ 
так, трошоците за вештачење се намируваат од 
средствата добиени со продажбата на стоките. 

Член 4 
При утврдувањето на вредноста на стоките во 

смисла на член 3 од овој правилник, комисијата 
ја зема предвид цената на такви или слични сто-
ки на домашниот пазар, по одбивање на вообича-
ените трошоци на работењето во трговијата. 

Член 5 
Царинарницата може да му одобри на лицето 

на кое гласи превозната односно преносната ис-
права стоките чиј рок за лежење истекол (член 
229 од Царинскиот закон) да ги подигне, при прет-
ходно царинење, до почетокот на јавната про-
дажба. 

Ако стоките не се продадат на првата јавна 
продажба, царинарницата може да дозволи поди-
гање на стоките во смисла на став 1 од овој член, 
до почетокот на наредната јавна' продажба. 

Во случаите од ст. 1 и 2 на овој член, лицето 
што ги подига стоките е должно да ги плати и 
сите трошоци што царинарницата ги имала пора-
ди држењето, чувањето, превозот и процената на 
стоките, објавувањето на јавната продажба, како 
и другите трошоци во врска со тие стоки. 

Член 6 
Продажбата на стоките од член 1 на овој пра-

вилник ја врши царинарницата ка ј која се нао-
ѓаат стоките врз основа на списоците според кои 
е извршен прегледот, мерењето и проценувањето 
на вредноста на стоките и тоа по пат на јавна про-
дажба. 

Сојузната управа за царини може да одреди 
јавната продажба на стоките да се изврши во не-
кое место надвор од седиштето на царинарницата 
или стоките да и се упатат на друга царинарница 
заради продажба, ако смета дека на тој начин ќе 
се постигне поповолна цена. 

Член 7 ' 
Јавната продажба се објавува во дневниот 

печат, и тоа најдоцна на 10 дена пред денот на 
јавната продажба. 

Огласот за јавната продажба треба да содржи 
податоци за видот и за состојбата на стоките за 
почетната цена, за денот, часот и местото на одр-
жувањето на јавната продажба, за височината и 
за начинот на полагањето кауција за учествува-
ње во јавната продажба, како и за денот, часот и 
местото на кое може да-се разгледаат стоките што 
се излагаат на продажба. 

Член 8 
На јавната продажба можат да учествуваат 

физички и правни лица под услов да ја положат 
пропишаната кауција. 

. Член 9 
Пред почетокот на јавната продажба, понуду-

вачите се должни да положат кауција во износ 
од 10°/о од проценетата вредност на стоките. За из-
вршената уплата на кауцијата понудувачите се 
должни да прибават исправа. 

Член 10 
Објавената вредност на стоките служи како 

почетна цена за јавната продажба. 
Јавната продажба се заклучува ако за стоки-

те ниту по третата покана не е понудена цена по-
висока од почетната цена 

Член 11 
Првата јавна продажба може да се одржи са-

мо ако на неа учествуваат најмалку 3 понудувачи. 
Ако првата јавна продажба не успее, се зака-

жува втора јавна продажба, која може да се одр-
жи ако на неа учествуваат најмалку диа понуду-
вачи. Втората јавна продажба се објавува на ис-
тиот начин како и првата, со тоа што во огласот 
се назначува дека таа е втора јавна продажба. 

Ако стоките не се продадат ниту на втората 
јавна продажба, продажбата може да се изврши 
по пат на непосредна погодба. 

Член 12 
За секоја јавна продажба се води записник во 

кој се внесуваат податоци за стоките, за почетната 
цена на стоките, за учесниците на наддавањето на 
јавната продажба, за поднесените понуди, за постиг-
натата продажна цена и за купувачот. 

Записникот за Јавната продажба го потпишу-
ваат членовите на комисијата, купувачот и присут-
ните понудувачи. 

Записникот од став 2 на ОВОЈ член се истакнува 
на огласната табла на царинарницата, во рок од 2 
дена од денот на завршената продажба и мора да 
се наоѓа на огласната табла три дена од денот на 
истакнувањето, во кој рок учесниците на јавната 
продажба можат да поднесат приговор врз работата 
и постапката на комисијата. 

За поднесениот приговор царинарницата доне-
сува решение во рок од 3 дена од денот на подне-
сувањето на приговорот. ' 1 -

Член 13 
Купувачот е должен купопродажната цена да 

ја уплати и стоките да ги преземе во рок од 5 дена 
од денот на извршената продажба односно од де-
нот на окончувањето на постапката по поднесениот 
приговор. 

" Ако купувачот во рокот од став 1 на овој член 
не ја уплати купопродажната цена, го губи правото 
на враќање на кауцијата, која се внесува во буџетот 
на федерацијата како вонреден приход, а стоките 
повторно се излагаат на јавна продажба. 

Член 14 
По исклучок од одредбите на член 6 од овој 

правилник, царинарницата може да врши продажба 
на брзо расипливи стоки и на друг начин. 

Член 15 
Предмети од историска, археолошка, етнограф-

ска, културна и уметничка вредност не се излагаат 
на јавна "продажба, туку му се предаваат на орга-
нот надлежен за заштита на спомениците на култу-
рата на републиката односно на автономната по-
краина од чија територија се таквите предмети 

Потеклото на предметите од став 1 на овој член 
го утврдува организации ата за заштита на споме-
ниците на културата чие седиште е на подрачјето 
на царинарницата кај која се наоѓа предметот 

Член 16 
Употребувани предмети на текстилната и коже-

ната конфекција одземени во прекршочна постапка 
или отстапени на царинарницата без надоместок, 
можат да му се отстапат на Југословенскиот птомен 
крст, со наплата на трошоците за сместувањето, 
превозот и чувањето на стоките. / 

Член 17 
Предметите за кои по комисиски пат ќе се 

утврди дека немаат комерцијална вредност или дека 



Четврток, 27 септември 1973 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Б,рој 51 — Страна 1557 

можат штетно да дејствуваат врз здравјето или 
моралот (дроги, порнографски или пропагандни ма-
теријали и сл.), се уништуваат под царински надзор. 

Член 18 
Стоките што имаат комерцијална вредност само 

како суровини или отпадоци можат да се продадат 
со собирање на понуди. 

Член 19 
Средствата остварени со продажбата на стоките 

од член 397 на Царинскиот закон, освен стоките од 
член 398 на тој закон, се распоредуваат така што 
прво се намируваат сите трошоци (трошоците на пре-
возот, трошоците на чувањето, трошоците на про-
дажбата, лежарината и сл.), а остатокот се уплатува 
во корист иа буџетот на федерацијата. 

Член 20 
Основица за пресметување на царините и на 

другите давачки за стоките од член 397 од Царин-
скиот закон е постигнатата продажна цена, намалена 
за настанатите трошоци, освен за моторните возила 
од чл. 100 и 101 од Царинскиот закон за кои како 
основица се зема вредноста на возилото според Ли-
стата на царинските основици за патничките автомо-
били, комиони, моторцикли и мопеди што југосло-
венски и странски државјани ги увезуваат, внесуваат 
или примаат од странство, намалена за трошоците 
од член 19 на овој правилник. 

Член 21 
ОВОЈ правилник влегува во сила наредниот ден 

-.од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува до 31 март . 1974 година. 

Бр. 3-11270/1 
20 септември 1973 година 

Белград 
Заменик сојузен секретар 

за финансии, 
Божидар Радуновиќ, с. р. 

708. 

Врз основа на член 17, член 19 став 2 и член 
21 став З од Законот за мерните единици и мерила-
та („Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/61 ќ „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 12/65 и 37/73), во согласност со 
со1узниот секретар за труд и социјална- политика, 
сојузниот секретар за стопанство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ МЕРИЛА ШТО ПОДЛЕЖАТ НА ЗАДОЛ-

ЖИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД 

1. Во Наредбата за определување мерила што 
подлежат на задолжителен преглед („Службен лист 
на СФРЈ", бр, 15/69) во точка 1 под 8, алинеја шеста 
зборот0 „установи" се заменува со зборот: „органи-
зации" на обете места. 

2 Во точка 6 зборовите: „стопанските организа-
ции" се заменуваат со зборовите: „организациите на 
здружениот труд". 

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

' 10 број: 3535 
18 септември 1973 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за стопанство, . 

Бошко Димитриевиќ, с. р. 

709. 

Врз основа на член 14 од Законот за мерните 
единици и мерилата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
45/61 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65 и 37/73), 
сојузниот секретар за стопанство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛ-
НОТО УПОТРЕБУВАЊЕ НА МЕРНИТЕ ЕДИНИЦИ 
ЗА ЗАФАТНИНА ВО ПРОМЕТОТ НА АЛКОХОЛ-
НИ ПИЈАЛОЦИ, БЕЗАЛКОХОЛНИ ПИЈАЧКИ И 

ОЦЕТ 

1. Во Наредбата за задолжителното употребува-
ње на мерните единици за зафатнина во прометот 
на алкохолни пијалоци, безалкохолни пијачки и 
оцет ( „Службен лист на СФРЈ", бр. 2/64), во то,чка 1 
став 2 зборовите: „стопански организации" се за-
менуваат со зборовите: „организации на здружени-
от труд". ' " 

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

10 бр 3585 
18 септември 1973 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за стопанство, 

Бошко Димитриевиќ, с. р. 

710. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производители-
те и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТЕЛЕ-
ВИЗИСКИ ПРИЕМНИЦИ, ЗА АВТОМОБИЛСКИ 

РАДИОПРИЕМНИЦИ И ЗА НИВНИ ДЕЛОВИ 

L Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 1 ноември 1972 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за телевизиски приемници, за ав-
томобилски радиоприемници и за нивни делови, со 
тоа што производителските организации на здру-
жениот труд да можат да ги зголемат своите пос-
тојни продажни цени, и тоа за: 

/ 
1) телевизиски приемници, во просек до 12% 
2) автомобилски радиоприемници, во про- ' 

сек до 12% 
3) делови за телевизиски и автомобил-

ски радиоприемници до 12% 

при задржување на постојните услови на продаж-
бата и според ценовниците што се составен дел на 
спогодбава. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени со спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
Ѕавод за цени, со решение бр. 224/1 од 30 август 1973 
година, 
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, 4, Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставници на производителите: „Чајавец" — 
Бања Лука, „Електронска индустрија" — Ниш, 
„Радиоинду стрија" — Загреб и „Горење" — Бе-
лење. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: „Ра-
диоелектро" — Вел град, Предузеќе робних куќа 
„Београд" — Белград, „Инекс" — Белград, „Но-
ви дом" — Белград, „Електрометал" — Белград, 
„Електротехна" — Белград, „Југоелектро" — 
Белград, „Електротехна" — Загреб, „Радиоелек-
тро-центар" — Загреб, „Нама" — Загреб, „Фер-
импорт" — Загреб, „Југотехника" — Љубљана, 
„Ковинотехна" — Цеље, „Развитак" — М е л о -
виќ, „Агровој Бодина" — Нози Сад, „Бродо-
меркур" — Сплит, „Метал" — Бања Лука, „Рав-
ниште" — Крушевац и „Техногвожѓар" — Нови 
Сад. 

711. 

Брз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставникот на произ-
водителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ДЕНИ ЗА КОН-
ЗЕРВАТОРИ (САНДАЦИ ЗА ДЛАБОКО ЗАМРЗ-

НУВАЊЕ) 

1. Претставникот на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 8 декември 1972 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за конзерватори (сандаци за дла-
боко замрзнување) со тоа што производителските 
организации на здружениот труд да можат да ги 
зголемат своите постојни продажни цени, така што 
највисоката продажна цена да изнесува за: 

— конзерватор тип SGH 200 
— конзерватор тип SGH ЗОО 
— конзерватор тип SGH 380 

до 3.088 дин/парче 
до 3.390 дин/парче 
до 3.721 дин/парче 

при условите на продажбата одредени во спогодба-
та, чиј оригинал се наоѓа во Стопанската комора на 
Југославија. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат одвоено купуваат по цените одредени со 
оваа спогодба и под условите на продажбата предви-
дени во спогодбата од точка 1 на оваа спогодба. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 186/2 од 31 август 1973 
година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставник на производителите: Лошке товар-
не хлади л ников — Шкоф ја Лока. 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 
Ера — Белење, Техномеркатор — Цеље, Југо-
техна — Љубљана, Ковинотехна — Цеље, Из-
бира — Птуј, Савиња — Мозирје, Зар ја — Ма-
рибор, Потрошиш^ — Мурска Собота, Електро-
техна — Љубљана, Меркур — Крањ, Меркатор 
— Љубљана, Нама — Љубљана, Металка — 
Љубљана, Меркс — Цеље, Зарја — Јесенице, 
Колонијале — Марибор, АБЦ — Љубљана, Са-
вињски магацин — Жалец и Мурка — Лесце. 

712. 

Врз основа на член 22 од Зако,нот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производители-
те и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА (ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ВЕЛО-
СИПЕДИ, ЗА МОПЕДИ, ЗА ЗАДНИ ГЛАВИЦИ И 

ЗА НИВНИ ДЕЛОВИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 10 јули 1973 годи-
на склучија и потпишаа Спогодба за промена на за-
течените цени за велосипеди, за мопеди, за задни 
главина и за нивни делови, така што производител-
ските организации на здружениот труд да можат да 
ги зголемат своите постојни продажни цени, при 
постојните услови на продажбата, и тоа за: 

1) склопувачки велосипед до 10,9% 
2) туристички — спортски 

велосипед до 10,9'% 
3) велосипед со'помошен мо-

тор до 10,9'% 
4) мопеди ' до 10,9'% 
5) делови за производи од 

одредбите под 1 до 4 од 
оваа точка до 10,9% -

6) задна главина за велоси-
пед „Маратон" до 61,82 дин/парче 

7) делови на задна главина 
за велосипед „Маратон" 
во паритет со цената од 
одредбите под 6 на оваа 
точка. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под условите 
што се предвидени со спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 451/2 од 14 септември 
1973 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист па 
СФРЈ". 

Претставници на производителите: „Унис-Рог" 
— Љубљана, „Томос" — Копер, „Омега" — Нови 
Сад, и „Унис творнице" — Бугојно. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Словенијаавто" — Љубљана, „Волан" — Љуб-
љана, „Аутохрватска" — Загреб, „Металиако-
мерц" — Загреб, „Аутомо" — Риека, „Метал" — 

^— Бања Лука, „Југобицикл" — Белград, „Ауто-
србија" — Лесковац, Аутокуќа „Шумадија" — 
Белград, „Југоаграр" —- Нови Сад, „Техногзол:-
ѓар" — Нови Сад, „Метеор" — Суботица, „Ауто-
славонија" — Осиек, „Аутома^едонија" — Скоп-
је, „Ловац" — Белград и „Ловац" — Ниш. 

713. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производители-
те и претставниците на потрушувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА (ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА МЕ-
ТАЛНИ САДОВИ, ЗА ПРИБОР ЗА ЈАДЕЊЕ, ЗА 
ТРПЕЗНИ УГОСТИТЕЛСКИ САДОВИ И ЗА ПО-

ЖАРСКИ ПРОИЗВОДИ 
Ј 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на дотрошувачите на 28 јуни 1973 го-
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дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за метални садови,- за прибор за 
јадење, за трпезни угостителски садови и за ко-
жарски производи, така што производителските ор-
ганизации на здружениот труд да можат да ги зго-
лемат своите постојни продажни цени, при постој-
ните услови на продажбата, и тоа за: 

1) емајлирани садови ДО 16% 
2) поцинкувани и други садови (од бел 

лим, нерѓосувачки бакарно кала-
исано месингано калаисани) ДО 20% 

3) алуминиумски садови ДО 16% 
4) нерѓосувачки прибор за јадење ДО 17,(5% 
5) хромиран прибор за јадење ДО 17,6% 
6) трпезни угостителски садови ДО 18,4% 
7) џебни ножови ДО 14,4% 
8) кујнски ножеви ДО 15,2% 
9) месарски ножови ДО 16,8% 

10) спортски ножови ДО 16,8% 
11) ножици за домаќинство и занает-

чиство ДО 20% 
12) сатари ДО 16% 

2 Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите предвидени со спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 448/2 од 2 септември 
1973 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставници на производителите: „Јединство" 
— Бачка Паланка, „Металија" — Суботица, 
„Борис Кидрич" — Струга, „Металац" — Горн,и 
Милановац, „Горица" — Загреб, „Емо" — Цеље, 
„Рад" — Белград, „Кордун" — Карловац, „Брат-
ство" — Охрид, „Импа" Земун, „Искра" — Ада 
и „Фадила" — Призрен. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Металургија" — Смедерево, „Задранка" — За-
дар, „Панонија" — Птуј, „Тргопромет" — Субо-
тица, „Феримпорт — Железар" — Осиек, „Ме-
теор" — Суботица, „Тргопромет" — Панчево, 
„ОТП" — Осиек, „Центроколонијал" — Скопје, 
„Нова Трговија" — Битола, „Угобиро" — Бел-
град, „Фероелектро" — Сараево, „Меркур-им-
порт" — Скопје, „ОТП" — Загреб, „Стекло" — 
Љубљана, „Центромеркур" — Љубљана", „Емо-
на" — Љубљана, „Металка" — Љубљана, „Мер-
кур" — Крањ, „Ковинотехна" — Цеље, „Нама" 
— Загреб, „Феримпорт" — Загреб, „ОТП" — 
Карловац, „Тргопромет" — Загреб, „Јеклотехна 
— Марибор, „Техномеркатор" — Цеље, „Жељ-
пох" — Загреб, „Техномеркур" — Карловац, 
„Бродокомерц" — Риека, „Далма" — Сплит, 
„Развитак" — Метковиќ, „Ангропромет" — ^Са-
раево, „Метал" — Бања Лука, „Техногвожѓар" 
— Нови Сад, „Електрометал" — Белград, „Цен-
тропром" — Белград, „Ангропромет" — Ниш, 
„Техночелик" — Кралево, „Тргопромет" — Кра-
лево, „Интерпромет" — Скопје, „Охридски ма-
газин" — Охрид, „Славија" — Скопје, „Велетр-
говина" — Сараево, „Унима" — Сараево, „Крис-
талимпорт" — Белград, „Ангропромет" — По-
жаревац, „Тргопромет" — Лесковац, ,,Партизан'4 

— Чачак, и „Тргопромет" — Прокупле. 

714. 

Брз основа на член' 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛАБО-
РАТОРИСКО СТАКЛО, ЗА ТЕХНИЧКО СТАКЛО 

И ЗА СТАКЛЕН МОЗАИК 

1. Претставникот на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 6 август 1973 годи-
на склучија и потпишаа Спогодба за промена на за-
течените- цени за лабораториско стакло, за технич-
ко стакло и за стаклен мозаик, со тоа што произво-
дителските организации на здружениот труд да мо-
жат д а т и зголемат своите постојни продажни цени, 
при задржување на постојните услови на продаж-
бата. и тоа за: 

1) лабораториско стакло до 16% 
2) техничко стакло до 14,4% 
3) стаклен мозаик, и тоа за: 

Производ А-12 А-13 А-15 А-21 А-22 А-23 А-25 А-26 

Дин/m2 до 65,30 61,20 61.20 77 50 61,20 61,20 77,50 77,50 

Производ А-32 А-33 А-35 А-36 А-37 А-39 А-42- А-97 

^Дин/т2 до 61,20 61.20 77.50 77,50 61,20^77,50 77,50 65,30. 

Производ В-10 В-49 В-51 В-56 В-57 В-58 В-86 В-91 

Дин /т 2 до 61,20 65,30 77 50 65.30 89,80 89,80 65,30 65,30 

Производ С-65 Е-77 F-82 Н-80 В-16 С-65-С -

, Дин /т 2 до 99,30 115.60 183,60 353,60 61,20 74,80 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите предвидени со спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 145/3 од 6 септември 
1973 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот' на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставник на производителите: „Творница 
лабораторијског стакла „Борис Кидрич" — Пула. 
Претставници на купува чите-потрошувачи: 
„Ветпром" — Белград, „Југолабораторија" — 
Белград, „Југолек" — Белград, „Неимар" — 
Белград, „Електротехна" — Белград, „Центро-
пром" — Белград и „Истра" — Пула. 

715. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите 
и претставниците на ,потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЖИ-
ЧЕНИ ПРОИЗВОДИ (ЖИЧЕНИ ПЛЕТИВА, БОЦ-
КАВА ПОЦИНКУВАНА ЖИЦА, ЖИЧЕНИ И МО-
НОФИЛНИ ПЛАТНА, РЕШЕТКАЕСТИ НОСАЧИ, 
РЕШЕТКИ ОД БРАНОВИТИ ЖИЦИ И ОД БРАНО-

ВИТИ ПРУЖИНИ) 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 23 јули 1973 годи-
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на склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за жичени производи (жичени пле-
тива, боцкава поцинкуван жица, жичени и моно-
филни платна, решетка ести носачи, решетки од бра-
новите жици и од брановити пружини), со тоа што 
производителските организации на здружениот труд 
да можат да ги зголемат своите постојни продажни 
цени, при постојните услови на продажбата, и тоа за: 

1) Жичени плетива (четириаголни — „Уни-
верзал", поцинкувани и шестаголни 

„Меркур-хексагон" поцинкувани) до 11% 
2) Боцкава жица, поцинкувана, тип „Iowa" 

и „Gliden" до 11% 
Ѕ) Жичени и монофилни платна (платна — 

челични, поцинкувани, месингани; комар-
ице, жичен, бојосуван; комарник од мо- ^ 
нофилни нишки; филтер платно од мо-
нофилни нишки; филтер платно од ба-
карна калаисана жица; платно од фос-
фор-бронзена жица; платно од бакарна 
калаисана жица, ппатно од монофилни 
нишки; платно од кантал-жица; платно 
„Рабиц", поцинкувано платно „Рабиц", 
ткаено, поцинкуваво и иепоцинкувано; 
платно „Рабиц", од бела жарена жица, 
електроварено; алу — пластично платно џ 

и заварени мрежи, фини поцинкувани) до 11% 
4) ,Решеткаести носачи, тип „Omnia" до 16% 
5) Решетки од брановите жици (светло 

влечени и патентирани) до 17% 
6) Бран ОБИТИ пружини ^ДО 9% 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под "ус-
ловите што се предвидени со спогодбава. 

3 На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
ѕавод за цени, со решение бр, 471/1 и 483/1 од 31 
август 1973 година. 

/ 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставници на производителите: „РМК Зени-
ца" — Зеница, ,.Милан Видак'4 — Футог, „Жич-
ка" — Цеље, „Донит" — Содражица и „Железар-
на Јееенице:' — Јесенице. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: „По-
савина" — Обреновац, ^,Поцерина" — Шабац, 
„Никола Крга" — Смедерево, „Феротекс" — 
Кралево, „Граѓевинар" — Нови Сад, „Инекс" — 
Белград, „Техногвожѓар" — Нови Сад, „Копао-
ник" — Белград, „Напредак" — Шабац, „Ангро-
сировина" — Белград, „Балкан" — Нови Сад, 

, „Огрев" — Белград, „Електрометал" — Белград, 
„Гвожѓар^ — Кралево, „Радиоелектро" — Кру-
шевац, „Караорман" — Скопје, „Интерпромет" — 
Скопје, „Метал" — Бања Лука, „Унакомерц" — 
Бихаќ, „Упис" — Сараево, „Фероелектро" — Са-
раево, „Жељезар" — Осиек, „Жељпох" — Заг-
реб, „Грамат" — Загреб,,Мликоопскрба" — Заг-
реб, „Дарина" — Сплит, „Металка" — Љубљана, 
„Меркур" — Крањ, „Ковинотехна" — Цеље, 
„Универзал'' —- Јесенице, „Јела" — Шабац, и 
„Нова опрема" — Словенградец. 

Четврток, 27 септември 1973 

716. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производители-
те и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА БЕЗ-
ДРВНИ ХАРТИИ „АЛ К АЛ", „МОРАВА", ПЕРО-
ЛЕСНИ ХАРТИИ, БАНКПОСТ-ХАРТИИ СО ВО-

ДЕН ЖИГ И ХЕРОКС-ХАРТИИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 30 јануари 1973 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за бездрвни хартии „Алкал", „Мо-
рава", перолесни хартии, банкпост-хартии со воден 
жиг и херокс-хартии, со тоа што производителските 
организации на здружениот труд да можат да ги 
зголемат своите постојни продажни цени, така што 
највисоката продажна цена да изнесува, и тоа за: 

Дин/Kg 
1) бездрвна хартија „Алкал"^ 1/1 келена, 

машински мазнета, голем формат, 70 g/m2; до 7,00 
2) бездрвна хартија специјална „Морава", 

1/1 келена, сатинирана, голем формат, 
100 g/m2 до 6,50 

3)' перолесна хартија, 1/1 келена, машин-
ски магнета, голем формат, 80 g/m2 до 7,00 

4) банкпост-хартија со воден жиг, годем 
формат, 70 g/m2 до 6,60 

5) херокс хартија, голем формат, 70 од-
носно 80 g/m2 до 7,00 

при задржување на постојните ,услови на продаж-
бата, а спбред спецификациите утврдени во доку-
ментацијата која е составен дел на спогодбава. 

2. Учесниците на Оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под ус-
ловите што се предвидени во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 196/1 од 5 септември 
1973 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставници на производителите: Здружена 
папирница — Љубљана и Товарна документнега 
ин картнега 'папирја — Радече при Зиданом 
мосту, 
Претставници на ку пувачите-потрошувачи: 
„Папир" — Белград, „Напријед" — Загреб, „Цан-
кар ј ева заложба" — Љубљана, „Шумадија" — 
Белград, „Меркатор" — Љубљана, Државна за-
ложба Словенија — Љубљана, „Младинска 
књига" — Љубљана, Графички завод Хрватске 
— Загреб, „Хромос" — Белград, „Нолит" — Бел-
град, „Графика" — Загреб. „Папиро-графика" — 
Љубљана, Фабрика дувана — Сараево и „Унион 
импекс" — Сараево. 

717. 

Врз основа на член 22 од Законот за ошптестзз-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ ' , 
бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производители-
те и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СУРОВ 

ПОКРИВЕН КАРТОН 

1. Претставникот на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 9 ноемврр! 1973 го-

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените ценр! за суров покривен картон, со тоа 
што производителските организации на здружениот 
труд да можат да ги зголемат своите постојни про-
дажни цени. така што највисоките продажни цепи 
да изнесуваат, и тоа за: 

1) суров покривен картон, број 150 до 2,40 дин/kg 
2) суров покривен картон, брј 120 до 2,46 дин/kg 
3) суров покривен картон, број 80 до 2,69 дин/kg 

при задржување на постојните услови на продажба-
та, а според спецификациите утврдени во докумен-
тацијата ш^о е составен дел на оваа спогодба. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите што се ,предвидени во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 741/1 од 4 септември 
1973 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот деи 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставник на производителите: Слаткогорска 
товарна картона ин папирја — Слатки врх. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: „Би-
т у м е н ^ " — Сараево, „Грмеч" — Белград, ,,Изс-
лирка" — Љубљана, — Мосте, „Хромос-Катрап-
-Кутрилин" — Загреб и „Изма" — Белград. 

718. 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист па 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставникот на пролз-
водителите и претставниците на потрошувачите 
^склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СРЕД-

НО ФИНИ ХАРТИИ ЗА ЅИДНИ ТАПЕТИ 

1. Претставникот на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 7 ноември 1972 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за средно фини хартии за виз-
ни тапети, со тоа што производителските организа-
ции на здружениот труд да можат да ги зголемат 
своите ПОСТОЈНИ продажни цени, така што највисо-
ката продажна цена да изнесува до 4,50 дин/kg, при 
задржувања на постојните услови на продажбата, а 
с-поред спецификациите утврдени во документаци-
јата што е составен дел на оваа спогодба. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 756/1 од 4 септември 
1973 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставник на производителите: Здружене па-
п и р н и ^ ' — Љубљана. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: Фа-
брика зидних тапета — Приштина, „Lipa-Mill" 
— Загреб и „Полувинил" — Посушје, 

719. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производители-
те и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СУЛ-

ФАТНА ОБВИВНА ХАРТИЈА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 12 април 1973 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за сулфатиа обвивка хартија, со 
тоа што производител ските организации на здру-
жениот труд да можат да ги зголемат своите пос-
тојни продажни цени за најмногу до 20%, при за-
држување на постојните услови на продажбата "а 
според спецификациите- утврдени во документаци-
јата што е составен дел на спогодбава. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба Ће ги 
продаваат односно купуваат по цените -и под усло-
вите, што се предвидени во спогодбава. 

ч3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со-решение бр. - 690/1 од 4 септември 
1973 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставници на производителите: Фабрика 
сулфатне целулозе и папира — Иваиград, Фаб-
рика сулфатне целулозе и папира — Дрвар. 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 
„Просвета" — Пожаревац, „Слово" — Кралево, 
„Димитрије Ту цониќ" — Титово Ужице, „Полет" 
— Лебане, „L.pa Mill" — Загреб, „Памо" — Мо-
дрича, „Графика44 — Загреб, ,Напријед" — Заг-
реб, „Папирограсђика" — Љубљана", „Кемо" — 
— Љубљана, „Шипад" — Сараево и „Литопа-
пир" — Чачак. 

" 720. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола па цените "(„Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72) претставникот на производителите 
и претставниците ма потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ДЕНИ ЗА БЕЗ-

ДРВНА ПЛАКАТНА ХАРТИЈА 

1. Претставникот на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 25 март 1973 годи-
на склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за бездрвна плакатна хартија, со тоа 
што производителските организации на здружениот 
труд да можат да ги зголемат своите постојни про-? 
дажни цени, така што највисоките продажни цени 
да изнесуваат, и тоа за: 1 

1) бездрвна плакатна хартија, ин-
тензивно бела, 55—65 g/m2 до 6.50 дин/kg 

2) бездрвна плакатна хартија, ин-
тензивно бела, 70—100 g/m2 до 6,30 дин/kg 

при задржување на постојните услови иа продажба-
та, а според спецификациите утврдени во докумен-
тацијата што е составен дел на оваа спогодба. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
Дека производите од точка I на оваа спогодба ќе тЦ 
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продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 455/1 од 4 септември 
1973 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставник на производителите: Папирница 
„Количева" — Количево. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: „Па-
пирографика" — Љубљана, „Литокартон" — 
Осиек, „Куверта" — Љубљана, „Графика" — 
Загреб, Фабрика дувана — Сараево, „Фикома" 
Загреб. „Авала" — Белград, „Унионимпекс" — 
Сараево и „Графика" — Нови Сад. 

721. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Слулѕбен лист на СФРЈ", 
бр 25/72 и 35/72), претставниците на производители-
те и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОБ-
ВИВКИ НЕТИПИЗИРАНИ ХАРТИИ И КАРТОНИ 

ЗА ТЕКСТИЛНИ ЦЕВКИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 16 февруари 1973 
година склучија PI потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за обвивки нетипизирани хар-
тии и картони за текстилни цевки, со тоа што про-
изводителските организации на здружениот труд да 
можат да ги зголемат своите постојни продажни це-
ни најмногу до 15%), при задржување на постојни-
те услови на продажбата, а според спецификациите 
утврдени во документацијата што е составен дел на 
оваа спогодба. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под ус-
ловите што се предвидени во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 401/1 од 4 септември 
1973 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ" 

Претставници на производителите: Слаткогор-
ска товарна картона ин папира — Слатки врх и 
Папирница -„Количево" — Количево. 
Претставници на купувачлте-потрошувачи: „Ли-
тија" — Литија, „Ембалажа" — Марибор, „Им-
град" — Љутомер, „Дрвозатекс" — Вараждин, 
„Бранко Бајић" — Бачка Паланка, ,Диповица" 
— Љипљан, „Струмичанка" — Струмица, Карто-
нажна товарна — Љубљана. 

722. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПР-

ЖЕНИ ИЗЛУПЕНИ КИКИРИТКИ 

f. Претставникот на производителите и прет-
ставниците ка потрошувачите на Ш февруари 

Четврток, 27 септември 1973 

година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за пржени излупени кикиритки, 
со тоа што производителските организации на здру-
жениот труд да можат да ги зголемат своите пос-
тојни продажни цени при постојните услови на про-
дажбата најмногу, и тоа за: 

1) пржени кикиритки излупени, обично 
пакување во ќесиња од 50 g, 70 g, 100 g 
и 200 g до 23,2% 

2) пржени кикиритки излупени, вакуум 
пакување во ќесиња од 70 g, 100 g и 200 g до 23,2% 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под ус-
ловите што се предвидени со спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 644/1 од 18 септември 
1973 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", 

Претставник на производителите: Пољоприв-
реди о-индустриј ски комбинат „Милан Зечар" — 
производни погон „Минекс" — Урошевац. 
Претставници ' на купувачите-потрошз^вачи: 
„Центропром" — Белград, „Центроколонијал" — 
Нови Сад, „17. Новембар" — Урошевац, „Трго-
промет"" — Суботица, „Воќар" — Чачак, „Инекс" 
унутрашња трговина — Белград „Меркатор" — 
Љубљана и „Агрокомбинат 13. Јули" — Тито-
град. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврде,но дека во текстот на Уредбата за условите 
за привремен увоз на стоки, објавен во „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 42/73, се поткраднала долуназс-
дената грешка, та се дава N 

\ 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПРИВРЕМЕН 

УВОЗ НА СТОКИ 

Во член 16 во точка 2 под ѓ) наместо зборот: 
„други" треба да стои „странски". 

Оод Сојузниот извршен совет Белград, 20 сеп- ^ 
тември 1973 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст е 
утврдено дека во текстот на Правилникот за усд о-, 
вите и постапката за остварување на правото на 
ослободување од плаќање на царина, објавен во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 42/73, се поткраднала 
долунаведената грешка, та се' дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ И ПОСТАП-
КАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ОС-

ЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 

Во член 6 став 1 наместо текстот на точка 2 тре-
ба да стои: „2) писмена изјава дека за последните 
две односно три календарски години не користел 
повластица по овој основ;". 

Од Сојузниот секретаријат за финансии Белград, 
20 септември 1973 година. 
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ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликуваат: 

Од в о е н а т а п о ш т а 1122-10 Б е л г р а д 

— за примерни заслуги и умешност во работата 
на развивањето постојан полет заради остварување 
на поставените задачи во единиците со кои рако-
водат, како и за создавање услови за постигање на 
исклучително добри успеси во своите единици и 
установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

пешадиските полковници: Ђујић Крсте Илија, 
Личина Михајла Вид, Савчић Петка Војислав, Ша-
летић Видоја Зарија; 

артилерискиот полковник: Крајшић Славка 
Никола; 

инженерските полковници: Краљевић Вука-
шина Василије, Уводић Боже Андрија; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

техничкиот полковник: Љубановић Ивана Иван; 
артилсрпските полковници: Мајсторовић Ми-

лоша Душан, Ољача Душана Михајло; 
полковникот на градежна служба: Мантула 

Николе Сергије; 
санитетскиот полковник: Стевановић Стевана 

Мирко; 
пешадискиот полковник: Вранеш Николе Ми-

лан; 
пешадиските потполковници" Варош Ђуре Мијо, 

Ивошевић Николе Јово Николић Крста Стево, Нру-
еац Миле Петар, Стрише Јандре Иван, Шубат Ивана 
Ратко, Шутић Јована Драгић, Врзић Душана Бог- " 
,дан, Захитовић Лате Асим; 

инженерските потполковници: Буквић Стјепана 
Адам, Ћирковић Милована Милан, Чамбас Михајла 
Никола, Гвоздић Јована Душан, Хашимбеговић 
Мехмеда Сафет, Матић Драгутина Драгутин, Мили-
чевић Велимира Срећко, Настасић Васе Ђоко, Не-
надовић Драгутина Предраг Опачић Раде Ђуро, Сте-
фановић Љубомира Радомир;, 

потполковникот на финансиска служба: Ча-
кардић Томе Гојко; - -

артилериските потполковници: Даковић Данила 
Мирко, Ђошић Ђорђа Ранђел, Јанчић Новака Пе-
тар, Лалић Нике Бранислав, Лазовић Михајла Дра-
гољуб, Милановић Војислава Слободан, Моравчић 
Самуила Петар, Муић Томе Иван, Николић Анте 
Живојин; 

Павловић Влајка Светомир, Петковић Бранка 
Стево, Прачек Рудлфа Рудолф, Срна Касима Ахмед, 
Томашевић Петра Ђуро, Убавић Стевана Мирослав, 
Видовић Спасоја Гвозден, Зечевић Петра Добрашин; 

потполковникот на сообраќајна служба: Фредо-
товић Мате Винко; 

воздухопловно-техничкиот потполковник: Гру-
јичић Срете Милутин; 

техничките потполковници: Хр лед Фрање Пе-
тар, Јовановић Велимира Драгољуб, Јовић Гмитра 
Јордан, Лазић Младена Боривоје, Ленац Јосипа Ал-
бин. Спасојевић4 Сретена Спасоје; 

потполковниците на оклопни единици: Керкез 
Васе Свето, Королија Душана Душан, Рајчевић 
Марка Јово; 

потнолковникот за врска: Мићуновић Петка 
Љубо; „ 

техничките мајори: Дивац Раде Славко, Зора-
нић Младена Живко, Кармело Марта Мирко; 

инженериски^ мајори: Ержен Филипа Либериј, 
Ивановић Димитрија Драгослав, Ненезић Саве То-
мислав, Рогошић Анте Иван; 

мајорот на градежна служба: Мандић Крсте 
Алекса; 

мајорите на оклопни единици: Маравић Петра 
Чедомир, Васиљевић Јефте Миодраг; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

инжееерискмот мајор: Абрамић Павла Павао; 
мајорот на финансиска служба: Ђуровић Вла-

димира Новак; 
техничките Mai ори: Илић Драгише Радован, 

Митрић Стеве Радован; 
пешадискиот мајор: Манојловић Стевана Ми-

ленко ; 
артилерискиот мајор: Радојчић Милоја Гра-

дим! гр; 
санитетските капетани I класа: Алексић Милета 

Владета, Шемига Ђуре Маријан; 
капетанот I класа на финансиска служба: Бас-

тајић Миле Будимир; 
пешадиските капетани I класа: Булајић Јована 

Никола, Павловић Ранђела Алексан,дар; 
инжснериоште капетани I класа: Цветковић 

Велимира Светислав, Мимић Маринка Драго, Пре-
левић Марка Петар; 

техничките капетани I класа: Ћировић Радојице 
Јаков. Димић Томе Љубомир. Кузман Ђорђа Божи-
дар Максимовић Милорада Миодраг Минић Милуна 
Радомир, Нитић Јована Станко, Петрић Милојице 
Добрица Рајић Лазара Симеон, Стошић Јевте Ста-
нислав, Тонић Трајка Љубиша; 

капетаните I класа на АБХ одбрана: Ђоровић 
Милоње Радомир, Перовић Стевана Слободан; 

^канетанпте I класа на оклопни единици: Ма-
ринковић Недељка Градимир, Перовић Милана 
Ђорђе; 

интендантскиот капетан I класа: Пантелић Јо-
вана Обрад; 

артилериските капетани I класа: Павловић Ра-
доја Драгослав, Сј а у т АндррЈје Винко; 

капетаније на градежна служба: Баклижа Бе-
рислава Бери-слав, Цекић Љубомира Слободан; 

инженерските капетани; Чортан Дмитра Ми-
лан, Кривић Маријана Ловро, Симић Живојина 
Петар; 

кап-етанот на административна служба: Дмитро-
вић Остоје Петар; 

санитетските капетани- Ђонић Љубомира Чедо-
мир, Умић-евић Стојана Перо, Вашчанин Вељка 
Ђорђе; 

пешадиските капетани: Гогов Цветана Лазар, 
Козић Гојмира Зоран, Стојановски Бошка Борис; 

техничките капетани: Јовичић Јована Влади-
мир, Живковић Божидара Првослав; 

артилериските капетани: Коцић Стојана Буди-
мир, Здравковић Станча Вељко; 

капетанот на АБХ одбрана: Радош Ђоке Ми-
лорад; 

пешадиските поручници: Анђелковић Радомира 
Радосав, Георгиевски Методија Круме, Милојковић 
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Јосифа Нанад, Петронијевић Петра Миодраг, Стој-
ковић Благоја Радомир, Шишевић Владимира Љу-
бомир; 

техничките поручници: Антуновић Јована Ђоко, 
Бобић Илије Милан, Хинић Николе Коста, Јовано-
вић Ловре Владимир, Недељковић Радојка Ми-
лорад; 

поручникот на сообраќајна служба: Борић Жи-
ворада Миливоје; 

поручниците на оклопни единици: Ђери Јожефа 
Јоже, Грбић Јуре Анте, Јовановић Станимира Бра-
нислав, Маричић Владе Бошко, Жунић Стојана Во-
јислав; 

инженерските поручници: Клобучар Филипа 
Иван, Кнежевић Милана Мићо, Стрбад Ловре Стје-
пан, Здравковић Стојана Слободан; 

потпоручниците на оклопни единици: Цветко-
вић Миладина Миодраг, Петровић Војина Илија; 

пешадискиот потпоручник: Симоновић Сретена 
Светислав; 

заетавниците на административна служба: Ан-
ђелковић Тодора Радисав, Ђурић Светислава Будимир, 
Гојковић Јеремије Живан, Илић Радоја Драгомир, 
Ковачевић Тихомира Цван, Крнета Дане Петар Од-
риб-Ожић Стојана Љубав, Ристић Милана Божидар, 
Тестен Ивана Милан, Видучић Ивана Божо, Војино-
вић Петра Момчило; 

санитетскиот заставник: Цонић Антонија Сла-
вољуб; 

техничките заставници: Даниловић Мирка Си-
мо, Даутовић Османа Исмет, Младеновић Душана 
Никола, Селимовић Салиха Салих, Стаменић Ми-
ленка Иван; 

пешадиските заставници: Денчић Јеврема Во-
јислав, Јовић Милоша Радован, Петровић Радован, 
Петровић Милорада Добривоје; 

интендантските заставници: Дрндаревић Саватије 
Богдан, Ђуровић Божидара Миодраг Илић Радојла 
Сава Ивановић Крсте Младен, Маленица Мате Ви-
це, Милић Луке Петар Мирвић Османа Химзо, Ни-

- колић Живојина Божидар; 
артилерискиот заставник: Иванчевић Дане 

Јован; 
заставници^ на сообраќајна служба: Радић 

Станка Марко, Секулић Василија Мирко; 
заставникот на АБХ одбрана: Рајчић Владета 

Живан; 
пешадиските постари водници I класа: Анђу-

шић Михајла Јагош, Брека Стевана Никола, Рађе-
новић Петра Томо; 

инженерските постари водници I класа: Ба-
шић Теше Душан, Кукић Драгића Василије, Лешић 
Бартула Антон, Мулац Антона Владимир, Пејано-
вић Обрена Владимир; 

техничките постари водници I класа у Бори-
зовски Атанаса Владо, Чаушевић Шеће Мухо, Кос-
товић Анте Иван, Мирковић Ивана Фрањо, Рабак 
Антуна Ђино, Срдић Гавре Стеван, Жгањац Ђуре 
Фрањо; 

постарите водници I класа на оклопни единици: 
Божић Милана ^Видоје, Чепски Жарка Радован, 
Ђукић Ђорђа Вукашин, Мајсторовић Ратко, Томић 
Петра Мирко; 

интендантски^ постари водници I класа: Бран-
ковић Русимира Витомир, Дамјановић Борисава 
Саво, Василић Јевте Благоје; 

постарите водници I класа на административна 
служба: Даниловић Радоша Добривоје, Јовановић 
Михајла Милоје, Кујачић Михајла Ристо; 

артилериски^ постари водници I класа: Леко-
вић Ивана Владимир, Лукачић Драгана Јозо, Вра-
чар Јове Богдан; 

постариот водник I класа на сообраќајна служ-
ба: Јекић Алексе Владо; 

постариот водник I класа на финансиска служ-
ба: Поплашен Миле Никола; 

воздухопловно-техничкиот постар водник I кла-
са: Тодоровић Александра Младен; 

инженерските постари водници: Дурковић Ра-
дована Крсто, Катић Светозара Ђорђе; 

артилериските постари водници: Миленковић 
Милена Радиша, Стоиљковић Бошка Стојадин; 

иитеидантските постари водници: Мудринић 
Ђуре Милан, Станић Марка Коста; 

техничките постари водници: Николић Милана 
Томислав, Вранеш Фрање Стјепан; 

техничкиот воен службеник III класа: Јелић 
Милана Љиљана; 

воениот службеник IV класа на градежна служ-
ба: Благојевић Чедомира Радмила; 

— за особени заслуги во изградбата и јакнењето 
на оружените сили на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и за особени успеси во рако-
водењето со воените единици во нивното зацврсту-
вање за одбрана на независноста на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

артилериските полковници: Алфиревић Ми-
љенка Чедомир, Станић Владимира Владо, Шпоља-
рић Мартина Роко, Тркуља Николе Петар; 

пешадиските полковници: Брадица Фрање Фра-
њо, Мраовић Симе Милан; 

полковниците на оклопни единици: Хрстић Ни-
коле Стево, Пауковић Лазе Љубан, Тадић Петра 
Антоније; 

техничките полковници: Јауковић Радула Ђор-
ђија, Јовановић Живојина Владимир, Калођера 
Фрање Фрањо, Мирковић Прокопија Радослав; 

инженерските полковници: Пангрц Михаела 
Габријел, Вукобратовић Дане Никола; 

полковникот за врска: Зубић Омера Решад; 
пешадиските потполковници: Цимежа Драгића 

Јанко, Ђорђевић Добросава Стојан, Грозданић Пера 
Живко, Нешић Чедомира Живомир, Поповић Живо-
јина Велимир, Тасић Борисава Милорад; 

потполковниците на оклопни единици: Фран-
чески Јосипа Радослав. Гребенаревић Мате Невенко, 
Јуришић Ивана Здравко; -

техничките потполковници: Опачић Ђуре Слав-
ко, Пљеваљчић Никола, Слобођанац Мартина Злат-
ко, Спасић Михајла Милан; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

техничкиот полковник: Живадиновић Стани-
мира, Милутин; 

потнолковникот на финансиска служба: Бабић 
Крста Душан; 

артилериските потполковници: Батестин Гине 
Иван, Вејат Николе Анђелко, Поповић Стјепана 
Здравко, Терзић Симе Душан; 

техничкиот потполковник: Цветичанин Миле 
Илија; 

потполковникот на оклопни единици: Чановић 
Ивана Стеван; 

инженерискиот потполковник: Ђурковић Боже 
Миланко; 

потполковниците на АБХ одбрана: Јеленић Ду-
шана Славољуб, Јевтић Чедомира Живорад, Медвед 
Јосипа Божидар; 

пошолковникот на сообраќајна служба: Прље-
вић Љубомира Миломир; 
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потполковникот на градежна служба: Рокић 
Раде Ђорђе; 

мајорите на АБХ одбрана: Ацан Јове Милош, 
Томаш Владимира Звонимир; 

мајорот на административна служба: Ангелов-
ски Трајка Ангел; 

инженери ските мајори- Богојев Милоша Радо-
ван, Грозданић Петра Милан, Копривица Милована 
Богдан, Милев Стојка Стој имир, Ризамулић Вех-
бије Хилмо, Савић Петра Обрад, Живаљевић Радо-
мана Василије; 

пешадиските мајори: Цокић Маринка Јеврем, 
Јовић Живадина Србољуб, Милеуснић Миће Све-
тозар, Репајић Николе Младен; 

. артилериските мајори: Чавић Станоја Недељко, 
Дрндаревић Милутина Александар, Ђаковић Томе 
Славко, Јуришић Мирка Желимир, Михајловић 
Чедомира Бранко, Вукосављевић Војину Јован; 

техничките мајори: Хусак Јосипа Виктор, Му-
сић Мурата Шахин, Перуновић Драгољуба Радомир, 
Стануловић Драгољуба Бранислав; 

кнтендантскиот мајор: Крајачић Николе Милан; 
мајор ите на градежна служба! Мачрвшек Кост^ 

Славко, Милошевић Добривоја Божидар, Пековић 
Љубомира Тончи, Петровић Николе Војислав, Ре-
љин Севера Радован; 

мајорот на финансиска служба: Марасовић Лу-
ке Мирко; 

воздухопловно-техничките мајори: Милановиќ 
Антонија Стеван^ Жерјал Ернеста Милан; 

мајорот иа оклопни единици: Влаховић Новака 
М а р к о ; 

капетанот I класа на геодетска служба: Богда-
новић -Томе Матија; ' 

инженерските капетани I класа: Бошковић 
Вангела Живојин. Непшћ Јеремије Миливоје; 

техничките капетани I класа' Челебич Илије Ми-
хаило, Јавор Марка Стјепан, Михелчић Ивана Слав-
ко, Милутиновић Драгољуба Радован, Радовић Бош-
ка Душан, Селак Јакуба Осман. Сурла Стеве Јован, 
Живковић Милана Момчило; 

артилерискиот капетан I класа: Ђурђевац Ми-
ливоја Војислав; 

капетаните I класа на оклопни единици: Јанко-
вић Кузмана Војислав, Куштримовић Мартина Ду-
шан, Тепшић Игњата Васо; 

интендатскиот капетан I класа: Јовичић Милој-
ка Томис лав; 

капетаните I класа за врска: Крањц Франца 
Иван, Куртовић ^ Омера Ферид; 

пешадиските капетани I класа: Љубичић Моми-
ра Миливоје, Матић Божидара Миодраг, Станковић 
Саве Новак; 

капетанот I класа на финансиска служба: Обра-
довић Велисава Милан; 

воздухопловно-техничкиот капетан I класа: 
Станимировић Светислава Никола; 

ветеринарниот капетан I класа: Станковић Бра-
нислава Драгослав; 

капетанот I класа на АБХ одбрана: Станковић' 
Бошка Мирко; 

техничкиот капетан: Ћосић Душана Драгутин; 
пешадиските капетани: Чичковић Ивана Мијо, 

Ђекић Радивоја Раденко. Ојданић Драгослава Дра-
гољуб, Стојановић Станимира Властимир; 

капетанот на сообраќајна служба: Гутић Нови-
це Новица; 

капетаните на оклопни единици: Илијин Ра--
дована Богдан, Микан Светомира Драгутин; 

артилерискиот капетан: Потнар Миле Иван; 

Застапниците на административна служба: Ду-
ковић Велимира Радован, Путниковић Чедомира Љу-
бодраг; 

инженериските заставници' Палачковић Стеве 
Милорад, Шабановић Садрије Хомез; 

артилерискиот заставник: Радој чин Пере Добрен; 
воениот службеник I класа на финансиска служ-

ба: Шекуларац Јована Жарко; 
воените службеници III класа на администра-

тивна служба: Марић Симеона Веселин, Тизај Тере-
зије Фрањо, 

воениот 'службеник IV класа на административ-
на служба: Станисављевић Стоиљка MitTap; 

— за примерна работа на развивањето полет за 
остварување на поставените задачи, како и за по-
кажување на старешинските и војничките ,особини 
што им служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

артилериски^ поручници: Филиповић Милинка 
Бранко, Марић Марка Марко; 

пешадиските потпоручник: Бркић Меха Му-
шир, Сарић Ђорђа Новица, 

артилериските потпору чници: Екерт Фрање. 
Фрања, Срдић Павла Душан, Влајковић Војмира 
Милован; 

потпоручникот на АБХ одбрана: Петровић Миле 
Миленко; 

артилерискиот постар водник I класа: Га^ Ђуре 
Иван; 

интендактските постари водници I класа: Каши-
ку л Сретена Славко, Попадић Стојана Цветко; 

постариот водник I класа на .административна 
служба; Миловановић Славка Богољуб; 

техничкиот постар водник: Г класа: Петковић 
Шиме Иво; 

санитетскиот' постар водник I класа: Зекавица 
Петра Саватије; 

постарите водници на административна служба: 
Алексић Миладина Братимир, Кековић Милоја Ра-
домир; 

постариот водник: за врска: Горишек Ивана Ни-
кола; -

-постариот водник на АБХ одбрана: Игњатовић 
Ненада Милан; 

техничките постари водници: Николић Мило-
рада Дринко, Петковић Велимира Тодор; 

постариот водник на оклопни единици: Путник 
Милутина Стеван; 

инженериски^ постари водници„ Савин Средоја 
Павле, Станојчић Радоја Гвозден, Везмар Петра 
Бранко; 

артилерискиот постар водник: Жерић Михајла 
Живан; 

техничките водници I класа: Бабић Миће Ми-
лан, Баук Мане Ђуро, Мидошевић Станка Саво, По-
лов Војислава Душан, Симић Милована Милисав; 

водникот I класа на сообраќајна служба: Цве-
тиновић Владимира Стеван; 

артилериските водници I класа: Кларић Мојсија 
Владимир, Мраовић Николе Бранко, Неловски Во-
јислава Спасе; 

водниците I класа на оклопни единици:. М,ајић 
Марка Јуре, Ристевски Ристе Јован, Трифуновић 
Арсе Остоја; 

инженериски от водник I класа: Загорац Милана 
Илија; 

техничките водници: Абрамовић Петра Радоје, 
Бугарин Витомира Радомир; 

водниците на оклопни' единици: Кр а гу љ Љубо-
мира Љубиша, Милутиновић Миће Милован; 
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пешадиските водници: Кухар Златка Владо. Не-
дељковић, Душана Небојша, 

воениот службеник VI класа на музичка служба: 
Толић Фране Јосип; 

— за особено истакнување во познавањето и 
вршењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

артилерискиот постар водник I класа: Недељко-
вић Ристер Милорад; 

постариот водник на административна служба: 
Мутавџић Драге Милосав; 

постариот водник на сообраќајна служба: Пет-
ровић Часлава Слободан; 

— за повеќегодишна работа во стопанството и 
за постигнати резултати во производството од по-
себно значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

техничкиот мајор: Дашић Јована Благоје; 

Од в о е н а т а п о ш т а 4795 Б е л г р а д 

— за особени заслуги во изградбата и јакнењето 
на оружените сили на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и за особени успеси во рако-
водењето со воените единици, во нивното зацврсту-
вање и оспособување за одбрана на независноста на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

пешадиските полковници: Катић Јозе Јуре, Кне-
жевић Јове Ђуро, Трнинић Стевана Перо; 

потполковникот на сообраќајна служба: Агбаба 
Стевана Марко; 

пешадиските потполковници: Арсенић Стеве Сто-
јан, Црномарковић Вида Јован, Хуљић Анте Ивица, 
Јеличић Јефте Коста, Јовић Крстана Владо, Кобал 
Франца Доминик, Ковачевић Михајла Владо, Мај-
кић Душана Млађо, Милиновић Миле Пане; 

техничкиот потполковник: Ћулибрк Васе Душан; 
пешадискиот мајор: Ћурчић Саве Јово; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ- 
РЕНА ЅВЕЗДА 

пешадискиот потполковник: Ђенић Тадије Алек-
сандар; 

техничкиот мајор: Зарић Мијодрага Радомир; 
инженерискиот капетан I класа: Латиновић 

Ђорђа Јован; 
техничкиот капетан I клава: Шкарић Ђуре Мио-

драг; 
пешадиските капетани: Ђуричић Милуна Владо, 

Кравић Јована Бранко, Тепавчевић Николе Јово; 
артилерискиот капетан: Радисављевић Радисава 

-Сретеније; 
санитетскиот капетан: Станковић Љубисава 

Момчило; 
инженерискиот поручник: Ђурђевић Јована Ми-

хајло; 
пешадискиот заставник: Аврамовски Угрина 

Душко; 

заставниците на административна служба: Дукић 
Дмитра Владо, Губеринић Величка Божо; 

техничкиот заставник: Стојановић Милана Ђор-
ђе; 

воените службеници IV класа на музичка служ-
ба: Црнобрња Николе Милош, Новосад-Адама МИЈО, 
Паунеску Петра Панта; 

воениот службеник V класа на музичка служба: 
Магајне Ју ста Зденко; 

— за примерни заслуги и умешност во работата 
на развивањето постојан полет заради остварување 
на поставените задачи во единиците со кои раково-
дат, како и за создавање услови за постигање на 
исклучително добри успеси во своите единици и ус-
танови 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

пешадиските потполковници: Кецман Тоде Ду-
шан, Перишић Марка Лука, Перош Грге Анте, Уг-
рима Мије Иван, Велимировић Драгутина Станког  
Живковић Милана Никола; 

пешадиските мајори: Ћосић Живана Драгомир, 
Диклић Ђуре Ђорђе, Гојић Трифуна Милош, Гојко-
вић Милоја Млађен, Ковачевић Милоша Мирко, 
Крндија Павла Мијо, Кунјћ Обрена Неђељко, Лазић 
Петра Здравко, Марков Јоце Иван, Марковић Сто-
јана Илија, Матић Арсе Стојан, Пејић Мј тра Лазо, 
Петровић Милана Божо, Пупац Алексе Никола, Тик-
варовски Методија Благоја, Веселинов Саве Арсен, 
Вранешевић Стојана Милош; 

инженерискиот мајор: Костић Никодије Жарко; 
пешадискиот капетан I класа: Тривковић Павла 

Витомир; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

техничкиот капетан: Илић Мирослава Живо-
рад; 

пешадискиот капетан: Виријевић Миломира 
Симеон; 
' пешадиските поручници: Алексовски Трајка Ра-

де, Чалија Миленка Драгутин, Димић Спасе Брани-
слав, Хинић Дане Божо, Коловић Боривоја Сретен, 
Марсенић Алексије Лека, Мишевић Милоша Пред-
раг, Мрвић Јована Рајко, Пушара Јајка Томо, Ра-
дивој евић Војислава Душан; 

интендантскиот поручник: Максимовић Лазара 
Миленко; 

поручнике^ на сообраќајна служба: Матовић Лу-
ке Радојле; 

потпоручникот на оклопни единици: 'Драгишић 
Ђуре Драган; 

артилерискиот потпоручник: Шашо Симе Бран-
ко; 

техничките заставници: Дукић Милана Душан, 
Шумар Лазара Бранко; 

пешадискиот заставник: Продановић Павла Ми-
лосав; / 

заставникот на сообраќајна служба: Станојевић 
Добривоја Велимир: 

пешадиските постари водници I класа: ,Булато-
вић Нова Радомир, Фејзовић Сеј да Салем, Јевтић 
Милутина Бранислав, Јовановић Чедомира Велимир, 
Поповић Мираша Милика, Спасић Милана Хранис-
лав; 

постарите водници I класа на сообраќајна служ-
ба: Милишић Љубе Станко, Пауна Миле Дако, То-
мић Бранислава Богољуб, Томшић Лудвика Лудвик; 

инженерискиот постар водник I класа: Пршић 
Александра Живомир; 

артилерискиот пђстар водник: Јанковић Јанка 
Слободан; 

техничкиот постар водник: Марјановић Ђуре 
Јово; 

пешадискиот постар водник: Миловановић Чедо-
мира Марко; 
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1 пешадискиот водник I класа: Јакшић Ђуре Ду-
шан; 

воените службеници VI класа на музичка служ-
ба: Машић Живорада Стојадин, Тркуља Душана 
Миливој; 

— за примерна работа на развивањето полет за 
остварување на поставените задачи, како и за пока-
жување на старешинските и војничките особини што 
им служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

водникот I класа на сообраќајна служба: Алек-
сић Милоја Слободан;. 

интендантскиот водник I класа: Атлагић Илије 
Миланко; 

пешадиските водници I класа: Делетић Новака 
Милета, Кос Михајла Драгољуб; 

водникот I класа за врска: Гњатовић Саве Ђор-
ђе; 

техничкиот водник I класа: Ковачевић Максима 
Петар; 

инженерискиот водник: Малеш Паје Урош; 
водникот за врска: Немет Јосипа Рудолф; 
техничкиот водник: Новаковић Мирка Рајко; 

Од в о е н а т а п о ш т а 2939 Т и т о г р а д 

— за особени заслуги во изградбата и јакнењето 
на оружените сили на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и за особени успеси во рако-
водењето со воените единици, во нивното зацврсту-
вање и оспособување за одбрана на независноста на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

пешадиските потполковници: Балабан Михаила 
Бошко, Ивановић Вукомана Радован; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

потполковник от за врска: Лакић Филипа Влас-
тимир ; 

мајорот за врска: Дедијер Обрена Душан; 
артилерискиот мајор: Лаловић Станоја Видак; 
интендачтскиот мајор: Секулић Велише Ристо; 
артилерискиот капетан I класа: Богић Душана 

Ђорђе; 
санитетскиот капетан I класа: Бољевић Вукаши-

на Милан; 
капетанот I класа на АБХ одбрана: Булајић Јо-

вана Слободан; 
пешадискиот капетан I класа: Дукић Николе То-

мо; 
капетанот I класа на финансиска служба: Ђор-

ђевић Велимира-Добривоје; 
инженерските капетани I класа: Косановић Ра-

да Лазар, Матановић Павла Марко, Вујовић Мило-
вана Радован;, 

инженерискиот капетан: Мугоша Боже Драгу-
гутин; 

пешадискиот капетан: Вујовић Радула Саво; 
пешадискиот поручник: Стублинчевић Благоја 

Милан; 
интендантскиот заставник: Дабановић Митра 

Јанко; 

заставниците на административна служба: Дам-
јановић Илије Видак,, Николић Петра Љубо; 

воениот службеник IV класа на административна 
служба: Татар Марка Павле; N 

— за примерни заслуги и умешност во работа-
та на развивањето постојан полет заради остварува-
л е на поставените задачи во единиците со кои ра-
ководат, како и за создавање услови за постигање 
на исклучително добри успеси во своите единици и 
установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

интендантскиот потполковник: Арамбашић Шпи-
ре Раде; 

пешадискиот потполковник: Мутавџић Ивана 
Милорад; 

порполковникот за врска: Трифуновић Радојка 
Милош; 

воздухопловно-техничкиот мајор: Ђоровић Дра-
гоја Обрен; 

интендантскиот мајор: Одаловић Марка Јован; 
санитетскиот мајор: Симоновић Светозара Ва-

силије; 
санитетскиот воен службеник II класа: Вукаши-

иовић Радивоја Зора; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

мајорот за финансиска служба: Ђурић Илије 
Саво; 

пешадискиот мајор: Савићевић Мирка Душан; 
интендантскиот капетан I класа: Делибашић Ва-

се Милија; 
техничкиот капетан I класа: Јањић Александра 

Стојадин; 
санитетскиот капетан: Кнежевић Рајка Недељко; 
пешадиските поручници: Јовановић Витомира 

Мирослав, Старковски Бојана Крсто, Шановић Ви-
дака Душан; 

поручникот на-финансиска служба: Наков Јова-
на Кирил; 

санитетскиот поручник: Спалевић Михаила 
Здравко; 

пешадискиот потпоручник: Цветковић Милана 
Слободан; 

техничкиот потпоручник: Ђуровић Луке Слобо-
дан; 

техничкиот заставник: Ћуповац Павла Злато-
мир; 

заставникот на административна служба: Влај-
ков Славка Радислав; 

пешадискиот постар водник,! класа: Бошковић 
Милоша Момчило; 

а р т е р и с к и т е постари водници I класа: Димит-
ријевић Влајка Боро, Марковић Драгољуба Брани-
мир; 

иртендантскиот постар водник I класа: Ивковић 
Благоја Анђелко; 

пешадиските постари водници: Ђула Валента 
Фрањо, Голубовић Николе Јован; 

постариот водник за врска: Јевремовић Живади-
на Милутин; 

техничкиот постар водник: Јовић Миодрага Дра-
гослав; 

пешадискиот водник I класа: Лукић Станише 
Спасоје; 

интендантскиот водник I класа: Разић Петра 
Слободан; 

воениот службеник VI класа на музичка служ-
ба: Јанечић Јуре Игнац; 
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— за примерна работа на развивањето полет за 
остварување на поставените задачи, како и за по-
кажување на старешинските и војничките особини 
што им служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

пешадискиот заставник: Ђапић Илије Љубо; 
артилерискиот постар водник: I класа: Мило-

сављевић Живадина Милорад; 
санитетскиот постар водник I класа: Станковић 

Перуте Бранко; 
инженерискиот постар водник: Ђаконовић Јове 

Вељко; 
пешадискиот постар водник: Драгићевић Уро-

ша Миливоје; 
постарите водници на сообраќајна служба: Ми-

тровић Зафира Маријан, Соколовић Миливоја Нај -
дан; 

морнаричко-техничкиот постар водник: Нико-
лић Спасоја Божидар; 

техничкиот постар водник: Видић Милована 
Ђуро; 

пешадиските водници I класа: Јовановски Петра 
Тодор, Перенц Златка Иван, Петровић Гаврила Ми-
лан; 

Болниците! класа за врска: Орешчанин Душана 
Душан, Пелаић Анте Гиордано, Самолов Спасе Будо; 

техничкиот водник I класа: Риго Антуна Милан; 
санитетскиот водник I класа: Савићевић Милоја 

Свето; 
инженерискиот водник I класа: Станој ковић 

Видосава Миодраг; 
водникот I класа на АБХ одбрана: Витић Ми-

лорада Живорад. 

Бр. 144 
22 декември 1972 година 

Белград 

Страна 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. p. 

— — — 1517 

1517 

С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 
700. Уредба за измени и додо лиени ја на Уред-

бата за општите услови за давање потро-
шувачки кредити — — 

701. Уредба за канцелариското работење на со-
јузните органи на управата и на сојузните 
организации — — — —1 — — — — 

702. Одлука за користење обврзници на феде-
рацијата издадени според член 3 ст. 2 и 3 
на Законот за извршување на Буџетот на 
федерацијата за 1973 година — 

703. Одлука за утврдување на Програмата на 
изградбата на складишен простор за сме-
стување па постојани и на пазарни стоков-
ни резерви на индустриски производи во 
1973 година — — — — 

704. Одлука за начинот на формирањето на 
цените за производите и услугите на гра-
дежништвото — — — — — — — 

705. Решение за измена на Решението за ца-
ринскиот контингент за увоз на стоки спо-
ред листата „Д" на Дополнителниот про-
токол кон Спогодбата за локална размена 
помеѓз' пограничните зони Буе, Копер, 
Сежана, Нова Горица и Трст — 

1555 

706. Правилник за техничките нормативи за 
изградба на надземни електроенергетски 
водови — — — — — — — — — 

707. Правилник за начинот на продажбата на 
царинските стоки и за распоредот на 
средствата добиени со продажбата на тие 
стоки — — — — — — — — — 

708. Наредба за измени на Наредбата за оп-
ределување мерила што подлежат на за-
должителен преглед — — — — — — 1557 

709. Наредба за измена на Наредбата за за-
должителното употребување на мерните 
единици за зафатнина во прометот на 
алкохолни пијалоци, безалкохолни пи-
јачки и оцет — — — — — — — 1557 

710. Спогодба за промена на затечените цени 
за телевизиски приемници, за автомобил-
ски радиопрпиемници и за нивни-делови 1557 

711. Спогодба за промена на затечените цени 
за цонзерватори (сандаци за длабоко за-
мрзнување) — — — — — —- — — 1558 

712. Спогодба за промена на затечените цени 
за велосипеди, за мопеди, за задни гла-
в а ш и за нивни делови — — — — 1558' 

713. Спогодба за промена на затечените цени 
за метални садови, за прибор за јадење, 
за трпезни угостителски садови и за ко-
жарски производи — — — — — — 1553 

714. Спогодба за промена на затечените цени 
за лабораториско стакло, за техничко ста-
кло и за стаклен мозаик — — — — 1559 

715. Спогодба за промена на затечените- цени 
за жичени производи (жичени плетива, 
боцкава поцинкувана жица, жичени и мо-
нофилни платна, решеткаести носачи, ре-
шетки од брановити жици и од брано-
в и т пружини) — — — — — — — 1559 

716. Спогодба за промена на затечените цени 
за бездрвни хартии .,Алкал", „Модава", 
перолесии хартии, банкпост-хаотии со 
воден жиг и херокс-хартии — — 

— 1519 

— — 1520 

1520 

717. Спогодба за промена на затечените цени 
за суров покриван картон — — — — 

718. Спогодба за промена на затечените цени 
за средно фини хартии за ѕидни тапети 

719. Спогодба за промена на затечените цени 
за сулфатна обвивна хартија — — — 

720. Спогодба за промена на затечените цени 
за бездрвна плакатна хартија — — — 

721. Спогодба за промена на затечените цени 
за обвивни нетипизирани хартии и карто-
ни за текстилни цевки — — — — — 

722. Спогодба за промена на затечените цени 
за пржени излупени кикиритки — — — 

Исправка на Уредбата за условите за привре-
мен увоз на стоки — — — — — — 

Исправка на Правилникот за условите и пос-
тапката за остварување на правото на ос-
лободување од плаќање на царина — — 

Одликувања — — — — — — — — — 

— 1520 Меѓународни договори 

1560 

1560 

1561 

1561 

1561 

1562 

1562 

1562 

1562 
1563 

205 

Ослободено од основниот данок на промет врз основа нѕ мислењето на Републичкиот секретаријат за кул-
тура на СР Србија, бр. 413 55/72 03 од 15 август 1972 година 

Издавач: Новинска установа .,Службен лист на СФРЈ". Белград, Јована Ристиќа I Пошт фах 226. 
- Директор и главев и одговорев уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 от-

печати Београдски графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17 


