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159. 

Врз основа на членот 19 став 2 и членот 20 ст. 1 и 2 од Законот за девизното работење („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 29/66 и 54/67) и членот 37 став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со стран-
ство („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ" , бр. 14/65, 28/66 и 54/67), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ к з В О З И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН 

1. Во Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз, кој е составен дел на 
Одлуката за определување на стоките чи ј извоз и увоз - е регулиран („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
37/66, 45/66, 13/67, 17/67» 30/67, 32/67, 40/67, 54/67 и 11/68), во колоната 6 се вршат следните измени, и тоа: 

Реден 
број 

Ш и ф р а 
од Номенклатурата 

СИТ 
НАИМЕНУВАЊЕ 

Поранешна 
кратенка за 
стоковниот 

режим 

Са заменува 
со кратенка 
за стоков-
ниот режим 

1 2 3 4 5 

Во секторот 0 — Производи за храна 
1 001-10-11 Крави за колење, молзење и работа гдк Р К 
3 001-10-21 Бикови за колење и работа гдк Р К 
5 001-10-31 Волови гдк Р К 
8 001-10-50 Јуници (до заклучно 2 години) гдк Р К 
9 001-10-60 Јунчиња (до заклучно 2 години) гдк Р К 

10 001-10-70 Телиња (до заклучно 1 година) гдк Р К 
23 001-30-10 Свињи месести гдк Р К 
24 001-30-20 Свињи масни Л Б Р К 
25 001-30-30 Свињи за бекон гдк Р К 

26 001-30-40 Свињи мршави гдк Р К 

27 001-30-50 Прасиња ! Л Б Р К 

49 011-10-11 Месо говедско, свежо и ладено гдк Р К 

50 011-10-12 Месо говедско, смрзнато гдк Р К 

51 011-10-21 Месо телешко, свежо и ладено гдк Р К 

52 011-10-22 Месо телешко, смрзнато гдк Р К 

53 011-10-30 Телиња заклани, во к о ж а гдк Р К 

60 011-30-11 Месо свинско со масни делови, свежо и ладено гдк Р К 

61 011-30-12 Месо свинско со масни делови, смрзнато гдк Р К 

62 011-30-21 Месо свинско без масни делови, свежо и ладено гдк - Р К 

63 011-30-22 Месо свинско без масни делови, смрзнато (свинско 
каре од грб) гдк Р К 

64 011-30-31 Месо од месести свињи, свежо и ладено гдк Р К 

65 011-30-32 Месо од месести свињи, смрзнато гдк Р К 

бб 011-40-10 Кокошки, заклани гдк Р К 

67 011-40-20 Пилиња, заклани гдк Р К 

130 024-00-40 Сирења тврди и фини, други гдк д 
517 091-30-11 Маст свинска, сурова гдк Р К 

518 091-30-12 Маст свинска, пресувана гдк Р К 

520 091-30-30 Сало топено Л Б Р К 

521 091-40-10 Маргарин гдк Р К 
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2 3 

325 
326 
585 

18 
455 

Во секторот 2 — Сурови материи нејастиви, освен 
горивото 

275-22-10 .Киселгур ЛБ 
275-22-90 Силикатни земји (дијатомит, триполит и др.) ЛБ 
292-71-10 Цвеќе за украс и букети цвеќиња ЛБ 

Во секторот 6 — Изработени производи класифику-
вани претежно^ според материјалот 

611-91-10 Кожа од индиска овца, полуштавена ЛБ 
662-31-10 Тули, плочи, цевки и др. за изолација на топлина ЛБ 

ГДК 
ГДК 
ГДК 

ЛЕО 
ГДК 

531 899-62-30 
Во секторот 8 

Заби вештачки 
Разни готови производи 

гдк РК 

2. Во Одлуката за измени и дополненија иа Од-
луката за определување на стоките чиј извоз и увоз е 
регулиран („Службен лист на СФРЈ", бр. 54/67) во 
точката 2 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 

„За увоз на производи означени во Списокот 
на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз 
и увоз со кратенка ЛБО и РК (без ѕвездичка), ра-
ботните организации — потрошувачи, увозници и 
производители на односните производи, можат во 
рамките на Сојузната стопанска комора исто така 
да се договорат особено за обемот на увозот соглас-
но со склучените трговски и други меѓудржавни 
спогодби, за начинот на увозот и за другите еле-
менти неопходну за извршување на договорот.41 

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, збо-
ровите: „ставот 1" се заменуваат со зборовите: „ст. 
1 и 2". 

Во досегашниот став 3, кој станува став 4, збо-
ровите: „ставот 2" се заменуваат со зборовите: „ста-
вот 3". 

Во точката 3 на крајот се додаваат зборовите: 
„односнр Сојузниот секретаријат за стопанство ако 
се увезуваат за потребите на ветеринарната служба". 

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

P. п. бр. 33 
27 март 1968 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

160. 

Врз основа на членот 18 став 2 од Законот за 
кредитните работи со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 29/66), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ДЕВИЗИТЕ ШТО ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ НЕ МО-
Ж А Т ДА ГИ АНГАЖИРААТ КОГА ПРЕЗЕМААТ 

ОБВРСКИ ПО СТРАНСКИ КРЕДИТИ 

1. Во Одлуката за девизите што овластените 
банки не можат да ги ангажираат кога преземаат об-
врски по странски кредити („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 45/66) по точката 1 се додава нова точка 
1а, која гласи: 

„1а. По исклучок од одредбата на точката 1 од 
оваа одлука, по кредитите што овластената банка 
ги користи во странство за увоз на опрема за објек-
ти на подрачјето на стопански недоволно развиените 
републики и краишта, како и по гаранциите што ов-
ластената банка ги дава по кредитни работи со 
странство на работни организации и други овласте-
ни банки за увоз на опрема за тие објекти — ов-
ластената банка е должна да држи неангажиран 
дел девизи во височина од 1% од износот на обврс-
ките по тие кредити односно гаранции." 

2. Тбчката 2 се менува и гласи: 
„2. Одредбата на точката 1 од оваа одлука не се 

однесува: 
1) на странски кредити што ги извршува овлас-

тената банка, а кои ги отплатува федерацијата или 
за кои федерацијата дала гаранција; 

2) на странски кредити и гаранции п$ странски 
кредити што овластената банка ги извршува по на-

лог и за сметка на Народната банка на Југосла-
вија; 

3) за супергаранции што овластената банка ги 
дава по кредити кои во странство ги користат ра-
ботни организации, а по кои друга овластена банка 
дала гаранција; 

4) на кредити што овластената банка ги користи 
во странство за финансирање домашни работни ор-
ганизации за изведување инвестициони работи во 
странство, ниту на гаранции што овластената банка 
ги дава по кредитни работи на работни организации, 
склучени во врска со изведување инвестициони ра-
боти Во странство; 

5) на кредити што овластената банка ги користи 
во странство односно на гаранции што ги дава за 
сметка на работни организации за увоз на додатна 
опрема заради вградување во објекти и бродови што 
се извезуваат на кредит; 

6) на чинидбени гаранции." 
3. Точката 8 се менува и гласи: 
„8. Народната банка на Југославија ќе утврди 

кои гаранции се сметаат како чинидбени гаранции. 
Народната банка на Југославија дава технички 

упатства за спроведување на оваа одлука." 
4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

P. п. бр. 34 
27 март 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

4 
5 

1. 
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161. 
Врз основа на членот в став 1 од Законот за 

техничките мери („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/65), сојузниот секретар за стопанство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА ГРОМОБРАНИ 

Член 1 
При проектирање, градење и одржување на гро-

мобрани ќе се применуваат техничките мерки со-
држани во Техничките прописи за громобрани, што 
се отпечатени кон овој правилник и се негов со-
ставен дел. 

Член 2 
Изградбата на громобрани започната пред денот 

на влегувањето во сила на овој правилник може 
да продолжи односно да заврши според веќе 
одобрената техничка документација за нивната из-
градба во согласност со досега важечките прописи за 
градење громобрани. 

Член 3 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат: Правилникот за тех-
ничките прописи за градење и одржување на гро-
мобраните („Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/57) и 
Техничките прописи за градење и одржување на 
громобрани, кои се негов составен дел, а се објавени 
во додатокот на „Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/57. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

триесет дена од денот на објавувањето во »„Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 21*68/1 
11 март 1968 година 

Белград 

Сојузен секретар за стопанство, 
др Боривое Јелиќ, е. р. 

ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ ЗА ГРОМОБРАНИ 

1 ПРЕДМЕТ НА ПРОПИСИ 

Со овие прописи се определува кои објекти 
треба да се штитат со громобран и начинот за 
изградба и одржување на громобрани. 

2 ПОДРАЧЈЕ НА ПРИМЕНА 

Со громобран мораат да се заштитат: 
2.1 високи куќи, фабрички оџаци, силоси, набљу-

д у в а ч и т е и други објекти што значително ја 
надвишуваат околината; 

2.2 објекти за преработка на дрво, мелници, фаб-
рики и складови на бои, лакови, експлозиви, 
запаливи течности и гасови, како и други об-
јекти што се лесно запаливи или во кои лесно 
може да дојде до пожар или експлозија; 

2.3 театри, кина, спортски и други сали, циркусу 
саемски хали, стоковни куќи, болници, здрав-
ствени домови, училишта, касарни, лучки, при-
станишни и аеродромски згради, железнички 
и други сообраќајни станици, храмови, голе-
ми станбени згради и други објекти во кои св 
собираат или престојуваат поголем број луѓе! 

2.4 музеи, библиотеки, споменици, архиви, елек-
трани, трансформаторски станици со тран-
сформатори од поединечна сила над 1000 kVA„ 
погонски згради на водоводи, фабрики и дру-
ги објекти што претставуваат особена култур-
на, историска или економска вредност; 

2.5 објекти за кои со посебни прописи ќе се оп-
редели дека мораат да бидат заштитени со 
громобран. 

3 ОБЈАСНЕНИЕ НА ПОИМИТЕ 

Долу наведените изрази во смисла на овие про-
писи значат, и тоа: 

3.101 Гром е директно електрично атмосферско у-
дарно празнење, или низа такви празнења 
предизвикани со разликата помеѓу електрич-
ниот потенцијал на атмосферскиот електрици-
тет и земјата, односно објект на земјата, а кои 
празнења се доволни да ги оштетат објектите 
или загрозат луѓето. 

3.102 Ударно празнење е струјно празнење при што 
струјата на празнењето најпрво порастува од 
нула до максимална јачина (челно време) и 
потоа, по определено време (време на половина 
вредност), добива половина од максималната 
јачина. 

£ 03 Нормално атмосферско ударно празнење е она 
празнење чие челно време, потоа време на по-
ловина вредност и максимална јачина на стру-
јата (темена вредност) п одговараат на кривата 
на сликата 1. 

При тоа просечното челно време на празнење 
изнесува 2 цѕ, времето на половина вредност 
50 нѕ, а максималната јачина на струјата 
60 кА. 

3.104 Директен удар на гром е оној удар при кој 
струјата од гром во земја минува низ градежни 
објекти, дрвја, луѓе или животни. 

3.105 Индиректен удар на гром е оној удар кој деј-
ствува индиректно на електрични водови и 
метални делови на зграда и во неа, предизви-
кувајќи појави на пренапон во електричната 
мрежа и на тие метални делови. 

3.106 Прескок е непожелно прескокање на гром по-
меѓу одделни точки на громобранот односно 
од громобранот на делови од заштитениот об-
јект, 

3.107 Специфичен отпор на земјата q (единица Qm) 
е отпор од 1 т * земја измерен помеѓу две 
наспрамни страни од коцка чиј раб e l m . 

3.103 Спроводливост на земјата y (единица Ѕ/m) е 
реципрочна вредност на специфичниот отпор 
на земјата. 

8.109 Отпор на распростирање Rf (единица ft) е от-» 
pop на земјата помеѓу уземјувач и референтна 
&емја« 
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ЗЛ 10 Ударен отпор на распростирање К« (единица Q) 
е отпор кој и се спротиставува на ударната 
струја на стрмното чело при минување низ 
уземјувач. 

3.111 Отпор на узем ју ваше е збир на отпори на ра-
спростирање на уземјувачи и отпори на зем-
Ј ОБОДИ. 

8.112 Референтна земја е подрачје на земјиште а 
особено негова површина која од припаѓачки-
от уземјувач е оддалечена толку што помеѓу 
кои и да било точки на тоа подрачје да не се 
појавуваат позначајни потенцијални разлики. 

3.2 Делови на громобранска инсталација 
3.201 Громобран е електрична инсталација изведена 

така што можноста за удар на гром во зашти-
тен објект да биде сведена на минимум. Таа 
инсталација е составена од: фаќалки, одводи, 
уземјувачи и дополнителен прибор (според по-
требата). 

3.202 Фаќалки се метални стапови, водови на по-
кривот (покриени водови), како и метални де-
лови од покрив воопшто, чија задача е да го 
прифатат громот односно атмосферското праз-
нење. 

8.203 Одвод е дел од инсталација на громобран, кој 
ја спојува фаќалкато со уземјувачот односно 
со земјОБОДОТ, а се состои од метален вод или 
метални маси (делови) на заштитен објект. 
Главни одводи се одводи кои по материјалот и 
димензиите им одговараат на одредбите од точ-
ката 4.21 на овие прописи. 
Помошни одводи се другите одводи, особено 
одводи од премал пресек, олуци и ел. 

3.204 Спој, стегалка, вар ити. се делови што служат 
за меѓусебно спрогодлипо спојување на де-
лови од громобран, како и за спојување на 
громобран со метални маси на заштитен објект. 
Мерен спој (раставна спојница) е спој во одвод, 
кој може да се растави заради мерење на 
отпорот на распростирање. 

3.205 Приклучни водови се водови што спојуваат 
фаќалки или метални маси во зграда и на 
неа, меѓу себе или со покриени водови. 

3.206 Уземјувачи се во земја вкопани метални де-
лови што се со неа во спроводлива врска. Де-
лови од диводи до уземјувачите, што лежат 
поизолирано в земја, се сметаат како делови 
од уземјувачи. 

3.207 Земјоводи се водови што поврзуваат одводи 
(од мерниот спој) со уземјувачот или еобирни-
от земјовод, и се положени надвор од земјата 
или изолирано в земја. 

3.208 Собирен земјо вод е подземен вод кој спојува 
најмалку два уземјувача приклучени на глав-
ни одводи. 

3.209 Уземјување е собир на уземјувачи споени 
спроводливо меѓу себе со псмош на земјоводи 
или собирни земјоводи. 

3.210 Дополнителен прибор е прибор од специјални 
громобрански инсталации што во нормални по-
гонски прилики електрично одделува електро-
енергетски инсталации од громобранска ин-
сталација, но добро ги спојува со неа при ат-
мосферски празнења (од вод ник на пренапон, 
искриште и ел.). 

3.211 Надворешни или внатрешни метални маси се 
поголеми метални маси на заштитен објект или 
во него. што по својата првобитна намена не 
се составен дел од громобранска инсталација 
(челични конструкции, метални покриви и о-

. цаци, цевки за вентилација ити., односно ди-
галки, машини, резервоари, цевоводи, елек-
трични водови итн.). 

4 ОПШТИ ОДРЕДБИ ЗА ГРОМОБРАНИ 

4.1 Општо 
4.11 Громобран мора да биде изведен така што да 

може атмосферско празнење да одведе во земја 
без штетни последици. 

4.12 Громобранот мора да биде таков што при од-
ведување атмосферско ударно празнење да не 
дојде до прескок. При тоа треба да се има 
предвид дека за време на удар на гром луѓето 
и предметите во непосредна близина на одво-
дот се секогаш загрозени. 

4.13 Фаќалките треба да бидат поставени на оние 
страни односно делови од објект на кои по-
стои најголема веројатност дека ќе дојде до 
удар на гром. а покриените водови односно 
одводи положени така што околу објектот кој 
се заштитува да создаваат затворен кафез со 
што повеќе одводи. 

4.2 Материјал за водови 
4.21 За громобрански водови може да се употребу-

ва следниот материјал и од следните ди-
мензии : 

Надвор од 
Материјал земјата 

поцинкувана челич-
на жица 8 mm 0 

поцинкувака челич-
на лента 60 mm* 

но не по-
танка од но не пота ика од 

ЗЈО mm 3.5 mm 
бакарна жица 6 mm 0 не се препорачува 
алуминиума«^ жица 10 mm 0 не е дозволена 
алуминиумска лента 100 mm2 не е дозволена 

но не по-
та нк а од 

3,5 mm 

4.22 Главни одводи и фаќалки треба да одговараат 
на пресеците во колоната „Надвор од земјата". 
Кога метални делови на зграда се употребуваат 
како фаќалки или одводи, треба да имаат пре-
сек најмапку 50 mm2 а дебелина најмалку 0,5 
mm, ако со овие прописи не е определено по-
инаку за одделни случаи. 

4.23 На објектите чии водови се силно изложени на 
корозија поради гасови и други состојки во 
ваздухом потребно е водовите посебно да се 
заштитат со премачкување или на некој друг 
еквивалентен начин. 

4.24 В земја можат да се полагаат само водови од 
масивен материјал (обично од поцинкуван че-
лик). В земја не смеат да се полагаат алуминиј-
умски водови. 

4.25 Ако покрив на зграда, облога на покривот или 
олук се од бакар, челичните и алуминиумот-
те водови треба да се положат тако што дож-
довницата да не тече од бакарните делови врз 
челичните или алуминиумските водови. Ако 
тоа не е можно, треба да се употребат бакарни 
водови. 
На покриви од поцинкуван челичен лим или 
алуминиум не се дозволени одводи од гола ба-
карна жица. 

4.26 На споевите од бакарни и алуминиумон во-
дови потребно е да се вметне влошка од дво-
струк материјал (Al-Cu). 
Починку ван челик и алуминиум можат да се 
спојуваат непосредно. 

В земја 

10 mm 0 

100 mm2 
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4.27 За потпори на водови се употребува п о в и к у -
ван челик. На бакарни водови потребно е по-
меѓу потпорите и бакарниот вод да се вметне 
влошка во олово односно од некој друг мате-
ријал отпорен спрема атмосферски влијанија, 
или треба да се употребат бакарни или брон-
зени потпори. 

4.28 Заради заштита од корозија дозволено е да се 
премачкуваат водовите положени в земја. 
На влезот на водовите в земја потребно е во-
довите да се заштитат од корозија со према-
чкување на должина од 0.3 m вземи и 0,3 m 
над земјата. 
Истото важи и за меѓусебни споеви на водови 
или за споеви на водови со цевоводи в земја 
или под лео (малтер). 
За заштита од корозија се препоручува пре-
мачкување со битумен или заштитна обвивка. 

4.3 Фаќа лк* 
4.31 Објект висок до 20 m доволно е заштитен од 

гром ако е опколен со узем јена мрежа што ја 
создаваат фаќалки и одводи. 
Широчината на окцата на мрежата не смее да 
биде поголема од 20 т , а водовите од сите 
страни на објектот треба да создаваат затворен 
кафез. 

4.311 На покривите на челични и армиранобетонски 
скелетни згради се полагаат нормални по-
криени водови кои најмалку на секои 20 m 
оддалеченост се споени со челичните делови 
на покривната конструкција, 

4.312 Наместо покриени водови, дозволено е по по-
кривот да се сместат на меѓусебна оддалече-
ност од 3 до 4 m метални стапови спроводливо 
споени со челичните делови на покривот. Овие 
стапови треба да стрчат над покривот најмал-
ку 0,2 гп. Покривната конструкција во тој слу-
чај претставува фаќалки. 

4.32 Како фаќал ки можат да послужат: 
— исправени метални стапови; 
— исправени завршеци на водови; 
— хоризонтални и коси водови вдолж и над 

објект (точка 4.52); 
— надворешни метални маси на објекти (на 

пр.: метални покриви, покривни орнаменти, 
метални столбови, катарки, оџаци ити.), ако 
се идентични со стамдардизираниот мате-
ријал за фаќалки и ако е осигурен траен и 
сигурен спој помеѓу нивните составни де-
лови (точка 4.53). 

4.321 Метални облоги потанки од 0,5 mm не смеат да 
се употребуваат како фаќалки. 

4.33 Фаќалка во вид на вод на дрвени конструк-
ции мора да биде издигната, по можност, 150 
mm над покривот, а на бетонски рамни по-
криви може да се полага непосредно по по-
кривот. 

4.331 Фаќалка на коси покриви се состои од еден 
вод на секое слеме од покривот и одвод на 
работ на калканот, што се протегаат до стре-
ата (олукот), 

4.332 Фаќалка на рамни покриви од осамени згради 
се состои од прстенест вод по должината на 
работ од покривот. Освен тоа површината на 
покривот треба да има фаќалки онака како 
што е тоа предвидено во точката 4,31 на овие 
прописи. 
На рамни покриви предвидени за одење, ф а -
^алките мораат да бидат заштитени од меха-
ничко оштетување. 

4.333 Фаќалки во вид на водови се полагаат на по-
криени потпори оддалечени најмногу 1,50 m 
и на потпори по сдемето оддалечени најмногу 
1,00 ш, 

4.34 На ѕидани или метални покриени надградби 
(кули, оџаци, покриени украси) мораат на нај -
високите точки да се наоѓаат фаќалки според 
точката 4.32 на овие прописи, ако не постојат 
слични метални делови. 

4.35 Покривите на објекти што се надвишени со 
кули или слични надградби (храмови и слич-
но),мораат да бидат заштитени како да так-
вите надградби и нивните громобрани да не 
постојат. 

4.36 Фаќал ки на покриви со покривка од слама, 
трска или шиндра треба да се постават над 
дрвеното слеме од покривот гака што тие од 
површината на покривот да бидат издигнати 
најмалку 0,50 т . 

4.37 Фаќалки на низи и блокови од објекти можат 
да бидат меѓусебно поврзани, т. е. вакви објек-
ти можат да имаат заедничка громобранска 
инсталација. 

4.38 Метални П О К Р И Е Н И носачи за електроенергет-
ски или телекомуникациони водови и носачи 
(столбови) на антени што се наоѓаат на за-
штитен објект, не се сметаат за фаќалки ниту 
кога се приклучени на громобранска инстала-
ција (точка 4.88). 

4.4 Одводи 
4.41 Одводите мораат да воспостават најкратка 

можна врска со уземјувач, по можност вер-
тикално, без промена на правецот. Одводите 
мораат да бидат што пократки, а треба да се 
разместат првенствено близу рабовите на 
зграда. 
Одводите мораат да бидат поставени што по-
далеку од прозорци, врати, електрични инста-
лации и оние метални маси што не се приклу-
чени на громобранска инсталација (точка 4.7). 

4.42 За згради чија површина на основата не е 
поголема од 20 т ѕ доволен е само еден одвод. 

4.421 За згради со површина на основата помеѓу 20 
и 50 т 2 , покрај главен одвод потребен е и еден 
помошен одвод. 

4.422 Секоја зграда со површина на основата пого-
лема од 50 т ѕ треба да има најмалку два глав-
ни одвода. 

4.423 Ако е зградата поширока од 12 т , потребни се 
најмалку 4 одвода. 

4.424 Ако е зградата подолга од 20 т , треба за се-
кои започнати 20 m да се додаде уште по еден 
одвод од обете страни ако е зградата поширока 
од 12 т , односно само од една страна и тоа 
наизменично ако е зградата широка до 12 т . 

4.425 Ако е зградата поширока од 20 т , за секои 
започнати 20 m широчина треба да се додаде 
по еден одвод. 

4.426 Ако поради ^симетрична основа на зграда не 
е извесно колку одводи се потребни во смисла 
на претходните одредби, одводи треба да се 
постават на секои 20 m обем на зградата. 
Во однос на основата на зграда пожелно е од-
водите да се постават симетрично, и тоа така 
да се во природно продолжение на покриените 
водови. 
Секој друг одвод може наизменично да биде 
изработен како помошен одвод.* 

4.43 Главни одводи можат да брадат: 
а) специјално положени одводи што им од-

говараат на условите од точката 4.21 на 
овие прописи; 

б) метални маси на објект што формираат доб-
ра спроводлива целина (метални делови на 
покрив, олуци, носачи, арматури), а имаат 
и соодветен пресек во согласност со точката 
4,21 на овие прописи, 
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Помошни водови можат да бидат метални маси 
како под б), чиј пресек мора да му одговара 
на пресекот од точката 4.22 на овие прописи. 

4.44 Одводите мораат да бидат изведени од што 
подолги парчиња, со што помалку споеви, а 
особено без спојница 

4.441 Заради спречување прескочи и големи елек-
тродинамички сили, не смеат да се изведуваат 
колена со полупречник помал од 200 mm, а 
промената на правецот на водот не смее да 
биде поголема од 90°. 

4.442 Растрјанијата помеѓу потпори на одводи се 
определуваат според положбата, пресекот и 
должината на водовите. 

4.443 Одводите се полагаат на ѕидни потпори меѓу-
себно оддалечени најмногу 2 т , на покривни 
потпори меѓусебно оддалечени најмногу 1,5 m 
и на потпори на слеме меѓусебно оддалечени 
најмногу 1 т* 

4.45 За челични скелетни згради и за згради со ли-
мени ѕидови или со лимени облоги на ѕид (и 
кога опфаќаат само дел од зграда), како и за 
лимени садови (резервоари), тие метални маси 
мораат да се употребат како главни одводи, 
За армиранобетонски згради се препорачува за 
главни одводи да се употреби арматурата. . 

4.451 Ако арматурата на бетонски конструкции се 
употреби како одвод, пред бетонираното треба 
со заварување да се воспостави непрекинат 
спој од врвот до дното на конструкцијата на ј -
малку преку еден челичен стап од арматурата. 
Се препорачува така да се спои цела арматура 
од столб или од темелот до врвот на зградата 
во арматурата да се положи тркалезен челик 
без наставка, во пречник 8 до 10 mm. 

4.46 Како одводи можат да се користат метални ма-
си на зграда кои по целата височина минуваат 
низ зградата, не прават остри кривини и не-
маат изолациони делови, а имаат доволен пре-
сек според точката 4.22 на овие прописи. Тоа 
се: цевки за вода или централно греење, кон-
струкции на лифтови, олуци и слично. 
Одводи од овој вид можат да се користат само 
како помошни одводи, а помеѓу нив треба да 
има главни одводи во смисла на поранешните 
одредби. Главните и помошните одводи треба 
да бидат распоредени наизменично. 
Меѓутоа, одводи од овој вид што се наоѓаат од 
надворешната страна на зграда треба во секој 
случај да се поврзат со покривни водови и со 
уземјување така што да сочинуваат помошни 
одводи, а ако се наоѓаат во внатрешноста на 
зградата треба со нив да се постапи како со 
другите метални маси од точката 4.7 на овие 
прописи. 

4,461 Лоши контактни места на метални маси на 
згради, што служат како водови и одводи, 
треба да се преместат со водови од соодветен 
пресек (точка 4.21) или да се спојат според од-
редбите на точката 4.5 на овие прописи, 

4,4$2 На олуци што се употребуваат како главни 
одводи треба одделни делови да бидат спро« 
водливо споени со заварување или со прива-
рени мостови, 

АЛИ Главни одводи не е дозволено да се полагаат 
во олуци. Гасоводи не е дозволено да се ко-
ристат за главни видови, На згради загрозени 
од пожар или од експлозија сите одводи мо-
раат да бидат специјално положени одводи од 
точката 4,43 под а) на овие прописи, 

4,48 Одводи можат да се постават и непосредно под 
малтер ако се на соодветен начин заштитени 
од корозија, иа пр.: со премачкување, со нав-
лаке од поливинил^ или на друг сличен начин, 

При тоа опојните места мораат да бидат при-
стапни и не смеат да бидат покриени со малтер,. 

4.481 Одводи можат да се полагаат и во ѕид под 
малтер, но во тој случај не смеат да имаат на* 
ставки, а треба да се заштитени против коро-
зија, освен ако се положени во бетон. Ако е 
потребно одводите во ѕид да се положат во 
цевки, тие треба да бидат изолациони а не 
метални. Одводи под малтер, по можност, тре-
ба да бидат без приклучоци. 

4.49 Главни одводи, како и помошни одводи. при* 
клучени на уземјување, треба да имаат при-
стапна раставне спојница на височина од 
околу 2 m над почвата. 
Ако такви одводи од жица или од лента се 
положени под малтер, треба на местата ш 
приклучување — кои можат да бидат во под-
земно окно — да бидат заварени или споени 
со вијци кои се осигурени против одвртува-
ње, а по потреба и против корозија. Во тој 
случај р а с т а в и т е спојница треба да се смес-
тат во шкафчиња од незаиалив материјал во 
малтером 

4.491 Ако помошни одводи се приклучуваат на најт 
близок главен вод, приклучокот треба да « 
над ра ставката спојница. 

4.5 Водови и споеви 
4.51 Ако фаќалките се изработени во вид на во-

дови положени на покривот, не се потребни 
посебни метални стапови, освен - ако е тоа на-
рочно пропишано. -

4.52 Водови мораат да бидат положени и зашти-
тени така што да не се изложени на меха-
ничко оштетување. 

4.521 Положбата на водовите мора да биде та^ва 
да овозможува лесен преглед. 

4.522 При полагање водови треба да се води сметка 
»а последиците и дејството од издолжување 
поради промена на температурата. 

4.523 Положбата на водовите на покривот мора да 
биде таква да не се спречува лизгање на 
снегот. 

4.524 Водови не треба да се полагаат на покриви 
од метал, ако лимот не е по та ноќ од 0,5 mm. 

4.525 Од запаливите делови на покривот водовите * 
мораат да бидат о д д а л е ч е н и п о можност 
150 mm. Ако таа оддалеченост е помала, за-
паливите делови на покривот треба да се за-
штитат со термичка изолација, 

4.53 Споевите мораат да претставуваат солидна т а -
ванска и механичка врска и мораат да издр-
жат барем десеторна тежина на водот, кој во 
неповолен случај би можел да ги оптовари, 

4.531 Споевите треба, по правило, д?а се изведуваат 
на лесно пристапни места, Непристапните 
споеви мораат да бидат особено сигурни, 

4.54 Споеви мораат да се остварат со заварување 
или со стројници изработени според Југосло-
венски стандард, а лентести водови мораат 
да се спојат преклопно на должина од 100 mm, 
со најмалку 2 виј ка или 2 зажовки. 

4.541 Спој со леменуе е дозволен само при поврзу-
вање лимени делови на објект (олуци или ел,)« 

4.542 Споеви, особено оние остварени со заварувања 
мораа гр да бидат заштитени од корозија со 
•соодветно заштитно премачкување, 

4.55 Водовите што се спојуваат и епојшицнте мо* 
раат да бидат од ист материјал, Бакар зѕ брон-
за можат, п$ш тоа, да т шетаат т ж т о р о & т 
материјал. 
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4.551 Разнородни материјали, како челниот и ба-
нкарот, смеат да се спојуваат меѓусебно само 

со употреба на оловна влошка во дебелина 
најмалку 2 mm, а бакар и алуминиум смеат 
да се спојуваат само со помош »а посебна 
влошка А1—Сд. 

4.6 Уземјување 
4.61 Исправно и прописно изведено уземјување е 

од битно значење за исправно дејствување на 
громобран, и на тој дел од инсталацијата треба 
да му се обрне особено внимание. 

4.611 Дејствувањето на громобр а некого уземјување 
се карактеризира од ударниот отпор на рас-
простирање Ru, а не од отпорот на распрости-
рање Нг. 

4.612 Ударниот отпор на распростирање R„ се опре-
делува приближно од димензиите на уземју-
вачот и неговиот отпор на распростирање Rr 
на следниот начин: 

4.613 За неразгранатиот хоризонтален уземјувач при-
клучен на неговиот крај важи приближно: 
Ru = k .R r (Q) , но за ударната струја на гром 
практично ефикасна е само должината 20 ш 
од влезот на уземјувачот во земјата. 
Вредноста на коефициентот k зависи од дол-
жината на уземјувачот „1" (т), специфичниот 
отпор на земјата д (Qm), а се определува спо-
ред следната табела: 

Должина на Специфичен отпор 
уземјувачот на земјата р (Пт) 

„1" (Ш) 50 100 150 200 250 џповеќе 

до 20 2,0 1,0 * * * 

над 20 до 30 3,0 1,5 1>о • • 
над 30 до 40 4,0 2,0 1,3 1,0 • 
над 40 до 50 5,0 2,5 1,7 1,3 1.0 

должината недоволна' 
4.614 За вертикални уземјувачи и групи такви 

узе^јувачи ка ј кои меѓусебното растојание на 
Одделни уземјувач^ не £ поголемо од 5 m се 
зема k—1. 

4.615 Поединечна плоча за уземјување има отпор 
9 

на распростирање приближно Rr (0) 
4,5 а 

ако е а страна од квадрат (плоча)., г: 
Така на пр. за плоча од 0,5 т * отпорот на 
распростирање Rr — 0,35 е, а за !!5*оча од 1 т 2 : 
Rr « 0,25 q. 

4.62 За ' специфичен отпор на земјата помал од 
250 Dm, ударниот отпор Ru на уземјувачот 
сме£ да изнесува најмногу 20 Q ако со овие 
прописи за одделив случаи не се дадени дру-
ги вредности. 

4.621 Ако е специфичниот отоор на земјава поголем 
од 250 Qm, износот на ударниот otfnop Ru не 
смее Да биде бројно поголем од 8% од изме-
рениот специфичен отпор во Qm. 

4.63 Конструкцијата и сместувањето на уземјува-
чите мораат да бидат одбрани така што отпо-
рот на распростирање Rr, а со тоа и ударниот 
отпор Ru да бидат што помали. 
Како уземјувачи можат да послужат: 

4.631 специјално за таа цел в земја положени водови 
во форма на: / 
а) хоризонтално положени жици и ленти 

(лентести уземјувачи); 
б) вертикални цевки или профили (стапови 

узем ју вачи); 
в) вертикални плочи (плочест уземјувачи); 

4.632 метални конструкции и мрежи од: цевки во 
земја, со исклучок наведен во тон. 4.682 и 
4.684 на овие прописи. 

4.64 Лентести уземјувачи се изработуваат од по-
цинкуван челик со димензии според' точката 
4.21 на овие прописи. Сб полагаат Што пода-

леку од темелите на зграда, по правило на 
оддалеченост од 2 т , и тоа како поединечни 
водови иб дблжћната пк зградата, како затво-
рени прстенести уземјувачи околу зградата 
или како ѕве здест уземјувачи ка ј кои повеќе; 
поединечни водови излегуваат од една точка 
во разни правци при што аголот помеѓу два 
соседни вода треба да е најмалку 60°. 
Длабочината на полагањето мора да изнесува 
најмалку 0,5 т , но се препорачува да изнесу-
ва 0,8 т . 

4.65 Стапови уземјувачи се изработуваат од поцин-
кувани челични цевки во соодветна дебелина 
и должина, а во согласност со претсметка која 
ги задоволува условите од точ. 4.62 и 4.621 на 
овие прописи. 
Најмал дозволен внатрешен пречник на цевка 
е 38 mm. Се препорачуваат гасни цевки од 
50 mm 0 . Наместо цевки можат да се употре-
буваат и челични рамноЈсраки аголници 65.65.7 
или други еквивалентни профили. 
Должината на уземјувачот изнесува најмалку,, 
3 т . 
При употреба па поголем, број стапови узем ју-
начи, нивната меѓусебна оддалеченост треба 
да е барем еднаква со должината на уземју-
вачот. 

4.66 Плочестите уземјувачи се обично во квадрат-
на форма, и тоа од поцинкуван челик со по-
вршина на плочата (од една страна) најмалку 
0,5 т * и дебелина 3 mm. или од бакар во де-
белина 2 mm. 
Плочите се полагаат вертикално в земја, така 
што горниот раб" од плоча да е најмалку 1 m 
длабоко во земјата* 
Такви узем јуначи можат да се применат само 
на Места каде што нивото на подземната" вода 
допира на длабочина најмалку 3 m од повр-
шината. 
Плочести уземјувачи не се препорачуваат за 
громобрани. 

4.6? Ако е земјата во околината на заштитен об-
јект електрично нехомогена, т. е. нема ист 
специфичен отпор, уземјумачите треба да се 
положат во слој земја об најголема спровод-
ливост. 

4.671 Ако некој објект има повеќе уземјувачи, тие 
треба меѓусебно да се спојат со вод положен 
в Земја. При тоа предимство има полагањето 
на прстенест вод о1солу: заштитениот објект. 

4.672 Не е дозволено да се засилуваат уземјувачите 
со шлака или згура, ниту да се полагаат узем-
јувачи во постојано Загревана земја. 

4.673 Растојанието на уземјувачите односно одводите 
од постојните подземни електрични кабли мора 
да изнесува најмалку 3 т , а крстосување треба 
да се спроведува под прав агол. Ако при крс-
тосувањето не може да се одржи ова расто-
јание, тоа смее да се намалува ако доводот 
до уземјувачите се изолира со заштитна цев-
ка од неспроводлив и нехигроокзопен матери-
јал (на пр. керамички цевки). Должината на 
заштитните цевки мора да биде тоЈцсаѕа што 
помеѓу кабелот кој треба да се заштити и 
^изолираниот довод односно уземјувачот да 
остане растојание од барем 3 т . 

4.674 Ако овие или други прописи тоа не го забра-
нуваат, треба со уземјувачот на громобранот 
да се спојат сите метални маси во земјата 
што се оддалечени помалку од 3 ш, а по мож-
носот и оние оддалечени до 20 т . Спојувањето 
се изведува директно или со помош на допол-
нителен прибор, 

4.675 Полагање на уземјувачи од точката 4.631 на 
овие прописи по исклучок е дозволено и во 

вода, ако не постои можност за изведување 
на исто така Добро уземјување во земјата на 
брегот. Во зч>ј случај, со оглед на промените 
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на водостој от и специфичниот отпор на вода-
та во текот на годината, треба да се поведе 
грижа ударниот отпор Ни при најнизок водо-
стој, како ни при најголем специфичен отпор 
на водата, да не ја пречекори максималната 
дозволена вредност. 
Одводите во вода треба да се завршат со вер-
тикален уземјувач забиен во дното. 
На местата каде што уземјувачите се положе-
ни во вода опасно е задржување по невреме, 
па на такви места треба да се постават соод-
ветни натписи кои предупредуваат на тоа. 
Поставување уземјувачи во бунари не е доз-
волено. 

4.68 Како уземјувачи можат да служат во земја 
положени метални конструкции, метална во-
доводна мрежа, а во определени случаи и ар-
миранобетонски »Темели на зграда. 

4.681 Во земја положена водоводна мрежа со ме-
тални цевки може да послужи како уземУу-
взч, и тоа најмногу за два одвода по објект. 

4.682 Водоводни мрежи не смеат да служат како 
уземјувачи: 
а) ако постои можност од нив да дојде до 

прескок во внатрешноста на зграда или на 
постројки загрозени од експлозија (фабри-
ки и складови на муниција); 

б) ако отпорот на распростирање Rr на водо-
водните • цевки е поголем од 20 Q. 

4.683 Ако водоводна мрежа служи како уземјувач 
на громобран, одводот на громобранот треба 
првенствено да се приклучи на влезната цев-
ка пред водомерот. Ако тоа не е можно, треба 
според точката 4.752 на овие прописи да се 
премостат сите водомери и слични апарати, 
што се вградени помеѓу местата на кои е при-
клучен громобранскиот одвод и подземниот 
дел од водоводната мрежа 

4.684 Гасоводи не смеат да служат како уземјувачи. 
4.685 Ако водовите на уземјувачите и гасоводите 

меѓусебно се оддалечени помалку од 3 "ш, тие 
треба да се спојат меѓусебно, При претсметката 
на преодниот отпор на уземјувањето на гро-
мобранот, гасоводот не смее да се земе во 
сметка. 

4.686 Ако кај некои цевоводи положени в земја 
постојат условите од точката 4.67 на овие про-
писи, уземјувачот мора од нив да биде одда-
лечен барем 3 т . 

4.687 За крстосување на уземјувачи со цевоводи 
се преименува одредбата на Точката 4.673 од 
овие прописи. 

4.683 Ако водоводна мрежа служи како уземјувач, 
за тоа мора да се извести организацијата на 
водоводот на која ќ припаѓа таа водоводна 
мрежа. 

4.69 Поединечни уземјувачи, по правило, не ќе 
се. полагаат под места на кои во. случај на 
луна можат да се собираат луѓе или новотни. 
Ако тоа не може да се избегне, треба со соо-
дветни мерки да се спречи опасноста поради 
напон на чекорите, која настанува при удар 
на гром, во смисла на Техничките прописи за 
електроенергетски постројки над 1000 V. 

4.691 Згради во кои во случај на луна можат да се 
собираат луѓе или животни, како: набљуду-
вачки кули, планински куќи и слично, треба 
да имаат е^ен или уште подобро два прсте-
нести уземјувачхи вода на меѓусебна оддале-
ченост од 2 ш, кои на повеќе места меѓу себе 
се споени. 

4.7 Метални маси 
4.71 На објект чии метални маси од надворешната 

страна создаваат форма на кафез (објекти со 
челична конструкција и др.), останатите не^ 
тови метални надворешни и внатрешни маси 
не мораат да бидат приклучени на громобран, 
освен во случајот од точката 4.75 на овие 
прописи. 

4.711 На објект понизок од 15 т , иако надвореш-
ните метални маси не создаваат форма на ка-
фез, неговите внатрешни и .надворешни ме-
тални маси, исто така, не мораат да бидат 
приклучени на громобран, освен ако е објек-
тот покриен со запалив покривач или содржи 
лесно запалив материјал. Во тој случај треба 
на громобранската инсталација да се приклу-
чат оние метални маси што на оддалеченост 
помала од 1 m лежат паралелно со громобран-
ската инсталација на должина поголема од 
4 т . Ако таа должина изнесува повеќе од 8 т , 
приклучоците мораат да бидат направени на 
највисоката и најниската точка на мзталната 
маса. 

4.72 Метални маси подолги од 2 m или маси чија 
површина е поголема од 2 т 2 се приклучуваат 
на громобранска инсталација ако се наоѓаат 
во рамнина коза е ограничена со заштитен 
кафез или ако се надвор од кафезот, а фактич-
кото растојание од тие маси до громобранска-
та инсталација е помало од вредноста D во 
дијаграмот на сликата 2. 

Задржување на набљудувачки кули за време ** / 0 5 0 6 0 7 0 9 0 1 0 0 " 
та луна треба да се одбегнува Слика 2. 
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4.721 Растојанието D (т) зависи од големината на 
ударниот отпор на уземј ување Ru (Q) и разда-
лекот L (ш) помеѓу местото на кое металната 
маса најмногу и се приближува на громобран-
ската инсталација и влезот на одводот во зем-
јата (слика 2). Растојанието D се пресметува 
по приближниот образец: 

D = 0,066 Ru + 0,028 L 
4.722 Наместо образецот мож(ат да се користат кри-

вите линии од д иј а грамот на сликата 2 што 
важат за воздухот. Ако во меѓупросторот се 
наоѓа предмет од друга диелектрична цврсти-
на (на пр. сув ѕид), растојанието D треба во 
соодветна мера да се коригира. 

4.73 Металните делови на електрични апарати и 
машини под покривот снабдени со заштитно 
уземјување, кои можат да дојдат под напон, 
како и металните маси на кои овие апарати 
и машини се зацврстени, треба да се приклу-
чат на громобранот со помош на дополните-
лен прибор (точка 3.210). 

4.731 Во поглед фактичкото растојание помеѓу де-
лови на електрична и громобранска инстала-
ција се применува одредбата на точката 4.72 
од овие прописи. Ако фактичкото растојание 
од кои и да било причини мора да биде по-
мало од растојанието „D" добиено според ди-
јаграм от на сликата 2, треба помеѓу деловите 
на електричните инсталации што стопат под 
напон и громобранскага инсталација да се из-
веде спој преку дополнителен прибор. 

4.74 Ако арматура на армиранобетонски столб се 
употреби како одвод (точка 4. 45), стаповите 
на арматурата што служат како одвод мораат 
да бидат сигурно споени со зацврстувањето на 
покривот, со меѓукатните конструкции и арми-
раниот визбен под. Вакви споеви не мораат 
да бидат заварени. 

4.75 Метални оџаци, цевки за вентилација и други 
метални маси на покривот мораат да бидат 
во една или повеќе точки приклучени на гро-
мобранската инсталација, освен во случајот 
од точката 4.71 на овие прописи. 

4.751 Водилици на дигалки (лифтови) што досе-
л а т до врвот г-га зграда (последниот кат), тре-
ба на нивниот горни и долни крај да се при-
клучат по најкраток пат на громобранска ин-
сталација, во смисла на точката 4.73 од овие 
прописи. 

4.752 Кога цевоводите во зграда се приклучени на 
громобранска инсталација, сите на нив при-
клучени апарати и водомери и евентуални 
прекинливи места треба да се премостат со 
водови од пресеците наведени во точката 4.21 
на овие прописи. 

4.76 Лоши слојни места во метални маси што се 
приклучени на громобрансха инсталација (точ. 
4.711 и 4.75) треба да се премостат ако на тие 
места во случајот на удар на гром постои 
можност прескок да предизвика пожар или 
механички оштетувања. 

4.77 Челични конструкции на објекти и арматури 
на армиранобетонски објекти треба да се у-
земјат најмалку на две места (точка 4.45). 

4.78 Поголеми метални маси во близина на зашти-
тен објект (челични огради, мостови, надземни 
цевоводи) треба да се уземјат, ако нивната 
положба ја зголемува опасноста од удар на 
гром. 

4.781 Бидејќи дрвјата во близина на заштитен објект 
влијаат врз дејствувањето на громобранот, тоа 
ако е дрвото повисоко од објектот и ако е од 
него оддалечено помалку од 10 т , громобранот 
мора да има еден одвод поставен на објектот 
што поблиску до дрвото. 

4.8 Електрични постројки 
4.81 При поставување на громобранска инсталација 

треба да се земе предвид близината на елек-

трични постројки до таа громобранска инста-
лација според точката 4.7 на» овие прописи, ка-
ко и близината на: 
а) згради во форма на кула, како што се: ан-

тенски столбови на предаватели, кубиња на 
храмови, набљудувачки кули, оџаци со е-

лектрични рекламни инсталации, столбови 
за рефлектори итн.; 

б) згради загрозени од пожар и експлозија. 
4.82 Ако електричната постројка се наоѓа или се 

поставува близу до громобранска инсталација, 
потребно е: 
а) челичните цевки на водовите што се меѓу-

себно спроводливо споени и металните пла-
ш е в и на кабли да се спојат со громобран-
ските водови или со металната маса споена 
со громобранските водови, и тоа на местото 
на приближувањето и на друго место нај-
блиско до земјата; 

б) на водовите со заштитен спроводник заш-
титниот спроводник да се спои со громо-
мобранските водови како под а), под услов 
заштитниот спроводник да има пресек нај-
малку 10 mm2 Си, 16 mm8 Ai односно 50 
mm2 Fe. 

Каде има повеќе паралелни спровод ници, се 
зема предвид збирот на нивните пресеци. 

4.821 Заштитни спроводник за заштита со помош 
на заштитна напонска склопка, не смеат да 

* се спојат со громобранската постројка. 
4.83 Ако електричната инсталација се спојува со 

громобранската постројка, се поставуваат на 
главната разводна плоча О Д Б О Р Н И Ц И на пре-
напон споени со уземјувањето на громобранот. 

4.84 Електричните инсталации во армиранобетон-
ски или челични скелетни згради или на ме-
тални маси што се споени со громобранската 
постројка, не е потребно да се спојуваат преку 
одводниците на пренапон ниту директно со 
громобранските водови. 

4.85 Растојанието помеѓу громобранскиот вод и во-
дот на нисконапонскиот куќен приклучок тре-
ба да биде најмалку 1 т . 

4.86 Треба да се настојува громобранската инстала-
ција на покривите да се оддели од П О К Р И Е Н И О Т 
носач. Тоа е исполнето ако е П О К Р И Е Н И О Т но-
сач оддалечен барем 1 ш од громобранската 
инсталација. 

4.861 Ако е растојанието од точката 4.86 на овие 
прописи помало од 1 т , треба громобранските 
водови да се изолираат со помош на изола-
циона цевка отпорна спрема атмосферските 
влијанија или да се покријат со дрвени штици. 

4.862. Ако помеѓу П О К Р И Е Н И О Т носач и громобранска-
та инсталација не може да се постигне ниту 
оддалеченост од 0,4 т , треба покрај изолирање 
на громобранските водови со помош на изо-
лациона цевка во смисла на точката 4.861 од 
овие прописи, П О К Р И Е Н И О Т носач да се спои 
со громобранската инсталација преку две зат-
ворени искришта од 20 до 30 mm. Овие ис-
кришта треба да бидат заштитени од механич-
ки оштетувања и меѓусебно оддалечени нај-
малку 1 т , а нивниот напон на реагирање при 
50 Hz треба да биде повисок од 20 kV. Искриш-
тата треба да се испитаат при секој преглед 
(глава 7). 

4.863 Ако врвот на П О К Р И Е Н И О Т носач се наоѓа за 
повеќе од 2,5 m над највисоката точка на згра-
дата во круг околу носач со пречник од 20 m 
(на пр.: слеме, оџак, надградба ити.), покрие-
ниот носач треба да се спои со г{Лмобранската 
инсталација преку две искришта во смисла на 
точката 4.862 од овие прописи. 

4.87 Во поглед антените треба да се применуваат 
соодветните технички прописи за антенски 
постројки и овие технички прописи. 
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4.88 Телевизиски антени и антени за ултракратки 
бранови треба да се приклучат на громобран-
ска инсталација непосредно, а други антена 
— преку одводник на пренапон сместен што 
поблиску до антената. Ова се однесува на ан-
тени узвишени од погонски причини. Ефектив-
ната вредност на наизменичниот напон на ре-
агирање на одводник на пренапон при 50 Hz 
може да изнесува најмногу 2000 V, ако а б е -
ната не е предвидена за повисок работен напон. 

4.881 Металните покриени носачи за антени треба 
да се узем јат односно да се приклучат на гро-
мобранската инсталација. 

4.882 Пресекот и материјалот на приклучните водо-
ви за антена или покривен носач мораат да 
ги исполнуваат условите од точката 4.21 на 
овие прописи. 

1.89 Металните носачи на телекомуникациони во-
дови на заштитените објекти треба да се при-
клучат на громобранската инсталација по нај-
краток пат со помош на ^проводници во смисла 
на точката 4.21 од овие прописи, ако е тоа од 
погонски причини дозволено. 

4.9 Поврзување со други уземјувања 
4.91 Уземјувањето на громобранска инсталација и 

погонските како и заштитните уземјувања на 
нисконапонски електроенергетски постројки и 
инсталации, по правило, меѓусебно се поврзу-
ваат, освен во определени случаи кога <е тоа 
забрането со прописи. 

4.92 Исто така, громобранската инсталација се по-
врзува со погонското како и заштитното у-
земјување на високонапонски постројки, ако 
ги исполнува условите за тоа уземјување во 
поглед напонот на допирот и напонот на че-
корот. 

4.93 Поврзувањето на уземјување на громобран-
ската инсталација со уземјувања на телеко-
муникациони инсталации се врши согласно 
прописите за телекомуникационите инстала-
ции. 

5 ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА Г Р О М О Б Р А Н И ^ 
НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ОБЈЕКТИ 

5.1 Неметални кули, силоси и фабрички оџаци по-
високи од 10 m 

5.11 Фаќалките мораат да го надвишат горниот раб 
на оџакот најмалку за 0,5 т . 

5.111 Како фаќалки можат да послужат капаци и 
мрежи ако можат сигурно да се приклучат на 
громобранска инсталација, или прстенест 
спроводник во височина на горниот раб на 
оџакот. 

5.112 Фаќалките во форма на челични жици или 
ленти и одводите на должина најмалку 3 m 
под врвот, по потреба, мораат да бидат зашти-
тени од корозија со превлака од олово или 
друг еквивалентен материјал. 

5.113 Фаќалките во форма на стапови мораат да би-
дат рамномерно распоредени по обемот на об-
јектот, а нивното меѓусебно растојание смее да 
изнесува најмногу 5 т . 

5.114 Фаќалките мораат да бидат меѓусебно споени. 
5.12 За неметални оџаци и кули до 30 m височина 

доволен е еден одвод. Одводот мора да минува 
од дој^дозната страна односно од надвореш-
ната страна покрај евентуални- метални качу-
в а л а , со кои треба да биде споен. Качувал-
ките можат да служат за прицврстување на од-
водот. Ако металните качувалки по целата 
должина се споени со спроводник од соодве-
тен пресек, можат да служат како одвод. 

6.121 За распоредот на одводите важи одредбата на 
точката 4.4 од рзие прописи. Во поглед кулите 
од армиран бетон треба да се постапи во сми-
сла на точката 4.45 од . овие прописи. Неме-
тални кули и оџаци повисоки од 30 m мораат 
да имаат најмалку два одвода, кои на обата 
краја мораат да бидат меѓусебно споени. 

5.122 Одводите се поставуваат, по можност, на спро-
тивните страни на објектот, со тоа што еден од 
нив оди покрај металните качувалки. и што е 
со нив споен, а другиот е поставен, по можност, 
од дождовната страна. 

5.123 Поголеми метални делови од надворешната 
страна на оџаци и кули (на пример, метални 
обрачи и ел.), мораат да бидат солидно споени 
со одводите. 

5.124 На неметални кули може да се постави посе-
бен одвод за приклучување на внатрешните 
метални маси. 

5.13 Секој одвод на кулите мора да има свој узем-
јувач, а сиге уземјувачи мораат да бидат ме-
ѓусебно споени со подземен прстенест вод, кој 
треба, по можност, да се приклучи на узем-
јувачите на соседните громобрани. 
Уземјувачот и подземните прстенести водови 
мораат да бидат положени што подалеку од 
подземните димни канали. 

5.131 На уземјувапите на громобраните треба да се 
приклучат уземјувзчите од соседните громо-
б р а н и уземјувањето на металната маоа, по 
можност се до оддалеченост од 20 т . 

5.14 Метални јажиња за закотвување на објекти 
треба да се уземјат на местата на нивното за-
цврстување. 
Вакво уземјување треба да се спроведува 
според точката 4.65 на овие прописи, со тоа 
што е доволно ,да се ^удо;греб14 стап уземју-
ваЧ во должина 2 ш. 

5.141 Ако металните јажиња се зацврстени на за-
штитен објект, тие мораат да бидат приклу-
чени на громобрани ата инсталација на од-
носниот објект. 

5.2 Храмови, метални кули, метални оџаци и 
слични објекти 

5.21 Кубиња на храмови високи до 20 m мораат 
да имаат најмалку еден главен одвод, а висо-
ки над 20 m — најмалку два главни одводи, 
од кои еден може да се положи во кубе, но 
само под услов да служи и за приклучување 
на внатрешни метални маси според точката 
4.7 «а овие прописи. 

5.22 Поголехми метални маси, на пример конструк-
ции на кои висат ѕвон^, треба да се спојат 
со громобран. 

5.221 Ако е од дрво конструкцијата на KOj'a висат 
ѕвона, не е потребно ѕвоната и нивните ле-
жишта да се приклучат на громобранот. 

5.23 Оклопни метални разводни шкафчиња и ку-
тии со приклучоци на мотори треба да се спо-
јат со громобранската инсталациуа, така што 
тие тогаш всушност да претставуваат искри-
шта за електрични водови. 
Освен тоа, треба да се постават одводници на 
пренапон помеѓу, фазните с-проводници (собир-
ници) и уземјувањето. 

5.24 Храмовиот брод треба да има посебна тромо« 
браоска инсталација, без оглед на кубето. 

Потребно е само "громобранот на хр<амовиот 
брод да се спои по најкраток пат преку сле-
мето со најблискиот одвод на громобранот на 
кубето, . 

5.241 Ако постојат крстосани бродови, покриениот 
вод по сдемето треба да добие главни одводи 
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на секој спореден брод и на обата краја на 
главниот брод. 

5.25 На хулите сличните објекти од челик или 
армиран бетон, како што се* кулите на извоз-
ни постројки во рудници, кулите на гар ниту-* 
ри за дупчење, разладните кули, водокулите, 
оџаците, градежните дигалки и ел., треба да 
имаат при дното најмалку два наспрамни 
приклучоци на уземјувачи. 

5.251 Деловите од челична конструкција по целата 
височина треба да бидат добро споени во еле-
ктричен поглед. Посебни громобрански водови 
на самиот објект не се потребни. 

5 3 Жичарници 
5.31 Станична зграда на жичарница се заштитува 

со громобран според одредбите на главата 4 
од овие прописи.* 

5.32 Металните конструкции во станицата, а осо-
бено ослоните на потисните и вртливи трка-
ла и уредот за затегање јажињата, треба да се 
спојат со уземјувањето на громобранот на ста-
ничната зграда 
Такви уземјувања треба да се остварат нај-
малку на секои 500 т . 

5.321 Другите столбови односно метални тркала на 
нив треба да се уземјат со помошни одводи. 

5.322 На столбови со повеќе одзоени бетонски те-
мели, треба на секој темел да се постави од-
вод главен или помошен. 

5.33 На бетонски столбови чија арматура не може 
да се употреби за одвод, како и на дрвени 
столбови, треба од носечките холца до узем-
јуЕачите да се постават специјални одводи, 
и тоа на секои 100 до 200 ш. 

5331 Ако директно уземјување на носечко колце 
не е можно или не е пожелно, треба да се 
постават искришта помеѓу одводот и најнис-
киот дел од металната конструкции иа која 
се опира колцето. 

5.34 На жичарници со носечки јажиња изолирани 
од столбот треба да се предвидат средства да 
можат јажињата да^ се узем јат за време на 
луна и кога жичарницата не работи. За таа 
цел може да се употреби и притисне колце. 

5 05 Ако жичарница има само едно јаже кое не 
мора да биде изолирано, потребно е во погон-
с к о ^ тркало и во тркалото за вртење да се 
вградат метални сегменти кои обезбедуваат 
постојано уз ем ј ување на јажето. 

5 4 Шатори и ветерници 
5.41 Во поглед шаторите се применуваат одредбите 

на точката 4.31 од OEjie; прописи. 
5.411 Ако шаторските столбови, закотвувања, на-

пиначи ити. се изработени од метал, тие мо-
жат да заменат заштитен кафез. 

5.42 За ветеркиците важи, покрај одредбите на 
главата 4 од овие прописи, и следното: 

5.421 По должината на главниот раб од секое крило 
мораат да бидат поставени фаќалки што го 
преминуваат крилото за 100 mm. Овие фа-, 
ќзлки мораат да бидат меѓусебно споени. 

5.422 Фаќалките на крилата, како и оние што се 
евентуално поставени на смртната капа на ве-
терницата, треба меѓусебно да се спојат пре-
ку постојната метална оска^ лизгави контакти 
или соодветен свитлив вод, и да- се приклучат 
на .одводите односно уземјувач*|те. 

5.423 Во поглед металните ветерници се применува 
точката 5.25 на овие прописи. 

5.5 Згради со мек покривач 
5.51 На зградите покриени со дрво (шиндра), сла-

ма или трска, покривните водови треба да се 
полагаат по елемето на дрвените потпори нај-
малку на 0,50 m над покривот, а одводите 
треба да бидат од работ на покривот оддале-
чени најмалку 0,40 т . 
Дрвените потпори треба добро да се прицврс-
тат на покривната конструкција-

5.52 Метални делови на мек покривач, како што 
се лимени облоги околу оџаци, прозорци, вен-
тилациони цевки, ити., не смеат да се спојат 
со громобран и мораат да бедат оддалечени од 
гром обра нека та инсталација најмалку за рас-
тојанието D, според точката 4.72 на овие про-
писи. 

5.53 Оџаците и другите надградби треба да се за-
штитат во смисла на општите одредби (точка 
4 34). 

5.531 Ако водовите минуваат низ, покривот, треба 
да се заштитат со провлекување низ цевки од 
неспроведлив материјал отпорен спрема атмо-
сферски влијанија. За таа цел можат да се 
употребат вентилациони или изолациони 
цевки, 

5.532 Гранките на дрвјата треба да се поткастрат 
така што да се оддалечени најмалку 1 m од 
покривот. 

5.6 Погонски простории и складови загрозени од 
пожар 

5.61 Громобрански водови треба да се изведуваат 
така што да не дојде до искричење или за-
гревање,, што би можело да предизвика по-
жар. Поради тоа водовите треба да имаат што 
помалку споеви, а нужните споеви треба да . 
бидат особено грижливо изработени. 

5.62 Громобрански водови ра двор од зграда треба 
да бидат оддалечени најмалку 0,5 m од еле-
ктроенергетски инсталации (водови). 

5.621 Се препорачува поставување одводници на . 
преналон на главната разводна табла или на 
надземен електроенергетски вод, помеѓу фаз- , 
ките спроводник (собирници) и уземјува-
жете. 

5.63 Отпорот на уземјување не смее да биде по-
голем од 20 Q ако специфичниот отпор на 
земјата не е поголем од 250 Ош. 

5.64 Главните одводи треба да бидат положени во 
вид на посебни водови надвор од зградата. 

5.65 Транспортните уреди за запаливи материи и 
транспортните цевки за исечкана слама, што 
се положени под слемето, треба на секои 20 m 
и на краиштата да се спојат со покриениот 
слеменски вод или со одводите. 

5.651 Поради вибрација за време на погон, приклу-
чоците треба да се изработат од свитлиѕо по-
цинкувано јаже со осигурен вијчен спој. 

5 6 5 2 На дигалки за сено . треба да се СПОЈ ат со гро-
мобранските водови највисоката точка на ди-
галката, куќиштето на моторот и прекинува-
чите, како и чехркот. 

5.63 Одводите на отворени складови за слама и 
ел., со покривот, треба да се одда чечени од скла-
дираниот материјал најмалку 0,40 т . 

5.67 Во поглед заштитата на складирана слама или 
ел. на' отворен простор, се применуваат одред-
бите за згради со мек покривач (точка 5.5). 
Фаќалките треба да бидат на изолациони (др-
вени) потпори или затегнати над сламата, со 

• тоа што фаќалките се оддалечени од склади-
раниот материјал најмалку 0,50 т , а одводите 

^(вертикални делови) — најмалку 0,40 т . 
5.68 Водоводната инсталација во објектот треба да 

е одделена од водоводната мрежа со изолаци-
она цезжа долга 1 m поставена надвор од 
објектот. 
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5.7 Погонски просторни и складови загрозени од 
експлозија 
За вакви просторни се сметаат простории во 
кои за време на работата може да настане 
опасна експлозивна смеса на гасови или прав 
со. воздух. 

5.71 Громобранските инсталации за вакви згради 
треба да се изработени особено грижливо. Си-
те споеви и приклучоци треба да се заштитени 
таха што да не можат да се олабават. 

5.72 Фаќалките и покривните водови се поставу-
ваат според точката 4.31 на овие прописи, со 
тоа што. широчината на окцата од решеткатз 
на покривните водови изнесува најмногу 10 m. 

5.721 На секои 10 m по обемот на објектот треба 
да се. постави по еден главен одвод, со тоа што 
објектот мора да има најмалку четири главни 
одводи. Одводите се полагаат од надворешна-
та страна на зградата. За челични и армира-
нобетонски згради во поглед одводите се при-
менуваат одредбите на точката 4.45 од овие 
прописи. 

5.73 Ако металните цевоводи се прекинати со изо-
лациона влошка, оваа влошка треба да се 
премости со искриште или одводише на пре-
с п о и , и тоа надвор од просторијата загрозе-
на од експлозија. 

5.731 Ако тоа не е можно, мора да се употреби ис-
криште или одводник на.пренапон заштитен 
од експлозија и оспособен за работа на мес-
тата загрозени од експлозија. 

5.74 Електроенергетската инсталација, без оглед 
на височината на зградата, треба да е споена 
со громобранските водови ако не ги исполну-
ва условите за приближување според точката 
4.72 на овие прописи. 

5.75 За отворено поставени поголеми метални ма-
си, како што се: цевоводи, колони и ел., не е 
потребна посебна громобранска заштита, ако 
сите метални делови се споени спроводливо и 
се узем јени. 

5.76 На отворен простор поставени метални садови 
(цистерни) со запаливи течности чија пара со 
воздухот формира експлозивна смеса, како и 
метални садови со запаливи гасови, мораат да 
бидат поврзани со други садови и метални де-
лови наземи и вземи во круг од 20 m околу 
нив, како и со соседни громобрански уземју-
вања. 

5.761 За поврзување треба да се употреби матери-
јал според точката 4.21 на овие прописи 
или постојните цевоводи, кои се спроводливо 
споени. 

5.762 Намерно изолирани споеви на цевки треба 
да се премостат со искриште заштитено од 
експлозија. 

5.763 Посебно уземјување на садови не е потребно 
ако тие се споени со уземјени цевоводи или 
ако садовите се поставени без изолациона по-
длога на земја или бетон. Инаку, садовите 
треба да се узем/а-г со помош на прстенести 
водови или да се приклучат на собирен зем-
јовод. 

5.764 Бројот на приклучоците на прстенест или со-
бирон земјовод се определува со оглед на 
пречникот или должината на садот, и тоа: 

до 3 m 1 приклучок 
над 3 до 20 m 2 приклучоци 
над 20 m 3 приклучоци 

5.77 Со земја покриените садови и цевоводи што 
со неа се во непосреден допир, не е потребно 
да се штитат со громобран. 

5.78 Носечките конструкции на цевоводи од дрво, 
тула или бетон, треба најмалку на секои 20 m 
да имаат помошни одводи. 

5.781 Уземјувачите или поголеми метални маси на 
оддалеченост од 10 m од тие одводи, треба да 
се поврзат со нив односно со нивното уземју-
ваље. 

5.782 Отпорот на уземјување не смее да биде пого-
лем од 20 Q ако специфичниот отпор на зем-
јата не е поголем од 250 Qm. 

5.783 За носечки конструкции од челик или арми-
ран бетон и за ниски бетонски постамент« 
одводи не се потребни. 

5.79 На постројки за полнење цистерни (камиони, 
вагони, бродсви) цевоводите треба да се узем-
јат како главни одводи и со нив да се спојат 
сите метални маси во близина, како што се 
железнички шини, метални конструкции итн. 

5.791 На преминот од зона на опасност железнич-
киот колосек треба да се изолира со вграду-
вање на изолациони ^ о ш к и во шините. 

5.8 Погонски простории и складови на експлозиви 
За вакви простории се сметаат простории за 
изработка и преработка на експлозиви, како 
и складови на експлозиви или експлозивни 
предмети. 

5.81 Надворешна громобрансха инсталација 
5.811 Околу заштитен објект треба да се постават 

столбови со фаќал ки, на меѓусебно растоја-
ние кое не треба да е помало од 10 m ниту 
поголемо од 30 т . Оддалеченоста на столбо-
вите со фаќалките од работ на објектот се пре-
сметува според точката 4.72 на овие прописи, 
со тоа што да не може да биде помала од 
2,00 т . 
Ако е објектот опкружен со насип, столбови-
те, по можност, треба да се постават на врвот 
на насипот. 

5.812 Врвовите на столбовите односно шилците тре-
ба да го надвишуваат слемето на опасен об-
јект за една половина на најголемото растоја-
ние помеѓу два соседни столба. 

5.813 Наместо столбови дозволено е да се користат 
поединечни дрвја, ако одговараат на горе на-
ведените услови во поглед височината и рас-
тојанието, а се снабдени со фзќалки. 

5.814 Дрвја чии гранки се оддалечени помалку од 
5 ш од рабовите на заштитен објект, и чија 
височина е поголема од половина височина на 
столбот со <±>аќалка, мерено од почвата на 
зградата, проба да се снабдат ео фаќалки. 

5.815 Ако густи дрвја допираат до објект или го 
надвишупаат, громобранот треба да се изведе 
во смисла на главата 4 од овие прописи. 

5.816 Метални огради или метални столбови за 
ограда треба да се спојат со уземјување ако 
е нивното отетој ание од уземјувањето помало 
од 3 т . 

5.817 Објекти в земја или покриени со слој земја 
од 0,5 m не е потребно да имаат надворешна 

' громобранска инсталација, дури и кога венти-
лационите цевки излегуваат од земјата. 

5.82 Громобран на објект 
5.821 Покриваните водови треба да бидат положени 

со широчина на окцата на решетката најмногу 
10 т . 
На секои 10 т по обемот на објектот треба 
да се постави еден главен одвод, со тоа об-
јектот да има најмалку четири главни одводи. 

5 322 Металните делови на објектот, како олуците 
и жлебовите, треба да се спојат со громобран-
ските одводноно тие не смеат да се користат 
како фаќалки или одводи. 

5.823 Металните надградби на објектот треба да се 
спојат со громобранот. Надградбите од изола-
ционен материјал треба на врвот да имаат 
фаќалка во форма на прачка која треба да 
се спои со громобранот. 
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5.824 Метални цевки за вод<а, пара или ел. воведени 
во објектот однадвор над земјата, треба да се 
спојат со надворешната громобрамска по-
стројка. 

5.825 Фаќал ките во форма на покриени водови кои 
мораат да бидат оддалечени од самиот покрив, 
треба да се положат разапнати во воздухот, 
или, ако при тоа ^грабнувањето би било -пре-
многу големо, да се потпрат со изолациони 
потпори. 
Дрвени потпори треба да се импрегнираат со 
електрично неспроводлива маса. 

5.826 Армиранобетонски објекти чии хоризонтални 
и вертикални арматури при градење биле ме-
ѓусебно електрично спроводливо споени во 

ч смисла на одредбите ; на главата 4 од овие 
прописи, та сочинуваат кафез, треба да имаат 
само фаќалки според точката 4.3 на овие про-
писи, додека посебни одводи не им се по-
требни. 

5.827 Ако челична арматура не им одговара на ус-
ловите од точката 5.826 на овие прописи, об-
јектот треба да има фаќал ки и одводи^ (точ. 

. 4.3 и 4.4) и челичнага арматура треба да се 
спои на повеќе места со внатрешниот земјо-
вод непосредно при земјата 

5.828 АКО објекти покриени со земја треба особено 
да се заштитат од гром, на пример објекти за 
мошне експлозивни материјали, тогаш во на-
стината земја или на - неа се полага громо-
бранска мрежа со широчина на окцата од 
10 m и таа се уземјува со помош на прсте-
нест уземјувач. 
За објекти до 8 ш должина наместо мрежа 
доволни се две крстосани ленти во дијагонал-
ни правци. 
За објекти насипали со земја што имаат вен-
тилациони цевки ваква заштита потребна е 
во секој случај. 

5.83 Уземјување 
5.831 Уземјувањето се изведува според точката 4.6 

на овие прописи. 
5.832 Ако столбовите со фаќалките се поставени 

на насип, треба еден прстенест вод да се по-
ложи во насипот, а другиот надвор од наси-
пот, со неговата надворешна страна. 
Обата прстенести вода треба се поврзат 
меѓусебно во продолжение на сите одводи, но 
најмалку четири пати. 

5.833 Од внатрешната страна на насипот треба да 
се положи уште еден прстенест вод (внатре-
шен), а во земјата да се спои со надворешниот 
прстенест вод најмалку на две места. 

5.834 Ако насипот опфаќа повеќе објекти, прсте-
нестиот земјовод * треба да се положи околу 
сите тие објекти. 

5.835 Вкупниот отпор на уземјување на еден об-
јект или група објекти не смее да биде пого-
лем од 10 Q. 
Ако тој отпор не може да се постигне само 
со прстенести водови, поради краток вод и)ги 
поради лоша спроводливост на земјата, треба 
да се додадат уште и други уземјувачи. 

5.836 Спроводливи (метални) подови во објектот 
треба да се спојат на повеќе места со внатре-
шниот прстенест вод, и тоа, по можност, си-
метрично. 
Дозволен е и нивен приклучок на собирниот 
вод во објектот. 
На местото на приклучокот на подот на вна-
трешниот прстенест земјовод треба да се по-
стави уште и посебен уземјувач. 

5.837 Уземјувањето на соседните објекти на одда-
леченост до 20 m од заштитениот објект, треба 
подземно да се спојат со уземјувањето на тој 
објект. 

5.838 За испитувања и мерења треба во приклуч-
ните водови, во спојните водови помеѓу прсте-
нестите водови и во приклучните водови на 
соседните уземјувања да се вградат раставни 
спој ници и да се означат со таблици. 

5.84 Метални делови во објект 
5.841 Машини, апарати, греј ни тела, церки и пого-

леми метални делови, како што се: метални 
подови, метални облоги на столови, метални 
врати и прозрци, треба да се приклучат на 
собирниот вод во внатрешноста на објектот, 
а тој вод треба да се приклучи на внатреш-
ниот прстенест земјовод (точка 5.833) најмалку 
на две места. Овие метални маси можат да се 
.приклучат непосредно на прстенестиот земјо-
вод, особено ако ги има малку или се меѓу-
себно оддалечени. 

5.842 Собирните водови - можат, по потреба, да се 
положат на разни височини, но треба да би-
дат вертикално меѓусебно споени најмалку на 
две места. 

5.843 Машини, апарати и садови, во кои се прера-
ботува или отворано чува експлозив, не смеат 
да се спојат со покривните водови, а од ма-
шините,. апаратите и садовите, како и метал-
ните делови споени со нив, треба да бидат 
оддалечени за растојанието D (точка 4.Ј2), а 
најмалку 0,5 т . Одводите на зграда треба од 
прозорците, вратите или други отвори да бидат 
оддалечени, исто така, за растојанието D, а 
најмалку 0,5 т . 

5.844 Паралелните метални цевки треба на повеќе 
места спроводливо да се спорат. Спиралните 
(змиести) цевки треба исто така на повеќе ме-
ста спрово^ливо да се преместат. 
Се препорачува уводите на цевки во метал-
ните садови спроводливо да се премолат, ако 
во близина не е извршен спој. 

5.845 Металните делови во садови од изолационен 
материјал треба да се спојат меѓусебно и со 
најблискиот земјовод. 

5.846 Приклучоци и споеви треба да бидат грижливо 
изработени, по можност со виј ци или со за-
варување. Ако се споени со помош на виј ци, 
споевите треба да и^аат најмалку два виј ка 
со пречник најмалку 8 mm, кои мораат да 
бидат заштитени од одвртување. 

5.847 Приклучоци на челични конструкции треба 
да бидат изработени така што да е осигурен 
постојан контакт. 

5.848 На минување на цевка низ метални или спро-
водливи подови или ѕидови цевката треба да 
се спои со подот или ѕидот. 

5.849 Опфатниците на загреваните цевки треба да 
бидат особено јаки и еластични. 

5.85 Други мерки 
5.851 Електрични водови треба да се доведат во об-

јект со кабли положени в земја на длабочина 
од најмалку 1 т . Ово] кабловски вод мора да 
почне на оддалеченост од најмалку 50 m од 
објектот. 
Металниот плашт на кабелот и заштитниот 
спроводник на заштитното уземјување или ну-
ловање треба да се спојат со внатрешниот 
прстенест земуовод (точка 5 8ЈЗЗ). 

5.852 За особено опасни објекти (складови на нитро-
глицерин и слични експлозиви, згради во кои 
се изработува барут или каписли) треба во 
електроенергетскиот довод да се вгради пре-
к и н у в а ч ^ место. Тоа прекинувачко место 
мора да има растојание на прескок од нај-
малку 1 m и треба да се поставува надвор од 
внатрешниот прстенест уземјувач. 
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Се препорачува покрај приклучниците на до-
води, на оддалеченост од најмалку 1 ш, да се 
предвиди друга кратко споена приклучница 
во која се вовлекува утикач кога е инстала-
цијата исклучена. 
Кратко споената приклучница треба да се 
уземји. 

5.853 За другите објекти треба да се вглави лостна 
преклопка со помош на која електроенергет-
ската инсталација на објектот кратко се спо-
јува кога е вон употреба. Краткиот спој во 
преклопката треба да се уземји. 
Работната и кратко споената приклучница и 
положбите на лостнага преклопка треба јасно 
да се обележат. 

5.854 Ка ј главната разводна табла или разводното 
шкафче и на преминот на надземниот вод во 
кабловскиот треба да се вградат одводници на 
пренапон. 

5.855 Металните куќишта на поголеми електрични 
апарати треба да се приклучат на собирниот 
вод во објектот или непосредно на внатреш-
ниот прстенест земјовод. 

5.856 Металните куќиигга најмали електрични на-
прави како IIITO се: светилки, склопки и при-, 
клучници, треба да се спојат со земјоводи ако 
се од нив оддалечени до 0,5 т . 
"За. спојување треба да се примени бакарна 
жица со пресек најмалку 10 mm2. 

5.857 Оџаци, кули, високи предмети, високи дрвја 
и височинки, оддалечени помалку од 100 m од 
заштитен објект со експлозивна содржина, мо-
раат да' имаат пропиени громобрани. 

5.858 Железнички шини и надземни цевоводи, што 
влегуваат во заштитен објект, треба по најкра-
ток пат да се спојат на прстенестиот уземју-
вач на објектот. На влезот во заштитениот 
објект железничкиот колосек треба да се изо-
лира со помош на изолациони влошки помеѓу 
шините. V 
Освен тоа, треба на разделеци од 15, 25 и 50 m 
од прстенастиот земјовод на објектот, надзем-
ните цевоводи да се уземјат со етапни узем-
јувачи (точка 4.65) долги најмалку 4 т . 

5.859 Не е дозволено поставување надземни водови 
на раздалек од 50 m од заштитен објект, а такви 
водови не треба да се поставуваат, по можност, 
ни на раздалек до 100 т . 

6 ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗРА-
БОТКА НА ГРОМОБРАНСКИ ИНСТАЛАЦИИ 

6.1- Техничката документација врз основа на -која 
се изработуваат громобрански инсталации мо-
ра да содржи: 
а) вид, цел и материјал на објектот, а евен-

туално и категорија на објектот од главата 
5 на овие прописи; 

' б) основа на покривот и изгледи на зградата, 
со главни мери; 

в) форма, и наклон на покривот и вид на по-
крива чот; 

г) сите фаќалки; 
д) сите одводи; 
ѓ) сите уземјувачи и мерни споеви (раставни 

спој ници), означени и нумерирани по ред; 
е) сите приклучоци на метални маси (точка 

=3.211); 
ж) сиот дополнителен прибор (точка 3.210); 
з) потребни претсметка 

6.2 Цртежите мораат да бидат изведени така што 
од нив да се гледаат; 
а) сите делови што го надвладуваат покривот 

со назнака на материјалот;. 

б) положбата и големината на металните делови 
на покривот и покрај него, како што се: 
лимени облоги, олуци, фаќалки за снег, 
фирми и друго; 

в) положбата и големината на надворешните и 
внатрешните метални маси; 

г) положбата на надземните електрични водови 
во близина на покривот и покриените и 
ѕидните носачи; 

д) положбата на електричните кабли во околи-
ната на зградата; 

ѓ) положбата на цевоводите што влегуваат во 
зградата; 

е) сите предмети што влијаат врз проектира-
њето на громобранската инсталација; 

ж) реки, потоци, езера, мочурливи терени, бу-
нари и евентуално познати подземни води 
во близина на објектот; 

з) пропишан отпор на уземјувањето. 
6.3 Сите настанати промени на објектот или во 

неговата околина, односно на громобранската 
инсталација^ треба • да се внесуваат во т е х -
ничката документација, така што таа секогаш 
да ја прикажува постојната состојба. 

7 ПРЕГЛЕД И ИСПИТУВАЊЕ НА ТРОМО-, 
БРАНСКИ ИНСТАЛАЦИИ 

7.1 Преглед на громобранските инсталации по из-
градба односно реконструкција на објек-
ти се врши според одредбите на Основниот 
закон за изградбата на инвестиционите 
објекти. 

7.2 Преглед на громобранските инсталации во те-
кот на употребата мора да се врши: 
а) по преправка или поправка на громобран-

ската инсталација; 
б) по удар на гром во инсталацијата или 

објектот; 
в) во следните редовни периодични растоја-

нија, зависно од видот на објектите: 
1 година — за објекти со експлозив, додека 

состојбата на земј ОБОД ите и 
уземјувачите треба детално да 
се прегледа секои 5 години; 

— за објекти изградени од екс-
плозија; 

2 години — за објекти загрозени од пожар, 
за жичарници и објекти ка ј 
кои е споено уземјувањето на 
громобранската инсталација со 
заштитното уземј ување на 
електроенергетската постројка; 

3 години — за загрозени објекти, како што 
се: фабрички оџаци, големи 
храмови, набљудувачки кули, 
кули на извозни постројки во 
рудници; 

— за објекти во кои може да 
дојде до паника при удар на 
гром, како што се: театри, 
кина, спортски сали, циркусу 
болници, училишта, касарни, 
железнички станици, стоковни 

. куќи; 
— за објекти што се загрозени 

поради корозија на громобран-
ски водови и уземјувачи, како 
што се: хемиски фабрики, руд-
ници и ел.; 

5 години — за другите објекти. 
7.3 При прегледот треба особено да се утврди: 

а) дали постои оштетување и корозија на 
фаќалките, одводите и споевите; 

б) големината на отпорот на распростирање на 
одделни уземју^ачи и сите уземјувачи за-
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едно (ова утврдување со мерење треба да 
се врши, по можност, во сушно време, и 
тоа со современи мерни методи); 

в) корозијата на уземјувачите (особено во 
агресивен терен), ако не задоволуваат ре-
зултатите утврдени со мерење под б); 

г) состојбата на приклучоците на метални ма-
си на громобранските водови, а ако спое-
вите не се видливи, потребно е со мере!he 
да се утврди дали приклучоците се добри. 

При првиот преглед треба да се изврши и пре-
глед на громобранските инсталации особено во 
поглед полагањето на водови, пресеци и мате-
ријали и да се определат роковите на перио-
дичците прегледи, според одредбата на точка-
та 7.2 под в) на овие прописи. 

7.4 За секој преглед треба да се состави записник, 
во кој се внесуваат сите вредности добиени со 
мерење, и од него мора да се гледа дали е 
инсталацијата исправна и кои евентуални 
поправки на неа се потребни. 

8 ГРОМОБРАНИ СО ИЗВОРИ НА ЈОНИЗИ-
РАЧКО ЗРАЧЕЊЕ 

8.1 Општи одредби 
8.11 Одредбите на оваа глава се однесуваат на 

градење и одржување на громобрани со ф а -
ќалки што користат извори на јонизирачко 
зрачење. 
На градењето и одржувањето на громобраните 
со фаќалки што користат извори на јонизи-
рачко зрачење се однесуваат и одредбите од 
претходните глави на овие прописи ако со 
одредбите на оваа глава не е определено 
поинаку. 

8.12 Како фаќалки во смисла на точката 3.202 од 
овие прописи се сметаат и оние фаќалки ШТЈ 
имаат глава со извор на јонизирачко зраче-
ње, на пример: радиоактивен кобалт, радиум 
И др. 

8.13 Главни делови на фаќалки што користат изво-
ри на јонизирачко зрачење се: 
— извор на јонизирачко зрачење, на пр.: 

Со®0, R а и др,; 
— заштитен работен сад (работен контејнер) 

од олово или челик; 
— метален шилец; 
— носач на фаќал ка; 
— помошни делови и прибор. 

8.14 За фаќал ка од точката 8.13 на овие прописи 
опасна зона на зрачење е зона во која дозата 
на радиоактивно зрачење ја преминува макси-
мално дозволената вредност« Максимално до-
зволената вредност е 2,5 mr/h милирендгени 
на час). 
Големината на опасна зона на зрачење зависи 
од активноста на употребениот извор и таа 
за извор Со60 активност 100 mCi (миликирии) 
изнесува во полупречник околу 7 гп над отво-
рениот извор. Површината под рамнетата на 
фаќалката треба да биде заштитена од зраче-
ње со работен сад, 

8Д5 За громобрани со фаќалки што користат изво-
ри на јонизирачко зрачење барањето од точка-
та 4.12 на овие прописи исполнето е ако 
заштитната зона на громобранот ја покрива 
целата површина на основата на штитените 
објекти, 
За вакви громобрани не е потребен затворен 
кафез. 

8,16 За громобрани со фаќалки што користат из-
вори на јонизирачко зрачење се смета дека 
објектот е доволно заштитен ако неговата по-
вршина на основата е покриена со заштитната 
зона. 
Заштитната зона, со оглед на активноста на 
изворите на јонизирачко зрачење, изнесува2 

Активност на изворот Полупречник на 
mCi заштитната 
100 120 
90 110 
80 100 
70 90 
60 80 
50 70 
40 60 
30 40 
20 30 

8.17 Треба да се води сметка за опаѓање активно-
ста на изворите на јонизирачко зрачење со 
време (на пр. за Сое0 времето на полурасла-
гање, т.е. времето за кое активноста на изво-
рот опаѓа на 50°/о од почетната вредност, изне-
сува 5 години и 4 месеци). Меѓутоа времето 
на опаѓање активноста на изворите на радиум 
и слични радиоактивни материи е мошне 
долго (до 1000 и повеќе години), така што, 
практично, ка ј фаќалки со овие извори на 
зрачење не треба да се зема предвид опаѓа-
њето на активноста на изворите односно на-
малувањето на заштитната зона на фаќалките, 

8.18 Бројот и положбата на фаќалките што ко-
ристат извори на јонизирачко зрачење зависи 
од површината на основата на штитените 
објекти. 
Вакви фаќалки треба да се постават: 
— на највисок дел од објект, со оглед на за-

штитната зона; 
— на носачите чија височина е доволна зра-

чењето на два метра над можното стоја-
лиште да биде под максимално дозволената 
вредност, со оглед на опасност од зрачењето, 

8.2 Посебни одредби 

8.21 Привремено не се дозволува употреба на гро-
мобран со извори на јонизирачко зрачење на 
објекти за производство и складирање на 
експлозив. 

8.22 На громобранските инсталации со фаќал ки 
што користат извори на јонизирачко зрачење 
не се применуваат одредбите на точката 4.3 
од овие прописи туку одредбите на точ. 812, 
8.13, 8.15, и 8.18 од овие прописи. 

8.23 По исклучок од одредбите на точ. 4,42 до 4,426 
од овие прописи, кои не се применуваат на 
громобрани со извори на јонизирачко зраче-
ње, бројот на главните одводи за фаќал ките 
што користат извори на јонизирачко зраче-
ње, заради поголема сигурност, мора да биде 
најмалку 2 (две). Одводи треба да се поста-
ват на спротивните страни на објектот, а ако 
тоа не е можно, растојанието помеѓу одводите 
треба да изнесува најмалку 10 т , 

8.24 Во поглед поставувањето на фаќалки со извори 
на јонизирачко зрачење на неметални кули, 
силоси и оџаци, се применуваат одредбите на 
главата 5, освен одредбите на точката 5.11 од 
овие прописи, со тоа што секогаш се поставу-
ваат два главни одводи, без оглед на височи-
ната на објектите, 

8.25 Во поглед техничката документација на г р о 
мобрански инсталации со јонизирачко зраче-
ње се применуваат одредбите на главата 6 од 
©вие прописи, со тоа што се бара таа техничка 
документација да содржи уште и: 
— статичка претсметка ка носачот на фа-

калка и неговото зацврстување; 
— претсметка на трајноста на изворот не 

јонизирачко зрачење; 
— упатство во случај на незгоди со шворо? 

на јонизирачко зрачење. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 



Среда, 3 април 1968 

8.26 Во поглед прегледот и испиту вашето на гро-
мобрански инсталации со извори на јонизи-
рачко зрачење се применуваат одредбите на 
главата 7 од овие прописи, со тоа што таква 
громобранска инсталација спаѓа во група ин-
сталации чиј рок за периодични прегледи е 
една година PI со дополнение дека при прегле-
дот треба да се обрне посебно внимание на 
стабилности на зацврстувањето на фаќал ките 
во механички поглед. 

8.3 Мерки на сигурноста при градењето и одржу-
вањето на громобранска инсталација со избори 
на јонизирачко зрачење 

8.31 Громобраните со фаќалки што користат изво-
ри на јонизирачко зрачење мораат да бидат 
изведени така што да се спречи штетното деј-
ство од зрачење врз човечкиот организам. 
Носачите на фаќалки треба да имаат пречки 
што оневозможуваат качување по нив. 

8.32 Транспорт и користење на извори на јонизи-
рачко зрачење се врши според Правилникот 
за пуштање во промет и користење на радио-
активни материи над определената граница 
на активност и за мерките на заштитата од 
зрачење на овие извори („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 31/65). 

8.33 Фаќал ки со извори на јонизирачко зрачење 
смеат да се постават дури по завршување на 
сите работи на изведување на останатите де-
лови на громобранска инсталација. 

8.34 Фаќалки со извори на јонизирачко зрачење 
можат да поставуваат само лица што имаат 
дозвола за работа со извори на јонизирачко 
зрачење според Правилникот за стручната 
спрема на лица што работат со извори на јони-
зирачки зрачења и на работи за заштита од 
тие зрачења („Службен лист на СФРЈ", бр. 
31/65). 

8.35 Секоја фаќалка со извор на јонизирачко зра-
чење мора да биде означена со пропишани 
таблици со натпис: „ОПАСНОСТ—ЗРАЧЕЊЕ 
кои мораат да бидат лесно уочливи од сите 
пристапни страни и секогаш читливи. 

8.36 При примопредавање на громобранска инста-
лација изведувачот на работите мора да му 
предаде на корисникот на објектот детално 
писмено упатство за постапка во случај на 
незгоди со изворот, т.е. во случај на можност 
за озрачување на околината над максимално 
дозволената доза зрачење при паѓање или ру-
шење на фаќалка поради пожар или некој 
посилен непредвиден механички удар. 

8.37 Корисникот на громобранската инсталација со 
фаќалки што користат извори на јонизирачко 
зрачење мора да определи едно лице запозна-
ено со упатството од точката 8.36 од овие про-
писи кое редовно во определени временски 
периоди ќе ја прегледа и проверува стабил-
носта на зацврстувањето на вакви фаќалки и, 
во случај на потреба, навремено ќе го извести 
корисникот за можноста од евентуална не-
згода. 

162. 

Врз основа на членот 12 став 3 од Законот за 
Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34-'С5, 49/66, 5/67, 54/67 и 9/68), сојузниот секретар 
за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗЗЕМАЊЕ НА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ СТОКИ 
ОД ПРИМЕНАТА НА ЕДИНСТВЕНА ЦАРИНСКА 

СТОПА 

1. Од примената на единствена царинска стопа 
од 30%, во смисла на членот 12 став 1 од Законот 

за Царинската тарифа, се изземаат долу наведе-
ните производи кога за своите потреби ги увезуваат, 
внесуваат или примаат во пратки од странство ју-
гословенски и странски државјани, и тоа: 

1) лекови од тзр. бр. 30.03; 
2) земјоделски алат, справи и ел. од тар. бр, 

82.01 до 82.15; 
3) мотори со внатрешно согорување, клипна од 

тар. бр. 84-00, за возила од одредбите под 7 до 10 
на оваа точка; 

4) земјоделски машини, апарати, уреди и нивни 
делови од 'гар. бр. 84.18, 84.21 и 84.24 до 84.28; 

5) машини за пишување од тпр. бр. 84.51 точ, 
1, 2 и 3; 

6) машини за сметање од тар. бр. 84.52 точка 1; 
7) трактори од тар. бр. 87.01 до 20 КЅ и нивни 

делови; 
8) патнички автомобили и други моторни возила 

за превоз на лица од тар. бр. 87.02 точка 1 под а) 
и в); 

9) камиони, кипери и дампери од тар. бр. 87.02 
точка 3 под в) под 4 и 5; 

10) други моторни возила за превоз на стоки или 
материјали од тар. бр. 87.02 точка 3 под ѓ); 

11) тасин со мотори за моторни возила од тар. 
бр. 87.04 точка 1; 

12. каросерии (вклучувајќи ги и кабинете) за 
моторни возила од тар. бр. 87.05 точка 2; 

13. делови и прибор за моторни возила од тар. 
бр. 87.06 за возила од одредбите под 7 до 10 на оваа 
точка; 

14) будилници од тар. бр. 91.02 точка 2 и 91.04. 
2. Со денот на влегувањето во сила на оваа на-

редба престанува да важи Наредбата за изземање 
одделни видови стоки од примената на единствена 
царинска стопа („Службен лист на СФРЈ", бр, 
20/67). 

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ51. 

Бр. 3-2082/1 
14 март 1968 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии. 
Јанко Смоле, е. р. 

163. 

Врз основа на членот 69 од Основниот закон за 
мерките за унапредување на сточарството и за 
здравствената заштита на добитокот („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 16/65), Сојузниот секретаријат за 
стопанство објавува 

С П И С О К 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА ДОБИТОКОТ 
ЗА КОИ Е ИЗДАДЕНА ДОЗВОЛА ЗА ПУШТАЊЕ 

ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

Во периодот од 1 јули до 31 декември 1967 го-
дина издадени им се дозволи за пуштање во промет 
на следните средства за заштита на добитокот, и 
тоа на: 

1. Ветеринарски завод Земун—-Суботица, за 
1) AUROMIKS, ad us. vet., пакуван во пластич-

ни ќесенца во кутии по 1 kg и вреќички по 5 и 
10 kg, под бр. 9-2892/1 од 18 септември 1967 год шта; 

2) CHLORAMPHENICOL SOL 10%, ad us. vet., 
пакуван во шишенца по 25 и 50 ml, под бр. 9-2894/1 
од 18 септември 1967 година; 

3) CHLORAMPHENICOL SOL 15%, ad us. vet., 
пакуван во шишенца по 20 и 50 ml, под бр. 9-2895/1 
од 18 септември 1967 година; 

4) KILAPIN, вакцина за чума по свињите, ad 
us. vet., пакуван во шишенца или ампули по 10» 
20, 30 и 50 дози, под бр. 9-2893/1 од 18 септември 
1967 година; 
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5) VIBRIOCID PREMIKS, ad us. vet., пакуван во 
вреќи по 1, 10, 25 и 40 kg, под бр. 9-4975/1 од 27 
ноември 1967 година; 

6) ПОЛИВАЛЕНТЕН СЕРУМ ПРОТИВ ЛЕПТО-
СПИРОЗА КАЈ ДОМАШНИТЕ ЖИВОТНИ, ad us. 
vet., пакуван во шишенца по 100, 500 и 1000 ml, под 
бр. 03-770/1 од 21 декември 1967 година; 

2. Серум завод Калиновиќ, Загреб, за: 
1) FURAZOLIDON 5% суспензија, ad us. vet., 

пакуван во шишиња по 100 и 1000 ml, под бр. 
03-160/2 од 14 јули 1967 година; 

2) KLORAMCIKL1N. ad us. vet., пакуван во туби 
по 100 g, под бр. 03-159 2 од 14 јули 1967 година; 

3) ОБОЕН PPD AVIJARN1 TUBERKULIN, sd us. 
vet., пакуван како и до сега, под бр. 03-362/3 од 17 
јули 1967 година; 

4) ACTON OLEOSUM VET., ad us. vet., пакуван 
во шишенца по 50 ml, под бр. 03-719/2 од 5 октомври 
1967 година; 

5) ADEVIT FORTE, ad us. vet., пакувам во ши-
шенца по 10, 30 и 100 ест , под бр. 9-2606/2 од 5 ок-
томври 1967 година; 

6) IOSAN, ad us. vet., пакуван во шишиња по 
250 ccm, 1 и 5 1, под бр. 03-783/2 од 5 октомври 1967 
година; 

7) KALTERIN-be за живина, ad us. vet., паку-
ван во шишиња по 100 g, под бр. 03-858/2 од 5 ок-
томври 1967 година; 

8) ORLKALTERIN, ad us. vet., пакуван во ши-
шиња по 100 g, под бр. 03-851/2 од 5 октомври 1967 
година; 

9) FOLYBAC VAKCINA. ad us. vet., пакувана во 
шишенца по 50, 100 и 250 ml, под бр 9-5094/1 од 
21 декември 1967 година. 

3. Творница фармацеутских и кемијски* произ-
вода „ПЛИВА" — Загреб, за: 

1) GEOMYCIN ПРАВ СО ДЕЗИНФИЦИЕНС ЗА 
ЖИВИНА, ad us. vet., пакуван во шишенца по 100 g 
прав, под бр, 03-693/3 од 14 септември 1967 година; 

2) GEOMYCIN ПРАВ ЗА НЕСАЧКИ, ad us vet . 
пакуван во шишенца по 100 g прав, под бр. 03-694/2 
од 14 септември 1967 ГОДИНЕ. 

4. Фармацеутско-хемијска миду стрија „ГАЛЕ-
НИКА", Белград—Земун, за: 

KARBOFURAL 170. ad us. vet., пакуван во ку-
тии по 1 и 5 kg и во вреќи по 40 kg, под бр. 03-238/2 
од 11 октомври 1967 година; 

5. Товарна фармацеутскмх мн хемијских издел-
ков „ЛЕК" — Љубљана, за: 

MUCOSIN, ad us vet., пакуван во кутии по 
200 g гранулат, под бр. 2113/2 од 11 октомври 1967 
годиш; 

6. Фирмата „Farbwerke Hoechst А. G" од Франк-
фурт/М, Сојузна Република Германија, за: 

1> DIHYDROSTREPTOMYCIN SULFAT HOEC-
HST, ad us. vet , пакуван во шишенца по 1,262 g и 
6,41 g dihydrostrcptomycmsulfat, под бр. 2646/1 од 
11 октомври 1967 година; 

2) PROCAIN-PENICILLIN, ad us ve t , пакуван во 
кутии по 100 шишенца А 400.000 i. ј. и по 100 ши-
шенца £ 2,000.000 i. ј., под бр. 1742/2 од И октомври 
1967 година, 

Застапник: „Југохемија-Белград"; 

7. Фирмата „Werfft-Chemie* —Wien, Австрија, 
за: 

SULFAMOXOL 100 ml, ad us. vet., пакуван во 
шишенца по 100 ml, под бр. 03-545/1 од 21 декември 
1967 година. 

Застапник: „Југославија Комерц'4 — Белград; 

8. Фирмата „Ciba" — Basel, Швајцарија, за: 
1) NUVANGL, ad us. vet., пакуван во лимени 

и п о л н е т и епски шишиња по 0,3 и 1 литар, под бр, 
03-762/1 од 14 јули 1967 година; 

2) OPTICORTEN BOLUS, ad. us. vet., пакуван во 
шишенца со 10 болу си £ 5 mg, под бр. 03-761/1 од 
14 јули 1967 година; 

3) OPT1CORTENOL 0,5%, ad. us. vet., пакуван во 
шишенца од 10 ml 0,5% микрокр и стална сЈгпензија, 
под бр. 03-765/1 од 14 јули 1967 година; 

4) UTOCYL СТАПЧИЊА ЗА УТЕРУС, ad us. 
vet., паку вани по 20 и 100 стапчиња, под бр. 03-763/1 
ОД 14 јули 1967 година; 

5) VETISULID суспензија 5%, ad us. vet., паку-
вана во кутии со по 5 пакувања за истиснување & 
30 ml и во кутии со по едно шише к 100 ml и во ка-
мили за наставка, под бр. 03-966/1 од 16 декем-
ври 1967 година; 

6) VETISULID SOLUCIJA PRO. INJ. 20%, ad us. 
vet., пакувана во шишиња по 500 ml, под бр. 
03-988/2 од 16 септември 1967. година; 

7) VETISULID ТАБЛЕТИ £ 2 g, ad us vet., па-
кувани во две и десет цевчиња по 10 габл., под бр. 
965/2 од 16 септември 1957 година. 

Застапник: „Intertrade" — Љубљана 

Бр 9-3212 
13 март 1968 година 

Белград 
Заменик 

сојузен секретар за 
стопанство, 

Владо Јурисиќ, е. р. 

164. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИЗБОР 
НА МАТЕРИЈАЛИ, МЕРИ НА ЗГЛОБНИ ВРСКИ И 

ДРЖАЧИ НА КОЧИ!« ПОДНОШКИ НА 
ЖЕЛЕЗНИЧКИ ВОЗИЛА 

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

Избор на материјали за железнички возила: 
— Челични лимови. Дебелини и 

видови на челик — — — — — 
— Челични U-носачн. Главни 

мери и видови челици — — — — 
— Челични рамнокраки аголвици. 

Главни мери и видови челици — — 
— Челични разнокраки аголници. 

Главни мери и видови челици — — 
— Тркалести челици. Пречници и 

видови челици — — — — — — 
— Квадратни челици. Мери и ви-

дови челици — — — — — — — 
— Лентести, плоскати и широки 

плоскати челици. Мери и видови на 
челици — — — — — — — — 

— Челични цевки. Мери и видови 
на челици — — — — — — — 

Железнички возила. Зглобни врс-
ки. Низа големини на пречници на 
сворници и дупки; толеранции — — JUS Р.А4. 

JUS Р.А4.001 

JUS Р.А4.002 

JUS P.A4.003 

JUS P.A4.004 

JUS P.A4.005 

JUS P.A4.006 

JUS P.A4.007 

JUS P.A4 008 
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Држачи на почни подношки за 
железнички возила. Технички услови 
за изработка и испорака — — — JUS P.G3.902 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставон дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јули 1968 година. 

Бр. 21-336/1 
21 март 1968 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић, е р 

165. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИ СТАНДАРДИ ЗА 

ШУМСКИ ЗНАЦИ 

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

Шумски знаци. Знаци на изречни наредби: 
— Забрането палење оган — — JUS DA0.300 
— Забрането пасење и забрането 

пасење и желадење — — — — 
— Забрането пушење — — — 
— Забрането кинење на заштитена 

приземна флора — 
Шумски знаци. Знаци на опасност: 
— Жичена железница без заш-

титна мрежа — — — — — — 
— Затруен простор — — — — 
— Добиток на пат и дивеч на 

пат — — _ — — JUS D.A0.312 

166. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КОЧЕН 
ТРИАГОЛ И РАМКА ЗА ЛИВЧИЊА НА ТОВАРНИ 

КОЛИ 

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

Кочио лостје за железнички во-
зила. Кочен триагол за товарни коли 
од колосек 1435 mm — — — — — JUS P.G2.020 

Железничка товарна кола. Рам-
ка за ливчиња — — — — — — JUS Р.Р3.100 

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

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јули 1968 година. 

Бр. 21-476/1 
20 март 1968 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић, е. р 

JUS D.A0.301 
JUS D.A0.302 

— — — — JUS D.A0.303 

JUS D.A0.310 
JUS D.AO.Sfll 

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

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јули 1968 година. 

Бр. 06-20241 
2L март 1968 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић, е. Џ, 

167. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАС-

ТА НА ИСКОРИСТУВАЊЕТО НА ШУМИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува југословенскиот стандард: 

Производи од искористување шу-
ми. Валчесто техничко дрво. Столбо-
ви за водови — — — — — — JUS D.B2.020 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
јули 1968 година. 

4. Престанува да важи југословенскиот стандард: 
Тркалесто техничко дрво — Стол-

бови за водови — — — — — — JUS D.B2.020 
донесен со Решението за југословенските стандар-
ди за необработено и обработено дрво („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 23/55). 
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5. Југословенскиот стандард од точката 4 на 
ова решение престанува да важи на 1 јули 1968 
година. 

Бр. 06-2025/1 
21 март 1968 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић, с. р. 

168. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КОМ-
ПР ИМИР А НИ ГАСОВИ И МЕТОДИ ЗА ИСПИТУ-

ВАЊЕ 

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

Инертни »асови. Аргон компри-
миран — — — — _ — — JUS H.F1.018 
Испитување на инертни гасови: 

— Определување содржината на 
азот — — — — — — — — — JUS H.F1.050 

— Определување содржината Иа 
кислород — — — — — — — JUS H.F8.051 

— Определување содржината на 
јаглеводород — — — — — — ЛЈЅ H.F8.052 

— Определување содржината на 
јаглендиоксиђ (Спектрофотометриска 
метода) — — — — — — — — JUS H.F8.053 

— Определување содржината на 
јаглендиоксид (Метода на електрична 
спроводливост) — — — — — — JUS H.F8.054 

— Определување содржината на 
влага (вода) — — — — — — — JUS H.F8.055 

— Определување содржината на 
водород — — — — — — — — JUS H.F8.056 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 
јануари 1969 година. 

Бр. 08-2026/1 
21 март 1968 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић, е. р. 

3) Куќиште за лежај со бочни ка-
паци — — — — ' — . — - _ _ JUS М. СЗ. 543 

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

3. Југословенските стандарди од точката 1 под 
1 и 2 на ова решение се задолжителни и влегуваат 
во сила на 1 јули 1968 година. 

Југословенскиот стандард од точката 1 под 3 
на ова решение се применува од 1 јули 1968 година. 

Бр. 11-9665/1 
30 декември 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

С л а в о љ у б В и т о р о в и ћ , е. р. 

170. 

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

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

ТРИСКИ ДИГАЛКИ 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

1) Сигурност против*превртување 
и против поместување со ветар — — JUS MD 1.051 

2) Тркала. Називни пречници. Ти-
пови — — — — — — — — JUS М Ш . 060 

. 3) Пресметување пречникот на 
тркала — — —.. .-г — — —. — JUS M.D1.061 

4) Профил на жлебот на јажници JUS М Ш .200 
5) Прирабни спој ници за индус-

триски дигалки — — — — — — JUS М.С1.510 
2. Југословенските стандарди од точката I на 

ова решение објавени се во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 под 1, 
2, 4 и 5 на ова решение се задолжителни и влегу-
ваат цр сила на 1 јули 1968 година. 

Југословенскиот стандард од точката 1 под 3 
на ова решение се применува од 1 јули 1968 година. 

Бр. 11-9666/1 
30 декември 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација. 

Славољуб Виторовић, е. р. 
169. 

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

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

СПОРТЕРИ СО ГУМЕНА ЛЕНТА 

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

1) Утврдување на главните пара-
метри — — — — — — — — ЈТЈЅ M.D2.050 

2) Тапани. Главни мери и, насоки 
за избор на тапан — — — — — JtJSM.D2.060 

По извршеното споредување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Законот за посебните 
девизни КЕОТИ за увоз на опрема за определени 
намени во 1968 година, објавен во ,,Службен лист 
на СФРЈ", бр. 9/6'8, се потпаднале долу наведените 
грешки, та, врз основа на членот 250 став 3 од Де-
ловникот на Сојузната скупштина, се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ ДЕВИЗНИ КВОТИ 
ЗА УВОЗ НА ОПРЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ НАМЕНИ 

ВО 1968 ГОДИНА 
Во членот 7 став 2 наместо зборовите: „ги про-

дава во роковите на втасаноста на обврските од" 
треба да стојат зборовите: „и ги продава во роко-
вите на втасаноста на обврските на". 



Страна 29 — Број 13 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 

Во членот 18 став 1 наместо зборовите: „не го 
товарат" треба да стојат зборовите: „не се засмету-
ваат в о " . / 

Од Генералниот секретаријат на Сојузната скуп-
штина, Белград, 29 март 1968 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст, 
утврдено е дека во пречистениот текст на Законот 
за набавување, држење и носење на оружје, обја-
вен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 52/67, се пот-
п а д н а л е долу наведените грешки, та, врз основа 
на членот 250 став 3 од Деловникот на Сојузната 
скупштина, се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРЕЧИСТЕНИОТ ТЕКСТ НА ЗАКОНОТ ЗА 

НАБАВУВАЊЕ, ДРЖЕЊЕ И НОСЕЊЕ НА 
ОРУЖЈЕ 

Во членот 8 став 2 и членот 17 став 2 наместо 
зборот: „оружна" треба да стои зборот: „оружје". 

Во членот 19 став 3 наместо: „одзмеат" треба 
да стои зборот: „одземат". 

Во членот 40 уводна реченица наместо зборот: 
„од" треба да стои зборот: „до". 

Од Генералниот секретаријат на Сојузната 
скупштина, Белград, 22 март 1968 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Планот на статистич-
ките истражувања за 1968 година, кој како соста-
вен дел од Одлуката за донесување пла« на статис-
тичките истражувања за 1968 година е објавен во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 6/68, се потпаднале 
долу наведените грешки, та, врз основа на членот 
250 став 3 од Деловникот на Сојузната скупштина, 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПЛАНОТ НА СТАТИСТИЧКИТЕ ИСТРАЖУ-

ВАЊА ЗА 1968 ГОДИНА 

Во колоната 5 на страна 93 ка ј истражувања 
под 18 по зборот: „обрасци" треба да се додадат 
зборовите: „и обработка". 

Во колоната 2 на страна 118 ка ј истражувања 
под 16 наместо зборот: „осигурување" треба да стои 
зборот: „реосигурување". 

Од Генералниот секретаријат на Сојузната 
скупштина, Белград, 27 март 1968 годиш. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Упатството за начи-
нот на водење евиденција за извршувањето на бу-
џетот и за начинот и роковите за доставување на 
извештаите на извршувањето на буџетот, објавен 
во „Службен лист на СФРЈ", бр. 10/68, се п о т п а д -
нала долу наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ 
ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БУЏЕ-
ТОТ И ЗА НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ ЗА ДОСТА-
ВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАИТЕ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ-

ТО НА БУЏЕТОТ 

Во образецот Б-1 Извештај за приходите и оп-
штиот распоред на приходите во буџето1? на опште-

Среда, 3* април t96a 

ствено-политичката заедница за периодот од 1 ја-
нуари до 166— година кој е составен дел од 
Упатството за .начинот на водење евиденција за 
извршувањето на буџетот и за начинот и роковите 
за доставување на извештаите за извршувањето на 
буџетот, во делот II. Општ распоред на приходите, 
во основната намена 04. Социјални грижи, под ред. 
број 081 наместо распоредната група: „41-1" треба 
да стои: „04-1". 

Од Сојузниот секретаријат за финансии. Бел-
град, 25 март 1968 година. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

159. Одлука за измени на Одлуката за опре-
делување на стоки чиј извоз и увоз е ре-
гулиран — — — — — — — — — 277 

160. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за девизите што овластените бан-
ки не можат да ги ангажираат кога пре-
земаат обврски по странски кредити — 278 

161. Правилник за техничките прописи за^гро-
мобрани — — — — — — — — — 279 

162. Наредба за изземање на одделни видови 
стоки од примената на единствената ца-
ринска стопа — — — — — — — 292 

163. Список на средствата за заштита на до-
битокот за кои е издадена дозвола за пу-
штање во промет на територијата на Ју -
гославија^ — — — — — — — — 292 

164. Решение за југословенските стандарди за 
избор на материјали, мери на ^зглобни 
врски и држачи на кочни подношки на 
железнички возила — — — — — — 293 

165. Решение за југословенските стандарди за 
шумски знаци — — — — — — — 294 

166. Решение за југословенските стандарди за 
кочен триагол и рамка за ливчиња на то-
варни коли — — — — — — — — 294 

167. Решение за југословенскиот стандард од 
областа на искористувањето на шуми — 294 

168. Решение за југословенските стандарди за 
компримирани гасови и методи за испи-
тување — — — — — — — — — 295 

169. Решение за југословенските стандарди за 
транспортери со гумена лента — — — 295 

170. Решение за југословенските стандарди за 
индустриски дигалки — — — —г — 295 

Исправка на Законот за посебките девизни 
квоти за увоз на опрема за определени 
намени во 1968 година — — — — — 295 

Исправка на пречистениот текст на Законот 
за набавување, држење и носење на о-
ружје — — — — — — — — — 296 

Исправка на Планот на статистичките истра-
жувања за 1968 година — — — — — 295 

Исправка на Упатството за начинот на воде-
ње евиденција за извршувањето на буџе-
тот и за начинот и роковите за доставу-
вање на извештаите за -извршувањето на 
буџетот — — — — — — — — — 296 
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