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240. 

Врз основа на член 33 став 2 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52'79) и член 1 став 2 од Законот за посебната да-
вачка за израмнување на даночното оптоварување 
на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ", бр, 
22/68), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБОДУВА-
ЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗНИ ДАВАЧКИ НА 
УВОЗОТ НА МАЗУТ, СУРОВА НАФТА, НАФТЕ-
НИ ГАСОВИ И ДРУГИ ГАСОВИТИ ЈАГЛЕНОВО-

ДОРОДИ ВО ГАСОВИТА СОСТОЈБА 

1 Во Одлуката за ослободување од плаќање на 
увозни давачки на увозот на мазут, сурова нафта, 
нафтени гасови и други јагленоводороди во гасовита 
состојба („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/79 и 6/80) 
во точка 3 зборовите: „од 1 јануари до 29 февруари 
1980 година" се заменуваат со зборовите: „од 1 ја-
нуари до 31 декември 1980 година". 

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

Е. п. бр. 105 
7 март 1980 година 

Белград 

Сојузен извршеа совет 

Претседател, 
Веселин Турановиќ, е. р. 

241. 

Врз основа на член 193 став 3 од Законот за 
девизното работење и за кредитните односи со 
странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77), а 
во согласност со Одлуката за заедничката девизна 
политика на Југославија во 1980 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 67/79), врз основа на согласнос-
та од надлежните републички и покраински органи, 
На предлог од Народната банка на Југославија, Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЈМАЛИОТ ИЗНОС НА ТЕКОВНИТЕ 

ДЕВИЗНИ РЕЗЕРВИ ВО 1980 ГОДИНА 

1. Најмалиот износ на тековните девизни резер-
ви во 1980 година во конвертибилни средства за 
плаќање се утврудува во противвредноста од 
34.200,000.000 динари односно 1,8 милијарди САД до-
лари, пресметано според курсот од 19 динари за 1 
САД долар. 

2. Тековните девизни резерви од точка 1 на 
оваа одлука ги сочинуваат: 

1) побарувањата на Народната банка на Југо-
славија во конвертибилни девизи што се наоѓаат на 
сметките во странство, освен делот на тие побару-
вања што ги сочинуваат постојаните девизни ре-
зерви; 

2) побарувањата на банките овластени за врше-
ње на платниот промет и на кредитните работи со 
странство во ковертибилни девизи, што се наоѓаат 
на сметките во странство; 

3) ефективните странски пари и чекови во кас-
ите на Народната банка на Југославија и на овлас-
тените банки. 

3. Народната банка на Југославија делот од те-
ковните девизни резерви од точка 2 одредба под 1 
на оваа одлука ќе го пласира во странство, водеј-
ќи притоа сметка со ангажирањето на тие средства 
на тековните девизни резерви да не се загрозува 
извршувањето на обврските од член 190 став 4 и 
член 191 од Законот за девизното работење и за 
кредитните односи со странство. 

Банките овластени за вршење на работите на 
платниот промет и на кредитните работи со стран-
ство можат делот од тековните девизни резерви од 
точка 2 одредбата под 2 од оваа одлука да го 
користат за давање во депозит, согласно со Одлу-
ката за условите под кои банките овластени за ра-
ботите со странство можат средствата на сметките 
во странство да ги даваат во депозит („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 5/78). 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
ден от на објавзпвањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е п. бр. 106 
6 март 1930 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган е. р. 

242. 

Врз основа на член 29 точка 10 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 
НА УВОЗОТ МАГНЕТОФОНИ И МАГНЕТОФОН-

СКА ЛЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЛЕПИ ЛИЦА 

1. Се ослободува од плаќање царина Сојузот на 
слепите на Југославија на увозот на 750 магнетофо-
ни од тар. број 92.11/46 и на увозот на магнетофон-
ски ленти од тар. број 92.12/1 од Царинската тарифа. 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши во 1980 година. 
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3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п бр. 107 
13 март 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Турановиќ, с.р. 

243« 

Врз основа на член 67 ст. 1 и 3 од Законот за 
преминување на државната граница и за движе-
л е во граничниот појас („Службен лист на СФРЈ", 
Фр. 34/79), во спогодба со сојузниот секретар за на-
родна одбрана сојузниот секретар за внатрешни ра-
боти, пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ВА КОНТРОЛА НА ПРЕМИНУВАЊЕТО НА ДР-
ЖАВНАТА ГРАНИЦА И ЗА ДВИЖЕЊЕ, ПРЕС-
ТОЈ, НАСЕЛУВАЊЕ, ЛОВ И РИБОЛОВ ВО ГРА-

НИЧНИОТ ПОЈАС 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат: начинот 

на вршење контрола на преминувањето на држав-
ната граница, пренесувањето на оружје преку др-
жавната граница, движењето и задржувањето на 
граничниот премин, движењето и престојот во гра-
ничниот појас, ловот и риболовот во граничниот 
појас, населувањето во граничниот појас, давањето 
одобренија за летање на цивилното воздухоплов-
ство над граничниот појас, изградбата на објекти во 
граничниот појас и евиденцијата за контролата на 
преминувањето на државната граница, како и об-
расците на дозволите за движење и престој на гра-
ничниот премин, за движење и престој надвор од 
местото на граничниот премин и за движење и пре-
стој во граничниот појас. 

1. Контрола на преминувањето на државната гра-
ница 

Член 2 
'Контрола на преминувањето на државната гра-

ница се врши веднаш по доаѓањето на превозното 
средство, односно на патникот на граничниот пре-
мин. Контрола може, по потреба, да се врши во са-
мото превозно средство или на друго определено 
место на подрачјето на граничниот премин. 

Контролата на преминувањето на државната 
Граница се врши за време на редовното задржува-
ње на превозното средство на граничниот премин, 
а по исклучок може да се врши во возови, возду-
хоплови, во поморски и речни пловила во меѓуна-
родниот сообраќај и надвор од граничниот премин. 

Контрола на преминувањето на државната гра-
ница вршат, по правило, органите за внатрешни ра-
боти надлежни за контрола на преминувањето на др-
жавната граница при влегувањето во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија први, а 
при излегувањето од Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија последни. 

Член 3 
Организациите на здружен труд за искористу-

вање на луки односно за искористување на речни, 
езерски и воздухопловни пристаништа и железнич-
ко-траиелортнте организации на здружен труд, 
како и сопствениците односно корисниците на пре-

возни средства во меѓународниот поморски, речен, 
езерски, воздушен и железнички сообраќај се дол-
жни навремено, а најдоцна во рок од два часа ако 
се работи за воздухоплов, односно 12 часови ако се 
работи за други превозни средства, да го известат, 
органот надлежен за контрола на преминувањето 
на државната граница за влегувањето, односно из-, 
легувањето на редовните и вонредните превозни 
средства што ја преминуваат државната граница. 

Член 4 
Организациите на здружен труд за искористу-

вање на луки, односно за искористување на речни, 
езерски и воздухопловни пристаништа и железнич-
ките транспортни организации на здужен труд, ка-
ко и сопствениците односно корисниците на превоз-
ни средстг.а, односно лицата што управуваат со пре-
возни средства во меѓународниот сообраќај се дол-
жни на овластеното службено лице на органот над-
лежен за контрола на преминувањето на државна-
та граница при вршењето на контрола на премину-
вањето на државната граница во самото превозно 
средство да му стават на располагање потребни 
простории и да му овозможат слободен пристап и 
бесплатен превоз со превозното средство во текот 
на вршењето контрола ц на враќањето во местото 
на службу вињета. 

Организациите од став 1 на овој член се должни 
да го осветлат превозното средство, односно делот 
од подрачјето на граничниот премин на кој се врши 
контрола. 

Член 5 - -
Списокот на патниците и преписот на пописот 

на членовите на екипажот на пловилото што доаѓа 
од странство или заминува во странство содржат: 
презиме и име на патникот, односно на членот на 
екипажот, датум на неговото раѓање, државјанство 
и број на патната исправа или на друга исправа за 
идентитетот. 

При вршењето на контрола на патните исправи 
или на други исправи за идентитетот на патници-
те и на членовите на екипажот на пловилото, во ме-
ѓународниот поморски, речен и езерски сообраќај се 
утврдува идентитетот на сите лица на пловилото и 
податоците од патните исправи или од други испра-: 
ви за идентитетот на лицата на пловилото се споре-
дуваат со податоците во списокот на патниците и 
во преписот на пописот на членовите на екипажот, 
односно пописот на членовите на екипажот. 

Член 6 
Просторот на кој превозните средства при пре-

минувањето на државната граница се запираат, од-
носно пристануваат, го определуваат: 

1) на подрачјето на дру мекиот граничен пре-* 
мин — органот надлежен за контрола на премину-
вањето на државната граница во спогодба со надлеж-
ната царинарница; 

2) на подрачјето на аеродромски, поморски, ре-
чен, езерски и железнички граничен премин — ор-
ганизацијата на здружен труд за искористување на 
луки, односно за искористување на речни, езерски 
и воздухопловни пристаништа, односно шефот на 
железничката станица, во согласност со органот на-; 
длежен за контрола на преминувањето на државна-* 
та граница, со надлежната царинарница и со луч«* 
ката, односно пристанишната капетанија. 

Член 7 
Членовите на екипажот на пловилото, односно 

персоналот вработен на превозните средства и пат-
ниците што со тие средства влегуваат во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија од ст-
ранство, односно излегуваат од Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во странство, до> 
завршетокот на контролата на преминувањето на 
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државната граница на граничниот премин можат да 
општат само со овластените службени лица што ја 
вршат пропишаната контрола на граничниот пре-
мии. 

Заповедникот на пловилото, односно на возду-
хопловот, водителот на чамец, железничкиот персо-
нал и возачот на друго превозно средство не смеат 
да допуштат по завршената контрола на премину-
вањето на државната граница во превозното средс-
тво да се качат други лица без одобрение од овлас-
теното службено лице на органот надлежен за кон-
трола на преминувањето на државната граница. 

Член 8 
Ако пловило во меѓународниот сообраќај на кое 

е извршена контрола на преминувањето на држав-
ната граница при влегувањето, односно излегува-
њето, во текот на натамошната пловидба во крај-
брежното море и на реките и езерата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија на кои 
се врши меѓународна пловидба дојде во допир со 
други пловила, заповедникот на пловилото е дол-
жен, на барање од органот надлежен за контрола 
на преминувањето на државната граница, пловило-
то повторно да го подложи на контрола на преми-
нувањето на државната граница. Трошоците на до-
полнителната контрола ги поднесува сопственикот, 
односно корисникот на пловилото. 

Член 9 
Во случај на виша сила (поплава, пожар, друга 

елементарна непогода) лицата постојано населени 
или затечени во граничниот појас можат да ја пре-
минуваат државната граница и надвор од местото 
определено преминување на државната граница 
и без важечка патна исправа, додека постојат при-
чините на вишата сила. 

Странците што во случајот од став 1 на овој 
член преминувајќи ја државната граница ќе дојдат 
на територијата на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, преминувањето на држав-
ната граница му го пријавуваат на најблискиот ор-
ган на управата надлежен за внатрешни работи, 'од-
носно на станица на милицијата или на најблиска-
та гранична воена единица. 

Органот во републиката, односно автономната 
покраина надлежен за внатрешни работи ќе го из-
вести републичкиот, односно покраинскиот орган на 
управата надлежен за внатрешни работи и гранич-
ните органи на соседната држава за преминувањето 
на државната граница на лицата од став 2 -на овој 
член. 

Преминување на државната граница од став 1 
на овој член може да се врши и преку граничните 
премини за меѓународен сообраќај, односно и пре-
ку граничните премини за пограничен сообраќај. 
АКО преминувањето на државната граница се врши 
преку тие гранични премини, согласноста за преми-
нување ја дава органот надлежен за контрола на 
преминувањето на државната граница. 

Член 10 
Органот на управата надлежен за внатрешни 

работи веднаш ќе го врати преку државната грани-
ца странецот за кого ќе утврди дека ненамерно ја 
преминал државната граница, ако со меѓународен 
договор не е определено поинаку. 

Член 11 
Лицата што ја преминуваат државната граница 

надвор од граничног премин според меѓународен 
договор се должни претходно да му се пријават на 
најблискиот орган во републиката, односно во ав-
тономната покраина надлежен за внатрешни ра-
боти. 

Органот од став 1 на овој член ќе ја извести за 
пријавата надлежната гранична воена единица. 

2. Пренесување на оружје и муниција преку 
државната граница 

Член 12 
Ќе сб смета дека пријавувањето на оружје и 

муниција на граничниот премин е извршено ак<Ј 
тоа му е пријавено на овластеното службено лице 
на органот за внатрешни работи надлежен за кон* 
трола на преминувањето на државната граница или! 
на царинскиот работник. 

За пријавеното оружје и муниција овластеното 
службено лице на органот на внатрешни работи 
надлежен за контрола на преминувањето на држав-
ната граница ќе го извести царинскиот работник. 

Овластеното службено лице од став 1 на овој 
член, покрај штембилот за заверка на преминува-
њето на државната граница, во патната исправа на 
странецот што ја преминува државната граница и 
што носи оружје и муниција ќе втисне и штембил 
кој содржи ознака дека оружјето и муницијата се 
внесени и број на одобрението за нивно внесување. 
При првото излегување на странецот од Соција-
листичка Федеративна Република Југославија тој 
штембил се поништува. 

Член 13 
Ако државјанин на СФРЈ или странец при пре-

минувањето на државната граница не го пријави 
оружјето и муницијата што со себе ги носи, овлас-
теното службено лице на органот надлежен за конт-
рола на преминувањето на државната граница при-
времено ќе го одземе таквото оружје и муниција И 
кон барањето за поведување прекршочна постапка 
ќе му ги достави на органот надлежен за водења 
на прекршочна постапка. Истовремено, за одземе-
ното оружје и муниција ќе ја извести и надлежна-
та царинарница заради поведување постапка. 

Член 14 
За привременото одземање на оружје и муни-

ција на лицето од кое оружјето и муницијата се од-1 

земени му се издава потврда. 
Потврдата за привременото одземање на оруж-

је и муниција ги содржи следните податоци: прези-
ме и име Но лицето на кое оружјето и муницијата 
му се одземени и негово живеалиште и адреса на 
станот: вид, калибар и фабрички број на одземено^ 
то оружје; број парчиња на одземената муниција 
и датум на одземањето на оружјето и муницијата. 

Член 15 
Ако државјанин на СФРЈ кој се наоѓа на рабо-

та во странство при доаѓањето во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија го пријави н£ 
граничниот премин оружјето и муницијата за чие 
поседување има. дозвола од странски орган но нема 
одобрение за набавка на оружје и муниција изда-
дено од надлежниот орган во републиката, односна 
во автономната покраина, овластеното службено ли-* 
це на органот за внатрешни работи надлежен за 
контрола на преминувањето на државица граница 
привремено ќе го задржи тоа оружје и муниција. 

Оружјето и муницијата од став 1 на овој члеќ 
ќе му се вратат на сопственикот при неговото на-
пуштање на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија. 

Ако сопственикот на привремено задрженото 
оружје и муниција не се јави во рок од 60 дена од 
денот на привременото задржување на оружјето* 
и муницијата или ако во тој рок од надлежниот ор-
ган не прибави одобрение за набавка на оружје и 
муниција, ќе се постапи како тоа да е одземено во 
прекршочна постапка. 
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Член 16 
, Ако на странско пловило при контола на пре-

минувањето на државната граница се установи де-
ка на пловилото или ка ј членовите на екипажот се 
наоѓа оружје и муниција што не се декларирани ка-
ко стоки, овластеното службено лице иа органот 
надлежен за контрола на преминувањето на држав-
ната граница ќе му наложи на заповедникот на пло-
вилото оружјето и муницијата да ги смссти во по-
себен простор и да ги пломбира за времето додека 
пловилото се наоѓа во крајбрежното море на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија. 

3. Движење и задржување на граничниот пре-
мин и надвор од местото на граничниот премин 

Член 17 
Дозволата за движење и задржување на гра-

ничниот премин за меѓународен сообраќај, односно 
за пограничен сообраќај може да биде постојана 
или прив|)€мена. 

Дозволите од став 1 на овој член се издаваат 
на обрасците бр. 1 и 2. 

Дозволите од став 1 на овој член важат и за 
одење на пловило во меѓународниот сообраќај за 
време на неговото задржување на граничниот пре-
дин, ако тоа во дозволата е посебно назначено. 

Член 18 
Постојана дозвола за движење и задржување 

на граничниот премин се издава на барање од ст-
ранката. 

За лицата вработени на граничниот премин ба-
рањето за издавање на постојана дозвола го подне-
сува државниот орган, организацијата на здружен 
труд или друга самоуправна организација, односно 
заедница чие седиште е, односно чија дејност се 
врши на граничниот премин, а во која тоа лице е 
вработено. 

За странците — членови на екипажот на стран-
ско пловило, односно воздухоплов барањето за из-
давање на постојана дозвола го поднесува заповед-
никот на пловилото, односно на воздухопловот во 
вид на заверен препис на пописот на членовите на 
екипажот. Кон барањето за секој аден на екипажот 
се прилага една фотографија големина 3X4 еш, која 
верно го прикажува лицето за кое се бара дозвола. 

Барањето за издавање на постојана дозвола за 
движење и здружување на граничниот премин се 
поднесува писмено и ги содржи следните податоци: 
презиме и име, датум и место на рахањето, држав-
јанство и занимање, број и вид на личната исправа 
на подносителот на барањето, односно на лицето за 
кое се бара издавање на дозвола и причина за ба-
рањето на дозволата. 

Како странско пловило од став 3 на овој член 
се подразбира секое странско пловило, освен стран-
ски јахти и чамци наменети за разонода или спорт 
и странски патнички бродови на кружно патување. 

Член 19 
На работниците на царинската служба, на 

службата за безбедност на пловидбата, на ветери-
нарните , фитосанитарните, сообраќајните и пазар-
ните инспектори што вршат служба на граничниот 
премин, постојана дозвола за движење и задржува-
н а во граничниот премин им се издава во вид на 
заверка на службената легитимација, односно на 
овластувањето за вршење на службата. Заверката 
ја врши органот во републиката, односно во авто-
номната покраина надлежен за контрола на преми-
нувањето на државната граница. 

На работниците на царинската служба, на слу-
жбата за безбедност на пловидбата, на ветеринар-
ните , фитосанитарните, сообраќајните и пазарните 
инспектори, што Бршат служба во сојузните, репуб-
личките или покраинските' органи на управата, а 
по потреба на службата одат на граничните преми-
ни, службената легитимација, односно овластува-
њето за вршење на службата им ја заверува репуб-
личкиот, односно покраинскиот орган на управата 
надлежен за внатрешни работи на чија територија 
тие работници имаат живеалиште. 

Член 20 
Привремена дозвола за движење и задржување 

на граничниот премин се издава на барање од 
странката. 

Барањето за издавање на Дозволата од став 1 
на овој член се поднесува писмено и ги содржи сле-
дните податоци: презиме и име, датум и меето на 
раѓањето, државјанство и занимање, број и вид на 
личната исправа на подносителот на барањето и 
причина за барањето на дозволата. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, привремена дозвола за движење и задржува-
ње на граничниот премин може да им се издаде на 
членовите на потесното семејство на поморците ка-
чени на југословенски брод на нивно усно барање. 

Член 21 
Дозвола за движење и задржување на гранич-

ниот премин може да им се издаде на лица што на 
граничниот премин доаѓаат во група (училишни ек-
скурзии, ученици на поморски училишта, спроведу-
вање на разни анкети, ТВ екипи и ел.). Во дозволата 
се внесуваат следните податоци: презиме и име и 
број на личната исправа на водителот на групата, 
назив на органот, односно организацијата во која е 
вработен и во кое својство и број на членовите на 
групата. 

Дозволата од став 1 на овој член се издава на 
образецот бр. 3. 

Член 22 
Привремената дозвола за движење и задржу-

вање на граничниот премин што им се издава на 
членовите на екипажот на странски јахти и чам-
ци наменети за разонода и спорт што доаѓаат во 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, а чии поморски и бродски книшки немаат прос-
тор предвиден за виза, се издава со рок на важење 
еднаков на рокот на важење на одобрението за 
движење на тие пловила во крајбрежното море на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија или не реките или езерата на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија на кои се вр-
ши меѓународна пловидба. 

Член 23 
Дозвола за движење и престој надвор од место-

то на граничниот премин му се издава на странец 
заради лекување или вршење на службена работа 
врзана за дејноста на превозното средство или посе-
та на роднини, како и во други оправдани случаи. 

Дозволата од став 1 на овој член се издава на 
барање од странката. 

Барањето за издавање на дозвола за движење 
и престој надвор од местото на граничниот премин 
се поднесува писмено и ги содржи следните подато-
ци: презиме и име, датум и место на раѓањето, др-
жавјанство, занимање и број на патната исправа на 
подносителот на барањето, место во кое сака Да па-
тува, време на задржувањето во тоа место и причи-
на поради која сака да оди во тоа место. 

Дозволата за движење и престој надвор од мес< 
тото на граничниот премин се издава на образецот 
бр. 4 < 
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Член 24 
Органот надлежен за издавање на дозвола за 

движење и задржување на граничниот премин и на 
дозвола за движење и престој надвор од местото на 
граничниот премин може да го повика подносите-
лот на барањето и од него до побара усно објасне-
ние за одделни наводи во барањето. 

4. Движење и престој во гра̂ тадчнгадг 
појас 

Член 25 
Дозвола за движење и престој во граничниот 

појас се издава на писмено барање од странката. 
Постојаната дозвола за движење и престој во 

граничниот појас се издава на образецот бр. 5, а 
привремената дозвота за движење и престој во 
граничниот појас — на образецот бр. 6. 

Привремена дозвола за движење и престој во 
граничниот појас може да и се издаде и на група 
лица што заедно доаѓаат во граничниот појас. 

Дозволата од став 3 на овој член се издава на 
група од најмалку три лица — на образецот бр. 7. 

Барањето за издавање дозвола за движење и 
престој БО граничниот појас ги содржи следните 
податоци: презиме и име, датум и место на раѓање-
то, државјанство, занимање, живеалиште и адреса 
на станот на подносителот на барањето, причина за 
заминување во граничниот појас и место и време на 
задржувањето во граничниот појас. 

Член 26 
Привремена дозвола за движење и престој во 

граничниот појас може да му се издаде и на мало-
летно* лице кое не поседува лична карта. 

Ако малолетно лице оди во граничниот појас во 
придружба на родителот или на старателот, тоа не е 
должно да има дозвола за движење и престој во 
граничниот појас, туку неговите лични податоци се 
внесуваат во привремената дозвола за движење и 
престој БО граничниот појас на лицето со кое па-
тува. 

Член 27 
Државјаните па СФРЈ што не се должни да 

имаат дозвола за движење и престој во граничниот 
појас го докажуваат својот идентитет со лична ис-
права и се должни да му ја покажат на службеното 
лице кое врши контрола на движењето и престојот 
во граничниот појас, на негово барање. 

Како лична исправа за утврдување на иденти-
тетот на државјаните на СФРЈ од став 1 на овој 
член се смета: 

1) за државјани на СФРЈ постојано населени 
во граничниот појас — личната карта; 

2) за делегати па собранијата на општествено-
политичките заедници — исправата со која го до-
кажуваат својството на делегат; 

3) за работници на органите за внатрешни ра-
боти, на царинската служба и за воени лица, што 
вршат служба во граничниот појас — службената 
легитимација, односно друга исправа со која тие 
лица се овластуваат да вршат служба на определе-
но подрачје во граничниот појас; 

4) за работници на службата за безбедност на 
пловидбата (работници на лучки и пристанишни ка-
петании и на нивни испостави и на организации за 
одржување на пловните патишта) — службената 
легитимација, односно личната карта и овластува-
њето од старешината на органиот, односно од одго-
ворното лице на организацијата за вршење на ра-
ботите на безбедноста на пловидбата; 

5) за работници на државните органи, на органи-
зациите на здружен труд и на другите самоуправни 
организации и заедници (здравствена служба, про-
тивпожарна служба, ПТТ служба, електростопан-
ска служба, спасувачка екипа), кога во итни случаи 
или поради виша с?-1ла доаѓаат во граничниот појас 
— личната карта и наредбата на старешината на 
органот, односно на одговорното лице на организа-
цијата на здружен труд, самоуправната организаци-
ја и заедница или само пријавата до најблиската 
гранична воена единица; 

6) за лица што ловат риба во граничниот појас 
на море и на кои риболовот им е главно занимање 
— дозволата за вршење на стопански риболов и 
личната карта. 

Член 28 
Странците кои не се должни да имаат дозвола за 

движење и престој во граничниот појас го докажу-
ваат својот идентитет со лична исправа, и тоа: 

1) странци постојано населени во граничниот по-
јас — со личната карта за странци: 

2) странци што привремено престојуваат во Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
врз основа на договор за пограничен сообраќај — 
со исправата за пограничен сообраќај издадена спо-
ред одредбите од тој меѓународен договор; 

3) странци што во граничниот појас доаѓаат 
врз основа на друг меѓународен договор (одржување 
и обновување на граничната линија, решавање на 
гранични инциденти и други повреди па границата, 
регулирање на прашања на водостопанството или 
електростопанството, заедничка изградба на објек-
ти, ПТТ) — со исправата предвидена со меѓународ-
ниот договор. 

5. Лов во граничниот појас 

Член 29 
Во граничниот појас можат да ловат само др-

жавјани на СФРЈ. 
Државјанин на СФРЈ кој лови во граничниот? 

појас мора да има дозвола за движење и престој во 
граничниот појас и дозвола за лов издадена според 
општите прописи. 

Член 30 
За одржување на заеднички лов (хајка) во гра-

ничниот појас е потребно одобрение. Одобрението 
се издава само за еден лов и важи исклучително 
за определено подрачје на граничниот појас. 

Барање за одобрување на заеднички лов се под-
несува до надлежниот орган на републиката, однос-
но на автономната покраина на чие подрачје се има 
намера да се врши заеднички лов. 

Барањето од став 2 на овај член ги содржи след-
ните податоци: назив на ловечката организација, 
број на ловците и хај качите што ќе учествуваат во 
ловот, време на вршењето на ловот и подрачје во 
граничниот појас на кое групниот лов ќе се врши. 

Член 31 
Хај качите што учествуваат во заеднички лов 

во граничниот појас мораат да имаат дозвола за дви-
жење и престој во граничниот појас. 

Член 32 
Заеднички лов во граничниот појас можат да 

организираат само ловечки организации. 
Ловечките организации се должни по добиеното 

одобрение за заеднички лов да ја известат за заед-
ничкиот лов надлежната гранична воѕна единица, 
и тоа најмалку 24 часа пред почетокот на ловот. 
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6. Риболов во граничниот појас 

Член 33 
Државјаните на СФРЈ што се грижат или пре-

стојуваат во граничниот појас заради риболов на 
море, на реките и езерата, покрај дозволата за ри-
болов издадена според општите прописи за риболо-
вот, мораат да имаат и дозвола за движење и прес-
тој во граничниот појас. 

На реките и езерата во граничниот појас рибо-
лов може да се врши само во граничната линија и 
тоа, по правило, дење. 

Член 34 
Пловилата што се употребуваат при риболовот 

на реки и езера во граничниот појас мораат да би-
дат регистрирани кај органот во републиката, од-
носно во автономната покраина надлежен за внат-
решни работи на чие подрачје сопственикот на 
пловилото има живеалиште, ако не се регистрирани 
Според општите прописи за регистрацијата на пло-
вилата. 

Пловилата што се употребуваат при риболовот 
на реки и езера во граничниот појас и кои во вре-
ме кога риболовот не се врши остануваат во гра-
ничниот појас, мораат да бидат сместени на местата 
*нто ќе ги определи органот во републиката, однос-
но во автономната покраина надлежен за внатреш-
ни работи. 

Член 35 
Странци можат да доаѓаат во граничниот појас 

на море заради вршење на стопански риболов само 
брз основа на дозвола издадена според одредбите 
од меѓународен договор, и тоа само во зоната пред-
видена со меѓународниот договор, а назначена во 
дозволата. 

7. Населување во граничниот појас 

Член 36 
Одобрение за населување во граничниот појас 

се издава по барање од странката. 
Барањето за издавање на одобрението од став 1 

на овој член се поднесува писмено и содржи: пре-
зиме и име, датум и место на раѓањето, занимање, 
живеалиште и адреса на станот на подносителот на 
барањето, место во кое има намера да се насели и 
Причини поради кои бара населување. 

8. Изградба на објекти во граничниот појас 
k Член 37 

Одобрение за изградба на објекти во гранич-
ниот појас и на подрачјето на граничниот премин се 
издава на барање од странката. 

Барањето за издавање на одобрението од став 1 
Ка овој член се поднесува писмено и содржи: 

1) барањето за издавање на одобрението на пое-
динец — презиме и име на подносителот на бара-
њето, датум и место на раѓањето на подносителот 
На. барањето: занимање, живеалиште и адреса на 
станот на подносителот на барањето; вид, опис и 
рамена на објектот што се изградува и точна лока-
Сјија со извод од катастарскиот елаборат на општи-
ната и со ознака на катастарската парцела на која 

има намера да се изгради објектот; 
2) барањето за издавање одобрение на орган, 

Организација или заедница — назив и седиште на 
Органот, организацијата или заедницата; вид, опис 
If намена на објектот што се изградува и точна ло-
кација со извод од катастарскиот елаборат на оп-
штината и со ознака на катастарската парцела на 
која се има намера да се изгради објектот. 

9. Одобрение за летање на цивилен ваздухоплов 
над граничниот појас 

Член 38 
Барање за издавање одобрение за летање на 

цивилен воздухоплов над граничниот појас се под-
несува заради одобрение на летањето над гранич-
ниот појас надвор од влезноизлезните коридори и 
утврдените воздушни патишта. 

Барањето за издавање на одобрението од став 1 
на овој член се поднесува писмено и ги содржи 
следните податоци: вид и ознака на воздухопловот, 
подрачје на граничниот појас над кое има намера 
да се лета, со воздухопловот време и причина за 
летањето. 

10. Евиденции 

Член 39 
Евиденција за бројот на лицата што ја преми-

нуваат државната граница во меѓународниот, погра-
ничниот и друг сообраќај, за издадените одобренија 
за пренесување на оружје и муниција преку тери-
торијата на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и за одобренијата за држење и носење 
на ловечко оружје на лицата што доаѓаат во Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија за-
ради лов и на членовите на странски стрелечки ор-* 
ганизации што доаѓаат во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија на стрелечки натпре-
вари или на подготовки за такви натпревари, како 
и евиденција за издадените дозволи за движење и 
задржување на граничниот' премин и дозволи за 
движење и престој надвор од местото на граничниот 
премин — води органот надлежен за контрола на 
преминувањето на државната граница. 

Евиденцијата за бројот на лицата што ја пре-
минуваат државната граница го содржи датумот на 
преминувањето на државната граница и бројот на 
излегувањата и влегувањата на државјани на 
СФРЈ и на странци. 

Евиденцијата за издадените одобренија за пре-
несување на оружје и муниција преку територијата 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, за издадените потврди за привременото од-
земање на оружје и муниција, за одобренијата за 
држење и носење на ловечко оружје на' лицата што 
доаѓаат во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија заради лов и на членовите на странски 
етрелечки организации што доаѓаат во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија на стре-
лечки натпревари или на подготовки за такви нат-
превари, ги содржи следните податоци: презиме и 
име и државјанство на подносителот на барањето, 
за која цел одобрението е издадено, вид, калибар и 
количина на оружјето односно муницијата за кои е 
издадено одобрението, односно потврдата. 

Евиденцијата за издадените дозволи за движење 
и задржување на граничниот премин и за дозволи-
те за движење и престој надвор од местото на гра-
ничниот премин за меѓународен сообраќај ги содр-
жи следните податоци: презиме и име, датум и мес-
то на раѓањето на подносителот на барањето, др-
жавјанство, место на живеалиштето (за државја-
нин на СФРЈ и за странци постојано населени ве 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја), занимање, број и вид на личната исправа, вид 
ца дозволата и за кое време е издадена. 
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Член 40 
Евиденцијата за издадените дозволи за движење 

и престој во граничниот појас ја води органот во ре-
публиката, односно во автономната покраина над-
лежен за внатрешни работи. Евиденцијата ги содр-
жи следните податоци: презиме и име, датум и место 
на раѓањето на подносителот на барањето, држав-
јанство, живеалиште (за државјани на СФРЈ и за 
странци постојано населени во Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија), занимање, број и 
вид на личната исправа, вид на дозволата и за кое 
време е издадена. 

Евиденција за издадените одобренија за насе-
лување во граничниот појас и за изградба на објек-
ти во граничниот појас и на подрачјето на гранич-
ниот премин води републичкиот, односно покраин-
скиот орган надлежен за внатрешни работи. Еви-
денцијата ги содржи следните податоци: презиме и 
име, датум и место на раѓањето на подносителот на 
барањето, занимање, живеалиште и во кое место е 
Одобрено населувањето, назив и седиште на органот, 
односно организацијата што поднела барање за из-
градба на објект во граничниот појас, односно на 
подрачјето на граничниот премин и место со лока-
цијата каде што е одобрена изградба на објектот. 

11. Завршни одредби 

Член 41 
Обрасците на дозволите од 1 до 7 се отпечатени 

кон овој правилник и претставуваат негов составен 
дел. 

Член 42 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

П. Бр. 28-1-2/27 
25 февруари 1980 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

'Фрањо Херлевиќ, е. р. 

Образец бр. 1 
(прва страна) 

НАЗИВ НА ОРГАНОТ Рег. бр. 

ПОСТОЈАНА ДОЗВОЛА 

за движење и задржување на граничниот премин 

(презиме и име) 

Датум и место на раѓањето • 
Државјанство -
Занимање* 
Број и вид на личната исправа — 
Вработен кај — • 
Во својство 1 1 " 1 

Дозвола за движење и задржување ••• 

Место за фотографија Само за странец — член 
големина 3 X 4 cm на екипаж на странска 

пловило, односно воздухо-
плов (член 18 став 3 од 
Правилникот за контрол*! 
на преминувањето на др-
жавната граница и за дви-
жење, престој, населува« 
ње, лов и риболов во гра-
ничниот појас) 

Образец бр. 2 

Печатениот образец е во формат 140 X 90 mm. 
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Образец бр. I 

НАЗИВ НА ОРГАНОТ Рег. бр. 

ПРИВРЕМЕНА ДОЗВОЛА 
(колективна) 

за Движење и задржување на граничниот премин 

(презиме и име на водителот на групата) 

Вид и број на личната исправа — — — — - — — — -

Вработен кај ; 

Во својство — — 

Движење v. задржување — : —~ 
(назив на граничниот 

премин) 
Број на членови на групата : • 

Дозволата Е а ж и од до 19— година 

Во г- на 19 година 

М.П. 

) : 
(потпис) 

Печатениот образец е во формат 140 X 90 mm. 

Образец бр« 4 

НАЗИВ НА ОРГАНОТ Рег. бр. — 

ДОЗВОЛА 

за движење и престој надвор од местото на гранич-
ниот премин 

(презиме и име) 

Датум и место на раѓањето • " ' •« 

Државјанство —* 

Занимање • •• • < -

Вид и број на личната исправа 

Се одобрува патување во и назад. 

Дозволата важи само со лична исправа. 

Дозволата важи од до 19— година 

Во/—- ; на —: 19 година 

Ч 'г'- М.П. > ^ 

: (потпис) 

Печатениот образец е во формат 170 X 120 mm. 
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Образец бр. 6 244. 
Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 

13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр 39/74), Сојузниот сек-
ретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-* 

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ »DIE WELT« 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-
гославија на весникот »Die Welt«, број 47 од 25 фев-
руари 1980 година, штв излегува на германски ја-
зик во Хамбург, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/850 
6 март 1980 година 

Белград 
Заменик-сојузеи сек-
ретар за внатрешни 

работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

245. 
Врз основа на член 59 став 1 во врска со член 

13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „KRONEN ZEITUNG" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-
гославија на весникот „Kronen Zeitung", број 7091 
од 23 февруари 1980 година, што излегува на гер-
мански јазик во Виена, Австрија. 

Бр. 650-1-2/480 
6 март 1980 година 

Белград 

Заменик-сојузен сек-
ретар за внатрешни 

работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

246. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 39/74), Сојузниот сек-
ретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „StJDDEUTSCHE ZEITUNG" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-
гославија на весникот „SUddeutsche Zeitung", бра! 
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44 од 21 февруари 1980 година, што излегува на гер-
мански јазик во Минхен, Сојузна Република Герма-
нија. 

Бр. 650-1-22/849 
јб март 1980 година 

Белград 
Заменик-сојузен сек-
ретар за внатрешни 

, работи, 
Драшко Јуришиќ, е. p. 

247. 
Врз основа на член 59 став 1 во вреќа со член 13 

од Законот за внесувањето и растурањето на странски 
средства за масовно комуницирање и за странската 
информативна дејност во Југославија („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 39/74), сојузниот секретар за 
внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ ,,IL PICCOLO" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-
гославија на весникот „II Piccolo", број 10145 од 21 
февруари 1980 година, што излегува на италијан-
ски јазик во Трет, Италија. 

Бр. 650-1-12/520 
6 март 1980 година 

Белград 

Заменик-сојузен сек-
ретар за внатрешни 

работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

248. 

Врз основа на член 136 точка 1а од Законот за 
Основите на системите за врски („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 24/74 и 29/77), во спогодба со претседа-
телот на Сојузниот комитет за енергетика и индус-
трија, претседателот на Сојузниот комитет за соо-
браќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ И ЕКСПЛОАТАЦИОНИТЕ УС-
ЛОВИ ПОД КОИ МОЖАТ ДА СЕ КОРИСТАТ РА-

?ВОСТАНИЦИТЕ ЗА АМПЛИТУДСКИ МОДУЛИ-
АНИ РАДИОТЕЛЕФОНСКИ ЕМИСИИ СО ЕДЕН 

БОЧЕН ОПСЕГ 

I. УВОДНИ ОДРЕДБИ 1 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат техничките 

и експлоатационите услови под кои можат да се ко-
ристат радиостаниците за амплитуде™ модулира ни 
£адиотелефонски емисии со еден бочен опсег (во 
Натамошниот текст: радиостаници) во постојаните и 
копнените подвижни радиослужби, заради обезбе-
дување единство на; функционалните системи за 
врски во кои радиостаниците ќе работат, ефикасно 
Користење на фреквенциите и намалување на ра-
диопречките. 

Член 2 
Техничките и експлоатационите услови пропи-

шани со овој правилник не се однесуваат на радио-
станиците и тоа : 

1) што се користат во меѓународните радио* 
телефонски врски; 

2) што се вклучуваат во телефонската мрежа 
на системот на ЈПТТ; 

3) кај кои антените се во интегрален склоп на 
радиостаницата; 

4) со посебно додадени уреди, како што се ком-
пресори и експандери на динамиката, уреди за 
обезбедување тајност на преносот, уреди за селек-
тивно повикување, и др. 

Член 3 
Радиостаниците можат да се произведуваат, 

увезуваат и користат само ако ги исполнуваат тех-
ничките и експлоатационите услови пропишани со 
ОБОЈ правилник. 

Член 4 
Долунаведените изрази, во смисла на овој пра-

вилник, ги имаат следните значења: 
1) амплитуда-фреквенциска карактеристика на 

радиопредавателот е зависноста помеѓу амплитуда-
та и фреквенцијата на радиофреквенциската ком-
понента на бочниот опсег, за синусоидален модули-
рачки сигнал на константно ниво и променлива 
фреквенција; 

2) антена е делот од радиостаницата што се ко-
ристи за зрачење или прием на радиобранови, кој 
може да вклучува кои и да било уреди за приспо-
собување, односно за дотерување, но не го вклучу-
ва антенскиот пренесен вод; 

3) аудиофреквенциската интермодулација во ра-
диоприемникст е процесот со кој, поради несовр-
шен демодулатор, односно аудиофреквенциски под-
засилувач, се произведуваат несакани аудиофрек-
венциски излезни сигнали поради едновременото 
присуство на два или повеќе сакани влезни сигна-
ли на определено ниво и фреквенција; 

4) блокирање на радиоприемникот е намалува-
њето на аудпофреквсириската излезна сила или 
намалувањето на односите С + Ш + И / Ш + И поради 
присуството на несакан влезен сигнал на блиска 
фреквенција; 

5) брум е периодичниот шум настанат од изво-
рите за напојување приклучени на радиостаницата, 
кој се состои од компоненти на основната фреквен-
ција со наизменичен напон за напојување и на не-
говите хармоника, 

. 6) елевационен агол на антената е аголот на 
правецот на максималното зрачење во вертикална 
рамнина; 

7) фактор на аудиофрехвенциското хармонично 
изобличување на радиопредавателот е односот, оби-
чно изразен во проценти, на ефективната вредност 
на сумата на вториот и на повисоките хармоники 
на излезот на демодулаторот и ефективната вред-
ност на сумата на сите хармонику за сину сои да л-
ниот влезен сигнал од определена фреквенција и 
амплитуда; 

8) фактор на аудиофреквенциското хармонично 
изобличување на радиоприемникот е односот, оби-
чно изразен во проценти, на ефективната вредност 
на сумата на вториот и на повисоките хармоники 
на излезниот сигнал на определена основна фрек-
венција и на ефективната вредност на сумата на 
сите хармонику за определена аудиофреквенциска 
излезна сила и определено ниво на радиофреквен-
цискиот влезе« сигнал; 

9) фреквенциски опсег на аптеката (или на ра-
диоуредот) е опсегот на фреквенциите во чии .рам-
ки антената (или радиоуредот) може да биде доте-
ран за работа; 

10) горен бочен опсег на емисијата е збирот на 
спектралните компоненти на модулираната емисија 
со еде« бочен опсег чии фреквенции се повисоки 
од носечката фреквенција; 
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11) грешка на дотерувањето на фреквенцијата 
на радиоприемникот е разликата помеѓу фреквен-
цијата прочитана на радиоприемникот и носечката 
фреквенција на влезниот сигнал на која тој е до-
теран; 

12) интермодулациона компонента во радиопре-
давателот е синусоидалниот сигнал чија фреквен-
ција е еднаква на збирот или на разликата на 
фреквенциите на радиофрекфенциските компонен-
ти на бочниот опсег што настануваат при модула-
цијата на носителот со два синусоидални влезни 
сигнали, или на збирот или на разликата на целите 
умношци на тие фреквенции; 

13) еднофреквенциски симплекс е работата со 
една фреквенција за обете насоки на преносот; 

14) карактеристична импеданса на антенскиот 
преносен вод е импедансата со која едниот крај на 
антенскиот преносен вод мора да се заврши за да 
може импедансата на другиот крај на водот да има 
иста вредност како и завршната импенданса; 

15) карактеристика на автоматската регула-
ција на модулацијата на радиопредавателот е за-
висноста помеѓу врвната сила на обвивницата и на 
напонот на определениот модулирачки влезен сиг-
нал; 

16) максимално употреблива фреквенција (МУФ) 
е највисоката фреквенција со која може, во опре-
делено време, да се оствари радиотелефонска врска 
со помош на јоносферска рефлексија помеѓу две 
определени точки; 

17) минимална јачина на полето што се штити 
е минималната вредност на јачината на полето што 
е потребна за да се обезбеди задоволувачки прием 
под определени услови, во присуство на природен 
или вештачки радиошум кол постои во фактичната 
работа, но во отсуство на радиопречки од други ра-
диопредаватели; 

18) несакана емисија е емисијата која ги оп-
фаќа споредните зрачења и емисиите надвор од оп-
сегом 

19) ненасочена антена е аптеката чии особини 
на зрачење, во кој PI да е момент, се исти за сите 
насоки во хоризонтална рамнина; 

20) носечка фреквенција е фреквенцијата на 
носечкиот бран (сигнал); 

21) однос на стоечките бранови на атинскиот 
преносен вод е односот на најголемата и најмалата 
амплитуда на струјата или на напонот определена 
на соседните максимуми и минимуми на стоечкиот 
бран што се пренесува со атинскиот вод; 

22) осетливост на радиоприемникот е: 
— мерилото на способноста на радиоприемнико! 

да ги прима слабите влезни сигнали и да произве-
дува излезни сигнали со употреблива јачина и со 
прифатлив квалитет, или 

— поголемата вредност на нивото на минимал-
ниот влезен сигнал (изразена во вид на електромо-
торна сила на носителот) кој, доведен во серија со 
Определена импеданса на изворот на влезот, про-
изведува на излезот определени вредности односно 
С + Ш + И / Ш + И и на аудиофреквенциската излезна 
сила; 

23) поларизација на антена е карактеристиките 
на антената определена со поларизација на зраче-
ниот радиобран, т.е. со правецот на електричното 
поле во однос на површината на земјата; 

24) сигурност на радиотелефонската врска е 
веројатноста за успешно остварување на радиоте-
лефонската врска на определена фреквенција во 
определено време; 

25) пропустлив опсег на радиоприемникот е 
фреквенцискиот опсег определен на аудиофреквен-
цискиот излез внатре во кој слабеењето во однос на 
максималното ниво, не ја преминува определената 
Јвредност; 

26) радиофреквенциска интермодулација во ра-
Циоприемникот Е процесов OQ кој, доради несоврш§-

но линеарните радиофреквенциски степени, се про-
изведуваат несакани аудиофреквенциски излезни 
сигнали поради едновремено^ присуство на два 
или повеќе несакани влезни сигнали на определени 
фреквенции надвород од пропустливиот опсег; 

27) радиофреквенциски однос на заштита е ми-
нималниот однос, изразен во децибела на саканиов 
и несаканиот сигнал на влезот на радиоприемникот 
кој под определени услови, овозможува да се ос-
твари определен квалитет на приемот на саканиот 
сигнал на излезот; 

28) радиопредавател е делот на радиостаницата 
што се користи за претворање на аудиофреквенци-
ските сигнали наменети за пренос на говор во бара-
ните амплитуде™ модулираните радиофреквенцис-
ки сигнали со еден боче« опсег; 

29) радиоприемник е делот на радиостаницата 
што се користи за претворање на амплитудски мо-
дулираните радиофреквенциски сигнали со еден бо-
чен опсег во бараните говорни или аудиофреквен-
циски излезни сигнали; 

30) радиотелефонска ѕ врска е радиоканалот за 
пренос на говор остварен со помош на радиопреда-
вателот и радиоприемникот; 

31) селективност за соседен сигнал на радио-
приемникот е односот, обично изразен во dB, на 
нивото на несаканиот влезен сигнал на определена 
соседна фреквенција и на определеното ниво на са-
каниот влезен сигнал, кога несаканиот влезен сиг-
нал предизвикува намалување на односите С-МП+v 
+И/Ш-Ј-И на излезот за определена вредност, т. е. 
6 dB; 

32) слабеење на симетрична фреквенција (или 
меѓуфреквенција, или на споредна фреквенција) на 
радиоприемник е односот, изразен во dB, на нивото 
на несаканиот влезен сигнал на симетричната фрек-
венција (или на меѓу фреквенцијата, или на според-
ната фреквенција) и на определено ниво на сака-
ниот влезен сигнал, кога несаканиот и саканиот 
влезен сигнал произведуваат, секој посебно, иста 
определена вредност на односитз СН Ш f И / Ш + И на 
излезот; 

,33) С-f-1114-И/Ш f-И е скратена ознака за односот 
изразен во dB, на аудиофреквенциската излезна 
сила „Сигнал + Шум 4- Изобличување" и на ау-
диофреквенциската излезна сила „Шум + Изобли-
чување"; 

34) стабилност на дотераноста на фреквенцијата 
на радиоприемникот е максимално дозволената 
промена на дотераноста на фреквенцијата за опре-
делено време, кога дотерувањето не се корегира; 

35) стандардна аудиофреквенциска излезна си-
ла на радиоприемникоат е посебна вредност на ау-
диофреквенциската излезна сила која може да се 
користи како референтне ниво во одделни мерења; 

36) статичка карактеристика на автоматската ре-
гулација на подзасилувањето (АРП) на радиоприем-
никот е зависноста помеѓу нивото па аудиофреквен-
циската излезна оила и нивото на влезениот сигнал; 

37) крстосана модулација во радиоприемникот е 
пренесената модулација со несакан влезен сигнал 
на саканиот влезен сигнал поради усовршената 
линеарност на степените што му претходат на демо-
дулаторот; 

38) влезна импеданса на антшата (или на ра-
диопредавателот или на радиогтриемникот) е одно-
сот на комплексниот напон и на струјата на сину-
соидалниот сигнал доведен на влезните приклучоци 
на антената (или на радиопредавателот, или на ра-
диоприемникот); 

39) насочена антена е антената која во некои 
правци зрачи појако во однос на другите; 

40) време на воспоставување на ЛРП на радио-
рриемникот е времето што ќе измине од моментов 
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feo кој излезниот сигнал почнува да се менува, по-
ради брзо зголемување на влезниот сигнал од едно 
Определено ниво до друго повисоко определено ни-
во, до моментот во кој нивото на излезниот сигнал 
достига и се задржува внатре во границите од 
±2 dB во однос на затврденото излезно ниво што 
му одговара на повисокото влезно ниво; 

41) време на враќањето во првобитна состојба 
на АРД на радиоприемникот е времето што ќе из-
мине од моментот во кој излезниот сигнал почнува 
да се менува, поради брзо намалување на влезениот 
сигнал од едно определено ниво до друго пониско 
определено ниво, tfo моментот во кој нивото на из-
лезниот сигнал достига и се задржува внатре во 
границите од ±2 dB во однос на затврденото ниво 
што му одговара на пониското влезно ниво. 

Другите изрази употребени во овој правилник 
ги имаат значењата дадени во Меѓународниот пра-
вилник за радиосообраќај („Службен лист на 
ФНРЈ", Додаток: Меѓународни договори и други 
спогодби бр. 6/61) и Законот за основите на систе-
мите за врски. 

II. ОПШТИ ТЕХНИЧКИ И ЕКСПЛОАТАЦИОНИ 
УСЛОВИ ЗА РАДИОСТАНИЦИ 

Член 5 
Фреквенциите на радиостаниците мораат да би-

дат избрани и доделени внатре во фреквенцис-
ките опсези помеѓу 1605 и 14990 kHz што се наме-
нети за соодветни радиослужби. 

За радиотелефонеки врски на кратки растоја-
нија (помали од 200 km) се користат, првенствено, 
фреквенциите од фреквенциските опсези помеѓу 
1605 и 4000 kHz. 

Кога се користат фреквенции од фреквенцис-
ките опсези помеѓу 4000 и 14990 kHz емитирањето 
мора да се врши со минимална сила што е потребна 
да се обезбеди задоволителна работа. 

Член 6 
Радиостаниците мораат да имаат, покрај работ-

ни фреквенции, една заедничка фреквенција. 
Носечката (референтната) фреквенција 3830 kHz 

е заедничка фреквенција за опасност, повикување 
и одговор во радиотелефонијата. Кога работат на 
оваа фреквенција радиостаниците мораат да корис-
тат вид на емисија АЗЈ. 

Член 7 
Радиостаниците во работата мораат да користат 

сднофреквенциски симплекс со вид на емисија АЗЈ 
(амплитудска модулација, радиотелефонија, еден 
бочен опсег, потиснат носител) и со пренос на гор-
ниот опсег на емисијата. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, радиостаниците во работата можат да ги ко-
ристат и следните видови емисии: 

1) АЗА (амплитуде^ модулација, радиотелефо-
нија, еден бочен опсег, намален носител) — кога е 
потребно да се овозможи АРП на радиоприемникот; 

2) АЗН (амплитудата модулација, радиотеле-
фонија, еден бочен опсег, полн носител) — кога е 
потребно да се овозможи користење на радиоприем-
ници изработени за работа со вид на емисија A3 
(амплитудска модулација, радиотелефонија, два бо-
дан опсези, полн носител). 

Член 8 
Доделената фреквенција на радиостаниците мо-

ра да биде повисока од носечката (референтната) 
фреквенција за следните вредности: 

1) 1400 Hz — ако горната гранична фреквенција 
на аудиофреквенцискиот опсег е помала или една-
ква на 2800 Hz; 

2) 1500 Hz — ако горната гранична фреквенција 
на аудиофреквенцискиот опсег е поголема од 
2800 Hz. 

Покрај доделената фреквенција од став 1 на 
овој член, мора да се назначи и носечката (рефе-
рентната) фреквенција на радиостаницата. 

Член 9 
За радиостаниците што во работата користат 

вид на емисија АЗЈ, широчината на потребниот оп-
сег е еднаква на разликата помеѓу највисоката и 
најниската аудиофреквенција што е потребно да се 
пренесат со слабеење помало или еднакво на 6 dB. 

За радиостаниците што во работата користат 
вид на емисија A3 А и АЗН, широчината на потреб-
ниот опсег е еднаква на вредноста на највисоката 
аудиофреквенција што е потребно да се пренесе со 
слабеење помало или еднакво на 6 dB. 

По исклучок од одредбата на ст. 1 и 2 од овој 
член, за радиостаниците што во работата ги корис-
тат сите видови емисии (АЗЈ, A3 А и АЗН), широ-
чината на потребниот опсег е еднаква на вредноста 
определена според одредбите од став 2 на овој 
член. 

Максималната вредност на широчината на по-
требниот опсег изнесува 2,8 kHz за радиостаниците 
од став 1 на овој член, односно 3 kHz за радиоста-
ниците од став 2 на овој член. Минималната вред-
ност на широчината на потребниот опсег изнесува 
2,3 kHz за радиостаниците од став 1 на овој член. 
односно 2.6 kHz за радиостаниците од став 2 на овој 
член. 

Член 10 
Силата на радиопредавателот мора да се изра-

зува во вид на врвна сила на обвивницата. 
Врвната сила на обвивницата на радиопредава-

телот не смее да биде помала од 0,03 kW ниту по-
голема од следните вредности: 

1) 1 kW — за постојани и матични радиоста-
ници; 

2) 0,4 kW — за копнени подвижни радиоста-
ници. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој 
член, врвната сила на обвивницата на радиопре-
давателите што се користат во радиослужбите за без-
бедност (на човечки животи и имот), не смее да би-
де помала од ОД kW ниту поголема од следните 
вредности: 

1) 3 kW — за постојани и матични радиоста-
ници; 

2) 1 kW — за копнени подвижни радиостаници. 

Член 11 
За време одржување на радиотелефонска врска 

помеѓу радиостаници што во работата користат вид 
на емисија АЗЈ или АЗА, апсолутната вредност на 
разликата помеѓу првобитната носечка фреквенци-
ја на радиопредавателите и обновената носечка 
фреквенцијата на кореспондентните радиоприемни-
ци не смее да биде поголема од 50 Hz. 

Член 12 
Сигурноста на радиотелефонеките врски помеѓу 

радиостаниците мора да биде обезбедена најмалку 
за 50% од деновите во месецот. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, сигурноста на радиотелефонеките врски помеѓу 
радиостаниците што се користат во радиослужбите 
за безбедност (на човечки животи и имот) мора да 
биде обезбедена најмалку со 90% од деновите во 
месецот. 
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Бројот на фреквенциите кој обезбедува сигур-
ност на радиотелефонскзите врски од ст. 1 и 2 на 
овој член мора да биде определен со пресметка. 

Член 13 
Работната фреквенција на радиостаниците мора 

да биде во опсег од 0,6 до 1 од максимално употреб-
ливата фреквенција (МУФ). 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, работната фреквенција на радиостаниците 
што се користат во радиослужбите за безбедност 
(на човечки животи и имот) мора да биде во опсег 
од 0,6 до 0,85 од МУФ. 

Кога радиотелефонските врски на кратки рас-
тојанија се остваруваат со помош на површински 
радиобранови, работната фреквенција на радиоста-
ниците мора да биде под 4000 kHz. 

За одбирање на најповолните работни фреквен-
ции од ст. 1 и 2 на овој член (за одржување на ра-
диотелефонски врски со помош на јоносферски ра-
диобранови) мораат да се користат јоносферските 
прогнози на Геомагнетскиот институт од Гроцка. 

Член 14 
Минималната јачина на полето која се штити 

на местото на приемот на радиостаниците, за 90% 
од .деновите во отсуство на индустриски радиопреч-
ки, е дадена во табелата бр. 1 

Табела бр. 1 

Фре- Минимална јачина на полето што се штити 
квен- во dB (tiV/m) 
Ц И Ј А 
во Декември Март Јуни Септември 
(MHz) Јану ари Април Јули Октомври 

Февруари Мај Август Ноември 

1 2 3 4 5 
Na Pi Di N 2 Pi Di N 2 Pi Di Њ Pi Di 
Ni Pa Da Ni Pa D2 Ni Р2 Da Ni Р2 Da 

1,5 28 23 5 30 И 5 36 18 5 33 18 5 
26 20 5 33 27 9 43 37 26 34 28 5 

2 27 23 4 30 12 4 35 19 4 32 19 4 
26 19 4 32 26 7 41 35 23 33 27 4 

3 27 24 3 29 14 3 33 20 3 31 18 3 
25 19 3 30 26 5 38 33 18 31 26 3 

4 26 24 3 28 15 3 32 20 3 30 20 3 
25 20 3 29 25 5 36 31 16 30 25 3 

5 25 24 2 27 16 2 31 21 4 29 21 2 
24 21 2 28 25 8 34 30 15 29 25 4 

6 25 23 4 26 17 4 29 21 7 27 21 4 
24 21 3 27 25 10 33 30 17 28 25 7 

7 23 23 6 24 17 6 27 21 9 25 21 6 
23 21 5 26 24 12 31 29 19 26 25 9 

8 21 22 9 22 16 9 25 20 11 23 20 9 
22 21 8 25 24 14 30 29 20 25 25 12 

10 16 18 12 17 13 12 20 16 14 18 16 12 
19 21 13 22 24 17 27 28 21 22 25 15 

12 11 13 14 12 8 14 15 11 15 13 11 14 
15 20 14 18 23 18 24 27 22 19 24 16 

15 3 5 12 4 2 19 7 3 14 5 3 12 
7 15 11 11 19 18 18 24 22 12 19 15 

Врвните вредности на јачината на полето од 
Табелата бр. 1 се однесуваат на шестдневните пери-* 
оди по локално време, и тоа: 

N.,: од 00 до 04 часот; Pi: од 04 до 08 часот; Dif 
од 08 до 12 часот; 

Nr. од 20 до 24 часот; Рг: од 15 до 20 часот; Djf 
од 12 до 16 часот. 

За фреквенциите што се разликуваат од даде* 
ките во првата колона на Табелата бр. 1, вредност* 
на минималните јачини на полето кое се штит®* 
можат да се добијат со интерполација. 

За определување на фактичните јачини на по-
лето на јоносферските радиооранови на местото на 
приемот на радиостаниците мораат да се користа* 
јоносфер грките прогнози на Геомашетскиот институт 
од Гроцка. 

Член 15 
Радиофреквенцискиот однос на заштитата, кој 

обезбедува поволен прием на радиостаниците за 
90% од деновите при долготрајни промени на сака-
ниот, односно на несаканиот сигнал, и за 80% од 
времето при краткотрајните промени на саканиот, 
односно на несаканиот сигнал, е даден во Табелата 
бр. 2: 

Табела бр. 2 

Фреквенциски Радиофреквенциеки однос на 
опсег (kHz) заштитата (dB) 

Поволен Ограничено 
прием поволен 

прием 
1605 — 3500 15 И до 14 

3500 — 15000 18 13 ДО 17 

Под ограничено поволен прием од Табелата бр. 
2 од став 1 на овој член се подразбира приемот 
при кој, за извесни часови, и сезони или фази на 
сончевата активност веројатноста на штетните ра-
диопречки е поголема од онаа што се смета како по-
желна, но не е толкава за да може да се прогласи 
како неповолна. 

Вредностите на радиофреквенцискиот однос на 
заштитата пропишани во Табелата бр. 2 се однесу-
ваат на квази-врвната јачина на полето на сака-
ниот и несаканиот сигнал што паѓаат во границите 
на пропустливиот опсег на радиоприемникот со ши-
рочина од 3 kHz. 

Член 16 
Локацијата на постојаните и на матичните ра-

диостаници мора да биде таква што во потполност 
да се оствари ефикасноста на зрачењето на а б е -
ните, т.е. локацијата мора да биде погодна а спро-
водливоста на земјиштето задоволнана. 

Локациите на постојаните и на матичните ра* 
диостаници мора да биде така избрала така што во 
потполност да се покрива точката или зоната на 
приемот, избегнувајќи го, што е можно повеќе, при-
чинувањето на штетни рад^опречки на другите ра-
диостаници. 

За локацијата на постојаните и на матичните 
радиостаници мора да се избира зона со најмало ни-
ро на радиогпум, избегнувајќи ја, по можност, зона^ 
та на градот, за да може врвната сила на обвивни-
Цата на радиопредавателот на кореспондентнитв 
радиостаници да се сведе на минимум, 
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III. ПОСЕБНИ ТЕХНИЧКИ И ЕКСПЛОАТАЦИО-
НИ УСЛОВИ ЗА РАДИОПРЕДАВАТЕЛИТЕ И РА-

ДИОПРИЕМНИЦИТЕ 

1. Заеднички услови 

Член 17 
Радиопредавателите и радиоприемниците (во 

натамошниот текст: радиоуредите) мораат да бидат 
изработени така што да овозможат, најмалку начин 
на работа, ЕНД на емисија и избор на бочен опсег на 
емисијата БО согласност со одредбите од член 7 став 
1 од овој правилник. 

Член 18 
Фреквенцискиот опсег на радиоуредите мора да 

и^кесуаа најмалку од 2 до 12 MHz, а најмногу од 
1,6 до 30 MHz. 

Радиоуредите мораат да овозможат работа нај-
малку на три претходно дотерани фреквенции во 
границите на називниот фреквенциски опсег, од кои 
едната мора да биде заедничката фреквенција од 
член 6 на овој правилник. 

Фреквенции! е на радиоуредите мораат да би-
дат определени според носечката (референтната) 
фреквенција, а. што посебно се обележува на радио-
уредите во сиге случаи во кои тоа практично е 
можно. 

Член 19 
Аудиофреквенцискиот опсег на радиоуредите 

мора да изнесува најмалку од 350 до 2600 Hz и нај-
многу од 250 до 3000 Hz. 

Член 20 
Напој ува љето на ра диоу редите со електрична 

енергија мора да се врши од следните извори: 
1) од наизменичен напон од 220 V, со фреквен-

ција 50 Hz; 
2) од еднонасочен напон од 12 V или 24 V, со не-

гатор ен пол на масата. -
За радиоуредите што се користат во радиослуж-

бите за безбедност (на човечки Ж И Е О Т И И имот) мо-
ра да биде обезбедено резервно напојување. 

Техничките карактеристики на радиоуредите 
мораат дг бидат во рамките на пропишаните грани-
ци ггои промената на напонот на напојувањето за 
± 30% — во однос на номиналниот напон определен 
во точка 1 став 1 па овој член, или за — 10% и + 
30 % — во однос на номиналниот напон определен 
во точка 2 став 1 на овој член. 

Член 21 
Техничките карактеристики на радиоуредите 

мораат да бидат во рамките на пропишаните гра-
ници така што да обезбедуваат работа на тој уред 
и под следните услови: 

1) при промена на температурата од + 5 до 4* 
45СС; 

2) при промена на релативната влажност до 
90% на температурата од + 40°С; 

3) при промена на атмосферскиот притисок до 
вредноста што одговара на надморска височина до 
2000 т ; 

4) при синусни вибрации на амплитудата до 
3 mm во фреквенцискиот опсег од 1 до 10 Hz и ам-
литуда од 0,35 mm во фреквенцискиот опсег од 10 
до 55 Hz (само за радиоуредите во копнените под-
вижни радиостаници); 

5) при удари што одговараат на забрзување до 
98,1 т / ѕ 2 (само за радиоуредите во копнените под-
вижни радиостаници). 

Работата на радиоуредите, со дозволено нама-
лување на вредноста на техничките карактеристи-
ки, мора да биде обезбедена и под следните услови: 

1) при промена на температурата од — 25 до 
± 55~С; 

2) при промена на релативната влажност д<Ј 
95 % на температура од + 50°С. 

Испитувањата на радиоуредите, заради провер-
ка на усогласеноста со условргге определени во ст. 
1 и 2 на овој член, се вршат на начинот утврден со 
југословенските стандарди JUS N.A5.700 до JUS 
N.A5.785. 

Член 22 
Радиоуредите мораат да бидат во состојба да 

работат и да ги исполнуваат техничките услови 
пропишани со овој правилник еден минут по пуш-
тањето во работа. 

Ако 1>адиоуредите содржат склопови кои мораат 
претходно да се загреат за да можат исправно да 
работат, времето на загревањето не смее да биде 
подолго од 30 минути од вклучувањето на напоју-
вањето на тој склоп. 

Кога се применува условот од став 2 на овој 
член, изворот на наложувањето на колото за загре-
вање м о р а в а биде така конструиран што да може 
да остане вклучен и кога другите напојувања на 
радиоуредите се исклучени. Ако за таа цел е вграден 
посебен преклопник на радкоуредите, неговата на-
мена да биде јасно означена. 

Член 23 
Рад иоу редите можат да бидат изработени и на-

значени за непрекината работа или за р- "зта со 
прекини, со тоа што во спецификацијата па нивни-
те технички карактеристики мора да биде означен 
видот на работата. 

По исклучок од одредбата на став 1 од 
овој член радиоуредите на матичните радио-
станици и на управните радиостаници во мрежата 
на постојаните радиостаници мораат да бидат из-
работени за непрекината работа. 

Испитувањето на радиоуредите, заради провер-
ка на усогласеноста со барањата од ст. 1 и 2 на овој 
член, се Ерши под услов: 

1) непрекинатата работа да означува работа на 
радиопредавателот со казивна врвна сила на обвив-
ницата и работа на радиоприемкикот со називна 
аудиофреквенциската излезна сила, под нормални 
услови на оптоварување, за период од 24 часа; 

2) факторот на искористувањето за работа со 
прекини да биде една минута предаваше со на-
зивна врвна сила на обвивницата и четири ми-
нути прием со називна аудиофреквеициска излезна 
сила, под нормални услови на оптоварување, за пе-
риод од осум часови, придружен веднаш потоа со 
три циклуса од пет минути предавање и 15 минути 
прием со називна излезна сила. 

Член 24 
Механичката и електричната конструкција на 

радиоуредите мора да биде таква што да овозможу-
ва, согласно го намената, користење во постојаните 
инсталации или во подвижните инсталации (вози-
ла). 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, механичките и електричните конструкции на 
радиоуредкте што се предвидени да се користат во 
радиослужбите за безбедност (на човечки животи 
и имот) мора да биде таква што да овозможува ра-
бота во постојаните и во подвижните инсталации 
(возила). 

Член 25 
Преминот на радиоуредите од позиција на при-

ем на позиција на предавање, и обратно, мора да 
биде овозможен со помош на рачна команда (тас-
тер). Таа команда мора да биде сместена на микро-
фонот или на микротелефокската комбинација. Ко-
га оваа команда не е активирана, радиоуредите мо-
раат да бидат во позиција на прием. 
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Покрај рачната команда од став 1 на овој член, 
радиоуредите можат да имаат и уреди за автомат-
ска команда со помош на говорни сигнали. 

Кога радиоуредите се во позиција на предава-
ње, мора да биде обезбедена трајна визуелна кон-
трола со помош на светлосна сигнализација или со 
соодветен индикатор. 

Промената на работната фреквенција на радио-
уредите мора да биде овозможена во најкроток мо-
жен рок, а најдолго за една минута. 

Преминот на радиоуредите од еден на друг вид 
емисија мора да биде овозможен со една команда. 

Член 26 
Радиоуредите мораат да имаат комплетна тех-

ничка документација, и тоа: 
1) примопредавачки мерен протокол; 
2) опис на уредите; 
3) спецификација на ^хничките карактери-

стики; 
4) упатство за ракување и одржување; 
5) потполна електрична шема на уредите; 
6) комплет на монтажни шеми; 
7) спецефикација на вградените материјали. 

Член 27 
Радиоуредите мораат да бидат изработени, пос-

тавени и експлоатирани така што да бидат испол-
нети барањата за безебедност според југословенски-
те стандарди: JUS N.N0.203, JUS N.N0.204 и JUS 
N.N0.205 и според прописите за заштита при рабо-
тата. 

2. Услови за радиопредавателите 

Член 28 
Толеранцијата на фреквенцијата на радиопре-

давателите изнесува ± 100 Hz. 
По исклучок од одредбата на став 1 од овој член 

за радиопредаватилете на матичните радиостаници 
и на управните радиостаници во мрежата на посто-
јаните радиостаници, како и на радиопредаватели-
те чии кореспондентни радиоприемници немаат 
можност за прецизно дотерување на фреквенција-
та во согласност со условите од член 45 на овој пра-
вилник, при работа со видовите на емисии АЗЈ или 
A3 А, толеранцијата на фреквенцијата изнесува ± 
20 Hz. 

Испитувањето на радиопредавателите, заради 
проверка на усогласеноста со толеранцијата на 
фреквенцијата од ст. 1 и 2 на овој член, се врши со 
мерење на максималната грешка на фреквенцијата, 
на начинот утврден во југословенскиот стандард 
JUS N. N6, 321. 

Член 29 
Стабилноста на фреквенцијата на радиопреда-

вателите, за кратки периоди на работа од 15 мену-
ти, изнесува ± 40 Hz. 

Условот од став 1 на овој член не се однесува 
на радиопредавателите со толеранција на фреквен-
цијата пропишана во член 28 став 2 на овој правил-
ник. 

Испитувањето на радиопредавателите, заради 
проверка на усогласеноста со краткотрајната ста-
билност на фреквенцијата од став 1 на овој член, 
се врши со мерење на максималната промена на 
фреквенцијата, на начинот утврден во југословен-
скиот стандард JUS N N6.321. 

Член 30 
Радиопредавателите мораат да бидат изработе-

ни за приклучување на несиметричен антенски 
Преносен вод со номинална вредност на карактери-
стичната импеданса од 50 ота . 

Радиопредавателите од став 1 на овој член мо-
раат да имаат можност за рачно или автоматско 
приспособување на излезниот подзасилувач на про-
менливите карактеристики на антенскиот преносен 
вод, така што врвната сила на обвивницата не се ме* 
нува позначително ниту при зголемување на одно-ч 
сите на стоечките бранови до вредност од 2:1. 

Член 31 
На која и да е фреквенција во границите на 

називниот фреквенциски опсег (или подопсег), врв-
ната сила на обвивницата на радиоиредавателот 
смее да отстапи најмногу за -f 0,8 dB и — 1,5 dB 
во однос на својата називна вредност. 

Испитувањето на радиопредавателиге, заради 
проверка на усогласеноста со условите од став 1 на 
овој член, се врши со мерење на врвната сила на 
обвивницата, на начинот утврден со југословен-
ските стандарди JUS N.N6.326 и JUS N.N6.322. 

Член 32 
Кај радиопредавателите кои работат со вид на 

емисија АЗЈ, силата на носителот мора најмалку 40 
dB да биде под називиата врвна сила на обвивни-
цата. 

Кај радиопредавателите кои работат со вид на 
емисија A3 А, силата на носителот мора да биде 15 
± 2 dB под називната врзна сила на оЗоивництга. 

Кај радиопредавателите кои работат со вид ЕШ 
емисија АЗН, силата на носителот мора да биде по-
меѓу 4,5 и 6 dB под називната врвна сила на обпв-
ницата. 

Член 33 
Кога радиопредавателите се побудувани до ка-

знената или до максималната врвна сила на обзив-
ницата, силата на која и да е несакана емисија што 
го напојува антенскиот пренесен вод на која и да 
е дискретна фреквенција мора да биде во соглас-
ност со вредностите од табелата бр. 3: 

Табела бр. 3 

Фреквенциско расто- Минимално слабеење под 
јание, Д помеѓу фрек- врвната сила на обвивни-
венцијата на несака- t цата 
ната емисија и доделе-
ната фреквенција 
(KHZ) ' 

1,6 < Д < 4,8 31 dB 
4,8 < А < 8,0 38 dB 
8,0 < А 43 dB, а да не ја премине 

силата од 50 mW 

Испитувањето на радиопредавателите кои во 
работата користат видови на емисии АЗЈ или АЗА, 
заради проверка на усогласеноста со вредностите 
од Табелата бр. 3 во поглед на емисиите вон од оп-
сегот и од оние споредни зрачења што се резултат 
на процесот на модулацијата, но не паѓаат во спек-
тарот вон од опсегот, се врши со помош на два си-
нусоидални влезни сигнали со такво растојание по-
меѓу фреквенциите на тие сигнали така што сита 
интермодулациони компоненти се јавуваат на фрек-
венциите што најмалку 1,6 kHz се оддалечени од 
доделената фреквенција од член 8 став 1 на овој 
правилник. 

Член 34 
Кога радиопредавателите се приклучени на веш-

тачко оптоварување кое не зрачи и се побудувани 
до називната или максималната врвна сила на̂  об-
вивницата, кое и да е споредно зрачење од кзгќиш-
тето на која и да е дискретна фреквенција не смее 
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да -биде поголемо од зрачењето што ќе се јави ко* 
га антенскиот систем би се напојувал со максимал-
но дозволената сила определена во член 33 став I 
ра овој правилник. 

Испитувањето на радиопредавателите, заради 
проверка на усогласеноста со условите од став 1 на 
овој член, се врши со користење на методот на за-
мена. Според овој метод, радиопредавателот се за-
менува со радиофреквенциски генератор приклучен 
на атинскиот систем и дотеран да дава исто пока-
жување на мерачот на јачината на полето поставе-
ло на локацијата што е оддалечена од антената не-
колику бранови должини. 

Член 35 
Амплитудно-фреквенциската карактеристика на 

радиопредавателите, кога автоматската регулација 
на модул аци јата не дејствува, мора да биде внатре 
во границите прикажани на цртежот бр. 1, што е 
Отпечатен кон овој правилник и сочинува негов со-
ставен дел. 

Испитувањето на радиопредавателите кои во 
работата користат видови на емисии АЗЈ или АЗА, 
Заради проверка на усогласеноста со граничните 
вредности прикажани на цртежот бр. 1, се врши со 
TIOMOHI на синусоидален влезен сигнал на промен-
ливата фреквенција кој, при максимум на одзивот, 
произведува компонента на бочниот опсег чија 
Средна сила е еднаква на 25% од називната врвна 
Сила на обвивницата. 

Член 36 
Факторот на аудиофреквенциското хармонично 

изобличување на радиопредавателите не смее да 
биде поголем од 5°/о, при модулација со кој и да е 
синусоидалеи влезен сигнал чија фреквенција е во 
границите на називот аудиофреквенциски опсег и 
кој ја произведува основната компонента на бочниот 
опсег чи1а средна сила е еднаква на: 

1) 25о/0 од називната врвна сила на обвивница-
та, за впловите на емисии АЗЈ и A3 А; 

2) 12.5°/о од називната врвна сила на обвивни-
Дата, за видот на емисија АЗН. 

Член 37 
Кога радиопредавателите се побудувани до на-

Ѕивиата врвна сила на обвивниците со помош на 
Два синусокдални влезни сигнали чии фреквенции 
се 1000 и 1600 Hz:, силата на најголемата интермо-
дулациоиа компонента која паѓа во рамките на ши-
рочината ва потребниот опсег на емисијата мора 
најмалку 25 dB да биде под силата на една од две-
те едакви основни компоненти на бочниот опсег. ( 

Член 38. 
1 Вкупната средна сила на шумот и брумот на 
радиопрелавателите, во границата на широчината 
на потребниот опсег на емисијата, мора најмалку 
40 dB да биде под називната врвна сила на обвив-
ницата. 

! Член 39 
г Влезната импеданса на радиопредавателите со 
Симетричен линиски приклучок, внатре во назив-
ниот аудио&реквенциски опсег, мора да биде еднак-
ва на 600 ± 60 ота. 

За радног] редавателите со несиметричен или со 
симетричен микроскопски приклучок, влезната им-
Педанса мора да биде специфицирана во границите 
на аудиофрекфенциски опсег. 

Член 40 
Кај радиопредавателите со симетричен линиски 

приклучок мора да постои можност за побудување 
до називната врвна сила на обвивницата со влезен 

напон во опсегот од —20 dB до +10 dB во однос на 
номиналната вредност од 0,775V. 

За радиопредавателите со несиметричен или со 
симетричен микрофоне™ приклучок, мора да биде 
специфицирана вредноста на влезниот напон за на-
зивната врвна сила на обвивницата која одговара 
на ефективниот звучен притисок пред мембраната 
на микрофонот од 94 dB во однос на 24x10—6Ра, при 
фреквенција од 1000 Hz. 

Испитувањето на радиопредавателите, заради 
проверка на усогласеноста со условите од ст. 1 и 2 
на овој член, се врши со помош на синусоидален 
влезен сигнал на фреквенцијата од 1000 Hz или со 
помош на два еднакви синусоидални влезни 
сигнали чии фреквенции се 1000 Hz и 1600 Hz. Ако 
испитувањето се врши со два сину сонда лни влезни 
сигнали, модулирачкиот влезен напон е еднаков на 
двократната вредност на ефективниот напон на 
едниот сигнал. 

Член 41 
Радиопредавателите мораат да бидат опремени 

со уреди за автоматска регулација на модулацијата 
(автоматска регулација на нивото, односно огра-
ничување на модуларната). 

Карактеристиката на автоматската регулација 
на модулацијата на радиопредавателите мора да би-
де внатре во границите прикажани на цртежот бр. 
2, кој е отпечатен кон овој правилник и сочинува 
негов составен дел. 

Испитувањето на радиопредавателите, заради 
проверка на усогласеноста со границите прикажани 
на цртежот бр. 2, се врши со помош на модулирач-
киот влезен сигнал определен во член 40 став 3 на 
овој правилник. 

Член 42 
Ако називната врвна сила на обвивницата пре-

минува 100 W, радиопредавателите мораат да имаат 
можност да ја намалат излезната сила најмалку за 
3 dB. 

Член 43 
Радиопредавателите мораат да бидат заштите-

ни од краток спој или од празен од на антенските 
приклучоци. 

Ако е потребно на кој и да е дел на радиопре-
давателите да се доведе напон за напојување со из-
весно задоцнување, тоа задоцнување мора да се из-
врши автоматски. 

3. Услови за радиоприезшнците 

Член 44 
Грешката на дотерувањето на фреквенцијата на 

радиоприемнитдите не смее да биде поголема од 
следните вредности: 

1) ±100 Hz — ако фреквенцијата на локалниот 
осцилатор е стабилизира^ со помош на кварц; 

2) ±300 Hz — ако фреквенцијата на локалниот 
осцилатор е континуелно променлива без стабилиза-
ција со кварц. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
за радиоприемниците на матичните радиостаници 
и на управните радиостаници во мрежата на пос-
тојаните радиостаници, како и за радиоприемтшци-
те кои немаат можност за прецизно дотерување на 
фреквенцијата во согласност со условите од член 
46 на овој правилник, при работата со видови на 
емисии АЗЈ или АЗА, грешката на дотерувањето на 
фреквенцијата не смее да биде поголема од ±20 Hz. 

Испитувањето на радиоприемниците кои во ра-
ботата користат видови на емисии АЗЈ или АЗА, 
заради проверка на усогласеноста со вредностите 
од ст. 1 и 2 на овој член, се врши со помош џа не-
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модулиран влезен сигнал чија фреквенција е за 
1000 ±1 Hz поголема од носечката (референтната) 
фреквенција на која тие се дотерани. Тоа испиту-
вање се врши под услов командата за прецизно до-
терување на фреквенцијата, ако постои, да е по-
ставена во положба што е поблиска на средната 
положба на опсегот што таа го покрива. 

Член 45 
Стабилноста на дотераноста на фреквенцијата 

на радиоприемниците, за кратки периоди на работа 
од 15 миЕЈути, изнесува ±40 Hz. 

Условот од став 1 на овој член не се однесува 
на радиоприемниците од член 44 став 2 на овој пра-
вилник. 

Член 46 
Уредот за дотерување на фреквенцијата на 

радиоприемниците мора да овозможи намалување 
на грешката во дотерувањето барем на ±10 Hz. Тоа 
се постига, првенствено, со помош на команда за 
прецизно дотерување на фреквенцијата која вли-
јае врз фреквенцијата пред меѓуфреквенцискиот 
филтер. За радиоприемниците со однапред дотера-

. ни фреквенции широчината на опсегот на дотеру-
вањето на оваа команда не смее да биде помало од 
± 150 Hz и пожелно е да не биде поголема од ± 500 Hz. 

Член 47 
Номиналната вредност на влезната импеданса 

на радиоприемниците изнесува 50 ома, ^симетрично. 

Член 48 
Осетливоста на радиоприемниците мора да биде 

таква така што односот С + Ш + И / Ш + И од 20 dB и 
едновремено, најмалата стандардна аудиофрекзен-
циска излезна сила определена во став 2 на овој член, 
електромоторната сила (ЕМС) на 50-омскиот извор 
на влезниот сигнал не смее да биде поголема од 
3,5 V на која и да е фреквенција во границите на 
називниот фреквенциски опсег. 

Стандардната аудиофреквенциска излезна сила 
е еднаква на: 

1) 1 mW — на приклучоците за слушалки или на 
приклучоците за 600-омскиот симетричен линиски 
вод: 

2) 50 mW — на приклучоците за звучникот. 
Испитувањето на радиоприемниците, заради 

проверка на усогласеноста со вредноста од став 1 на 
овој член, се врши со помош на немодулиран вле-
зен сигнал чија фреквенција е за 1000 Hz повисока 
од носечката (референтната) фреквенција на која 
тие се дотерани. Тоа испитување се врши под услов 
регулаторите на радиофреквенциското и меѓуфрек-
венциското засилување на радиоприемниците, ако 
постојат, се дотерани за максимум осетливост, од-
носно автоматската регулација на подзасилувањето 
да е вклучена. 

Член 49 
Пропустливиот опсег на радиоприемниците, за 

слабеење од 6 dB, мора да биде во границите на ау-
Диофреквенцискиот опсег определен во член 19 на 
Овој правилник. м . 

Член 50 1 г ' 
Селективност за соседниот сигнал на радио-

ћриемниците не смее да биде помала од вреднос-
ните определени во табелата 4* ^ 

Табела бр. I 

Отстапување на фреквенци-
јата на несаканиот влезен сиг- . Селективност 
нал во однос на носечката за соседниот 
(референцата) фреквенција сигнал 
на саканиот влезен сигнал 

—1 kHz и +4 kHz 40 dB 
—2 kHz и +5 kHz 50 dB 
—5 kHz и +8 kHz 60 dB 

Испитувањето на радиоприемниците, заради 
проверка на усогласеноста со вредностите од Табе-
лата бр. 4, се врши така што нивото на саканиот 
влезен сигнал се поставува на ниво на осетливоста 
мерен според условите од член 48 на овој правилник, 
а нивото на несаканиот амплитудски модулиран 
влезен сигнал (30°/о модулација со фреквенција од 
400 Hz) се дотерува додека односот С + Ш + И / Ш + И 
не се намали за в dB. 

Член 51 
Нивото на несаканиот влезен сигнал кој пре-

дизвикува блокирање на радиоприемниците не 
смее да биде помало од следните вредности: 

1) +100 dB во однос на UiV (ЕМС) кога нивото 
на саканиот влезен сигнал е еднаков +60 dB во од-
нос на 1 \iV (ЕМС); 

2) +65 dB во однос на нивото на осетливоста 
кога нивото на саканиот влезен сигнал е еднаков на 
нивото на осетливоста мерено според условите од 
член 48 на овој правилник. 

Испитувањево на радиоприемниците, заради 
проверка на усогласеноста со вредностите од став i 
на овој член, се врши со помош на несакан немо-
дулиран влезен сигнал чија фреквенција отетој 
пува за ±20 kHz во однос на фреквенцијата на са* 
каниот влезен сигнал и чие ниво се дотерува доде-
ка аудиофреквенбиската излезна сила не се намали 
заЗ dB или односот С + Ш + И / Ш + И не се намали за 
6 dB, зависно од тоа кој од двата ефекти ќе се по-
јави прв. 

Член 52 
Кога нивото на саканиот влезен сигнал е една-

ков на +60 dB во однос на UiV (ЕМС), нивото на 
несаканиот влезен сигнал кој предизвикува крсто-
сана модулација во радиоприемникот не смее дб 
биде помало од +90 dB во однос на lEfiV (ЕЖ5), 

Испитувањето на радиоприемниците, заради 
проверка на усогласеноста со вредноста од став 1 
на овој член, се врши со помош на несакан ампли-
туде™ модулиран влезен сигнал (30% модулација 
со фреквенција од 400 Hz) чија фреквенција отста-
пува за ±20 kHz во однос на фреквенцијата на са-
каниот влезен сигнал и чие ниво се дотерува дове-
ка вкупната несакана ау^офреквенциска излезна 
сила предизвикана поради крстосана модулација не 
биде 30 dB под стандардната аудио фреквенција 
излезна сила предизвикана со саканиот влезен сиг-? 
нал. 

Член 53 
Кога нивото на саканиот влезен сигнал е една-

ков на +20 dB 1=|> однос на 1 \iV (ЕМС), ж нивото на 
еден од двата несакани влезни сигнали што ја пре-
дизвикуваат радио-фреквенциската интермодула-
ција во радиоприемникот fre смее да биде помало 
од +75 dB во однос на 1 \iV (ЕМС). 

Испитувањето на ра^иоприемниците, заради 
проверка на усогласеноста со вредноста од став 1 
на овој член, се врши со помош на два еднакви 
несакани немодуЈдирани влезни сигнали чии фрек-
венции отстапуваат за ±Afu±2Af (каде што 
4 |~20^Н/) во однѕѕ на фреквенцијата на саканиот 
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влезен сигнал и чии нивоа едновремено се дотеру-
ваат додека аудиофреквенциската излезна сила 
предизвикана поради радиофреквенциска интермо-
кулаци ја не биде * 20 dB под стандард ната аудио-
фреквенци ја излезна сила определена во член 48 
став 2 на овој правилник. 

Член 54 
Слабеењето на симетричната фреквенција, на 

мету фреквенцијата и на другите споредни фрек-
венции на радиопремииците не смее да биде по-
мало од 60 dB во однос на нивото на осетливоста 
мерено според условите од член 48 на овој правил-
ник. 

1' Член 55 
Радиоприемниците мораат да имаат можност да 

даваат аудиофреквенциска излезна сила со след-
ните вредности: 

1) 10 mW — на приклучоците за слушалки или на 
приклучоците за 600-омски симетричен линиски 
вод; 

2) 500 mW — на приклучоците за звучник. 
Номиналната аудиофреквенциска излезна сила 

на радиоприемниците со приклучок за 600-омски 
Симетричен линиски вод изнесува 1 mW, 

' Член 56 
/ / Факторот на аудиофреквенциското хармонично 

изобличување на радиоприемниците, за кое и да е 
• ниво на влезен сигнал во опсег од +30 dB до +80 

во однос на 1 џУ (ЕМС) и за која и да е фрек-
венција на основната компонента во границите на 
казнениот аудиофреквенциски опсег, не смее да 
биде поголем од следните вредности: 

1) 5% — при стандардна аудиофреквенциска 
сила определена во член 48 став 2 на ОБОЈ правил-
ник; 
> 2) 10% — при наивната аудиофреквенциска 
излазна сила. 

^ ! Член 57 
Аудиофреквенциската интерно дул аци ја во ра-

диопримникот мора да биде таква што, кога сила-
та на која и да е од двете основни компоненти е 
еднаква на 25% од стандардната аудиофреквенцис-
ка излезна сила определена во член 48 став 2 на 
овој правилник, нивото на која и да е интермоду-
Лациона компонента во називниот аудиофреквен-
циски опсег мора да биде најмалку 25 dB под ниво-
то на едната основна компонента. 

Испитувањето на радиоприемниците, заради 
проверка на усогласеноста со вредноста од став 1 
на овој член, се врши со помош на два немодули-
рани влезни сигнали чии фреквенции се за 1000 
Hz и 1600 Hz повисоки од носечката (референтната) 
фреквенција на која тие се дотерани и чии нивоа 
се еднакви на + 40 dB во однос на 1 fiV (ЕМС). 

,< Член 58 
Кога нивото на влезниот сигнал е еднаков +60 

(ЗВ БО однос на 1 |.iV (ЕМС), вкупната средна сила 
на аудиофреквенцискиот шум и на брумот на ра-
диоприемниците мора да биде најмалку 40 dB под 
стандардната аудиофреквенциска излезна сила оп-
ределена во член 48 став 2 на овој правилник. 

Испитувањето на радиопримениците, заради 
Лроверка ка усогласеноста со вредноста од став 1 
на овој член, се врши со помош на немодулиран 
влезен сигнал чија фреквенција е така дотерана 
што, кога се демодулира, да произведува аудио-

, фрекБСпциски излезен сигнал кај кој основната 
компонента за 20% е пониска од горната гранична 

. фреквенција на називниот аудиофреквенцски оп-
, сег. При тоа испитување, хармоничните компонец-
i f f t на излезниот сигнал мораат да бидат доволно 

потиснати било во самиот аудиофреквенцики сте-
пен на радиоприемниците или со користење на до-
датен нископропусен филтер. 

Член 59 
Силата на која и да е несакана емисија на 

радиоприемниците, која је напојува атинскиот 
пренесен вод на која и да е дискретна фг?квенци-
ја, не смее да биде поголема од 2 nW. 

Член 60 
Радиоприемниците мораат да имаат регулатор 

(команда) за рачна регулација на аудиофреквен-
циското подзасилување, а можат да имаат и регу-
латори за рачна регулација на радиофреквенцис-
кото подзасилување, односно на меѓуфреквенцис-
кото подзасилување. Кај радиоприемниците со при-
клучок за 600-омски симетричен линиски вод, ре-
гулаторот на аудиофреквенциското подзасилува-
ње мора да овозможи дотерување на аудиофрек-
венциската излезна сила БО степени од 1 dB нај-
малку во опсег од —10 dB до +10 dB во однос на 
номиналната аудиофреквенциска излезна сила оп-
ределив во член 55 став 2 на овој правилник 

Член 61 
Радиопримениците мораат да бидат опремени 

со уред за автоматска регулација на подзасилува-
њето (АРП). 

Статичката карактеристика на АРП на радио-
приемниците мора да биде таква што, кога нивото 
на влезниот сигнал се зголемува за најмалку 70 dB 
во однос на нивото на осетливоста мерена според 
условите од член 48 на овој правилник, зголемува-
њето на нивото на аудиофреквенциската излезна 
сила не смее да биде поголема од следните вред-
ности: 

1) 5 dB — на приклучокот за 600-омски симет-
ричен линиски вод; 

2) 10 dB — на приклучокот за слушалки или 
на приклучокот за звучник. 

Динамичката карактеристика на АРП на ра-
диоприемниците мора да биде таква да ги задово-
лува следните услови: 

1) времето на воспоставувањето на АРП мора 
да биде во границите од 2 до 30 шѕ, и 

2) времето на враќањето во првобитна состојба 
на АРП мора да биде во границите од 0,5 до 4 ѕ. 

Испитувањето на радиопремниците, заради про-
верка на усогласеноста со вредностите од став 3 на 
ОБОЈ член се врши со помош на немодулиран вле-
зен сигнал чита фреквенција за 2000 Hz е повисока 
од носечката (референтната) фреквенција на која 
тие се дотерани, и чие ниво тастувано (во скокови) 
се зголемува за 20 dB над нивото од +60 dB во од-
нос на 1 џУ (ЕМС) со таква брзина така што амп-
литудата на сигналите останува константна за пе-
риодите што се подолги во споредба со времето на 
воспоставувањето и со времето на враќањето на 
АРИ во првобитна состојба. Тоа време се определу-
ва од обвивницата на осцилограмот добиен на ек-
ранот на катодниот осцилоскоп што е приклучен 
на излезот на радиоприемникот. 

По исклучок од одредбата на став 4 од овој" > 
член, испитувањето на радиоприемниците кои Ко- ј 
ристат намален носител за АРП кога примаат вид ) 
на емисија A3 А, заради проверка на усогласеноста } 
со условите од ст. 2 и 3 на овој член, се врши со ј 
помош на линеарна комбинација на два немо дули- 1 
рани влезни сигнали кои симулираат соодветна 1 
емисија на ра диопре давател от кога тој е модули-] 
ран до називната вредност на врвната сила на об- Ј 
вивницата со сину сои дал ен влезен сигнал чија ј 
фреквенција е 1000 Hz, односно 2000 Hz, при испи-] 
Тувањето од став 4 на овој ?!лен. , 
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Член 62 
Радиоприемниците мораат да бидат заштитени 

од оштетување, на која и да е фреквенција во гра-
ниците на називниот фреквенциски опсег, ако на 
нивните влезови се појави сигналот на ефективната 
вредност со напон до 30 V (ЕМС) во траење од 15 
минути. 

Радиоприемниците мораат да бидат заштитени 
од оштетувања кога на нивните влезови ќе се по-
јават напони од електростатичко потекло. 

IV. ПОСЕБНИ ТЕХНИЧКИ И ЕКСПЛОАТАЦИО-
НИ УСЛОВИ ЗА АНТЕНИ 

Член 63 
Фреквенпискиот опсег на антените мора ца 

изнесува најмалку од 3 до 12 MHz. 
Антените мораат ефикасно да зрачат и да при-

маат радиобранови најмалку на три претходно до-
терани фреквенции во границите на називниот 
фреквенциски опсег, од кои едната мора да биде 
заедничката фреквенција од член 6 на овој пра-
вилник. 

Член 64 
Поларизацијата на антените може да биде хо-

ризонтална, односно вертикална. 
За рад потел еф онските врски на кратки расто-

јанија, поларизацијата на антените на постојаните 
и на матичните радиостаници мора да биде след-
ната: 

1) хоризонтална — кога врските се остваруваат 
со помош на јоносферски радиобранови; 

2) вертикална — кога врските се остваруваат 
со помош на површински радиобранови. 

Член 65 
Во постојаните радиослужби се користат насо-

чени антени за сите радиотелефонски врски на 
растојание поголемо од 500 km. 

Во копнените подвижни радиослужби се корис-
тат, првенствено, ненасочени антени. 

Член бб 
Релативното подзасилување на антените на 

Постојаните и на матичните радиостаници, во насо-
ката на точката или на зоната на приемот, не смее 
да биде помало од 0 dB. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, релативното подзасилување на насочешхте 
антени од член 65 став 1 од овој правилник, во на-
соката на точката на приемот, не смее да биде по-
мало од 5 dB. 

Член 67 
Ангелите на постој аните радиостаници мораат 

да зрачат радиобранови под таков елевационен агол 
кој, во кое и да е време, обезбедува максимална ја-
чина на полето во точката или во зоната на прие-
мот. 

За определување на најповолната вредност на 
елевациониот агол на максималното зрачење на ап-
теките од став 1 на овој член мораат да се користат 
јоносферските прогнози на Геомагнетскиот инсти-
тут од Гроцка. 

Кога најповолната вредност на елевациониот 
агол (0) од став 2 на овој член е определена, ви-
сочината над почвата (ћ) на хоризонтално полари-
Зираните антени од став 1 на овој член, изразена 
во вредностите на брановата должина (X,), мораат 
да се определат со користење на следните изрази: 

h = 0,25 X sin 9 

Член 68 5 

Номиналната вредност на влезната импеданса 
Ка антените изнесува 50 ома« 

Член 69 
Односот на стоечките бранови на антените, ме* 

рен на преносниот вод без загуба, не смее да биде 
поголем од 2,5:1 на која и да е работна фреквен-
ција во границите на називниот фреквенциски оп-
сег. 

Член 70 1 

Антените мораат да бидат изработени така што 
да можат да је пренесат силата чија вредност, при 
максимален однос на стоечките бранови, не смее 
да биде помала од називната врвна сила на обвив-
ницата на радиопредаваталите. 

Член 71 
Антените мораат да бидат изработени така што 

да не ги менуваат своите електрични карактерис-
тики и под следните услови: 

1) при промена на температурата од —25 до 
+ 55°С; 

2) nppi промена на релативната влажност до 
100% на температура од +50°С; 

3) при брзина на ветерот од 150 кт /час , без до-
датно оптоварување на мраз. 

Освен условите од став 1 на овој член, антени-
та мораат Да бидат изработени, поставени и одржу-
вани во согласност со одредбите на Правилникот 
за техничките мерки за изградба, поставување и 
одржување на антенските постројки („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 1/69). 

Член 72 
Антените на постојаните и на матичните радио-

станици, кои се предвидени да се користат во ра-
диослужбите за безбедност на човечки животи и 
имот, мораат да бидат конструктивно така изведени 
што да можат, по потреба, лесно да се транспор-
тираат и брзо поставуваат или спуштаат. 

v. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 73 
Радиостаниците што се пуштени во работа, 

пред денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник, а не им одговараат на техничките и екс-
плоатационите услови пропишани во овој правил-
ник, можат да продолжат со работата ако не соз-
даваат штетни радиопречки на други радиостани-
ци, најдолго до својата амортизација. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, ако радиостаниците што се пуштени во рабо-
та, пред денот на влегувањето во сила на овој 
правилник, создаваат штетни радиопречки на дру-
ги радиостаници, нивните технички карактеристи-
ки во поглед на радиопречките мораат да се дове-
дат во согласност со одредбите на овој правилник 
во рок од шест месеци од денот кога ќе се утврди 
дека радиостаницата создава штетни радиопречки, 
или мораат да престанат со работата. 

Член 74 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

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

Бр 365/2 
11 февруари 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет 
за сообраќај и врски, 

Анте ЗелиЦ * 
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249. 

Врз основа на точка 3 став 1 од Одлуката за 
составот на сојузните комитети (,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 26/78 и 1/80), претседателот на Сојуз-
ниот комитет за сообраќај и врски донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА СОЈУЗНИ-

ОТ КОМИТЕТ ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ 

1. Во Решението за утврдување на составот на 
Сојузниот комитет за сообраќај и врски („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 45/78 и 68/78) во точка 1 во 
одделот под а) одредбата под 4 се менува и гласи: 

„4) Сојузниот завод за општествено планирање: 
Божа Боиќ, директор во Сојузниот завод за оп-

штествено планирање;" 
2. По одредбата под 5 се додаваат две нови од-

редби, кои гласат: 
„6, Заедницата на југословенските железници: 
Никола Филипови^ претседател на работовод-

ниот одбор на Заедницата на југословенските же-
лезници; 

7) Заедницата на југословенските пошти, теле-
графи и телефони: 

Гојко Секуловски, генерален "директор на Заед-
ницата на југословенските пошти, телеграфи и те-
лефони;". 

Досегашаната одредба под 6 станува одредба 
под 8. 

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во »Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1058/1 
6 март 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет 
за сообраќај и врски, 

Анте Зелиќ, е. р. 

250. 

Врз основа на член 30 ст. 1 и 5 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), во согласност со претседателот на Сојузниот 
комитет за енергетика и индустрија и со сојузниот 
секретар за внатрешни работи, директорот на Сојуз-
ниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА СКЛАДОВИТЕ 

НА ЗАПАЛИВИ И ОПАСНИ МАТЕРИИ 

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат техничките 

нормативи за складовите на запаливи и опасни ма-
терии заради обезбедување од пожари и експлозиви, 
и тоа: 

1) за складови на запаливи материи што се па-
куваат во запалива и незапалива амбалажа; 

2) за складови на опасни материи што. се паку-
ваат во запалива амбалажа; 

3) за складови на незапаливи материи што се 
пакуваат во запалива амбалажа.. 

Член 2 
Долунаведените изрази во симсла на овој пра-

вилник ги имаат следните значења: 
Пошарен сектор — објект или просторија во об-

јектот, во смисла на заштита од пожари, одвоени 
од друг објект или просторија, при што во објекти 
со повеќе катови, повеќе катови молчат да претста-
вуваат еден пожарен сектор. 

Ева ку а пионон пат — пат од нај оддале чедото ме-
сто во објектот или просторијата до излезот на сло-
боден простор или до противпожарните скали. 

Лесиозапаливи течности — течности чија точка 
на палењето е под 100 °С. 

Отворен склад — место за складирање на отво-
рен простор. 

Затворен склад — склад во градежен објект. 
Градежни објекти со висока отпорност против! 

пожари — објекти изградени од градежен матери-* 
јал отпорен против пожари. 

Градежни објекти со средна отпорност против! 
пожари — објекти изградени од мешовит градежен 
материјал. 

Градежни објекти со мала отпорност против по-
жари — објекти изградени главно од запалив тра* 
дежен материјал. 

Самозап&ливи материи — материи што се запа-« 
дуваат во допир со воздух без присуство на пламен. 

Проточен пат — пат што секогаш овозможува 
возење напред. 

Член 3 
Според начинот на изградбата, големината и на-

чинот на складирањето, складовите, во смисла на 
овој правилник, можат да бидат: 

1) отворени складови со стреа или без стреа; 
2) затворени складови во наменски и во повеќе-« 

наменски објекти; 
3) визбени, вкопани и полувкопани складови; 
4) мали складови, складови со средна големина 

и големи складови според табелата 4 на овој пра-
вилник; 

5) приземни складови и складови со повеќе ка-
тови; 

6) подни складови, регални складови и складови 
контејнери. 

Член 4 
Според видот на стоките и на хемиско-физич-

ките особини на материјата што се складира, скла-
довите, во смисла на овој правилник, можат да 
бидат: 

1) складови на запаливи течности; 
2) складови на запаливи гасови; 
3) складови на запаливи цврсти материи, и тоа: 
— на текстилни производи, 
— на производи на белата техника, 
— на гумени производи, • 
— на производи од пластични маси, 
— на производи на индустријата на обувки И 

кожи, 
— на производи на електронска индустрија,, 
— на мебел, 
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— на дрвена граѓа, 
— на јаглен, 
— Fa текстилни влакна и суровини, 
— на прехранбени производи, 
— на жита и на мслнички производи, 
— на архивски материјали и на книги и спи-

санија, 
— на вештачки ѓубриња; 
4) складови на запаливи метали и легури, и тоа: 
— на алкални метали (натриум, калиум, литиум, 

ру бнд цум, незиум), 
— на земноалкални метали (магнезиум, калци-

ум, бариум, стронциум); 
— на други метали и легури (алуминиум и цинк 

во фолии и во прав, на антимон, електрон и др.); 
5) складови на запаливи материи во прав, и тоа: 
— на материи од органско потекло, 
— на материи од неорганско потекло; 
6) складови на самозапаливи материи, и тоа: 
— на материи од органско потекло, 
— на материи од неорганско потекло; 
7) складови на опасни материи, и тоа: 
— на запаливи радиоактивни материи, 
— на незапаливи радиоактивни материи, 
— на оксидациони материи, 
— на материи што реагираат со вода, 
— на материи што реагираат со киселини и со 

Б И Е Н И парен, 
— на запаливи отровни материи, 
— на незаи а Л И Б И отровни материи, 
— на кородирачки материи, 
— на компримиран кислород. 

Член 5 
При изборот на локација за складови, мораат 

да се земат предвид природните и вештачките преч-
ки на магистралните и на пристапните патишта до 
складот, од кои зависи брзината на интервенцијата 
на пожарникарпте во случај на пожар. 

При изборот на локација за складовите со средна 
големина и за големи складови, мора да се земе 
предвид оддалеченоста на најблиската пожарникар-
ска единица. 

Ако оддалеченоста на најблиската пожарникар-
ска единица од складот е толкава што пожарникар-
Ската единица не може да втаса до складот за 15 
минути, големите и складовите со средна големина 
се обезбедуваат со стабилни инсталации за гаснење 
и за јавување на пожар. 

Член 6 
При изборот на локација за склад со запаливи 

И опасни материи мора да се избере терен со таква 

конфигурација што спречува или барем ја намалува 
можноста излевањето, растурањето и експлозиите 
на складираните материи да ја загрозуваат поблис-
ката и подалечната околина. 

При проектирање и изградба на складовите мо-
ра да се земат предвид климатските услови, односно 
ружата и силината на ветровите, најголемата можна 
температура на воздухот, атмосферските празнења, 
снежните и водените врнежи, опасностите од поп-
лави, трусноста на подрачјето и други природни ус-
лови на подрачјето во кое е лоциран складот. 

Член 7 
Складовите од член 4 на овој правилник мораат 

да имаат соодветен пристапен пат, со цврста подлога, 
што издржува притисок по oci^a најмалку 10 тони, 
со широчина најмалку 3,5 ш. Кај големите складови 
пристапниот пат мора да биде проточен. 

Член 8 
При проектирање и изградба на складови, мора 

да се води сметка за диспозицијата на објектот во 
однос на соседните објекти. Притоа мора да се има 
предвид видот и количеството на складираните сто-
ки, отпорноста на објектот спрема пожар, неговата 
големина и височина, можните извори на опасности 
од пожари и ружата на ветровите. 

Член 9 
Оддалеченоста на затворените складови од со-

седните објекти, ако со прописите за противпожар-
ната заштита не е определено поинаку, не смее да 
биде помала од височината на повисокиот објект, 
ако објектите се изградени од незапалив градежен 
материјал. Ако соседниот објект е изграден од ме-
шивот градежен материјал, односно од запалив ма-
теријал, складот мора да биде оддалечен два односно 
три пати повеќе од височината на повисокиот об-
јект. 

Член 10 
Складовите од член 4 на овој правилник мораат 

да имаат обезбеден приод за пожарникарски вози-
ла, и тоа: складовите од средна големина — од две 
страни, а големите складови — од три страни. 

Интерните сообраќајници, покрај и околу скла-
дот, не смеат да бидат поблиски од 5, ниту подале-
ку од 20 m од објектот. 

Член 11 
Најголеми дозволени димензии на складовните 

единици на отворените складови и оддалеченоста 
од соседните објекти се утврдени во табелата 1. 

Табела 1 

1 2 3 4 5 
Запаливи течности 10 X 10 X 5 15 20 30 
Хартија, крпи, дрвени струганици и иверки и 
Други запаливи отпадоци 6 X 20 X 8 12 14 1* 

—* 
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1 2 3 4 5 

режана граѓа 6 X 20 X 8 10 12 14 

струганици и други отпадоци од дрво 4 X 20 X 2 12 14 16 

обла граѓа и огревно дрво 6 X 20 X 4 8 10 12 

материјали за пакување: 
— слама 
— дрвени сандаци 

6 X 30 X 8 
6 X 20 X 8 

40 
15 

50 
25 

60 
35 

мрк јаглен и кокс — 2 4 6 ! 

јаглен наклонет кон самозапалување (мрк и 
тресет) 40 X 10 X 2 4 6 8 ! 

згура од котларниците — 15 20 25 1 

склад на киселини — 20 30 40 < 

Член 12 
Отворените складови на запаливи течности и 

гасови, на експлозиви и самозапаливи материи, мо-
раат да се заштитат од дејството на сончевите зра-
ци и од атмосферските врнежи. 

Посебно мора да се води сметка за нивото на 
околниот терен заради одведување во случај на из-
левање на опасни и запаливи течности кон безбед-
но место. 

За отворените складови, повеќе складовни еди-
ници прават една складовна група, со тоа што во 
една складовна група мора да има најмногу три 
складовни единици. 

Помеѓу ек ла доените единици мора да се изгра-
ди колски пат широк најмалку 5 т , а растојанието 
помеѓу складовите групи мора да биде како поме-
ѓу складовите единици и објектите од запалив 
градежен материјал од табелата 1. 

Член 14 
Степенот на отпорноста на градежните конс-

трукции и на елементите на просторијата или об-
јектот за складирање спрема пожарот, завшшо од 
пожарното оптоварување, е даден во табелата 2, 
во h. 

1.. ! 1 Табела 2 

Пожарно 
оптова-
рување 

Ѕидови, стол-
бови, греди и 

сл., носиви 

Меѓукатни-
ни кон-
струкции 

Покриви 

ниско 2 1 негорливи 
материјали 

средно 2,5 1,5 1 

големо 3 2 1,5 

Отпорноста на противпожарните скали не смее 
да биде помала од 2 h. Покриените покривки и фа-
садните ѕидови, на средните и големите складови, 
мораат да бидат изградени од негорлив градежен 
материјал. 

Член 15 
Противпожарниот ѕид мора да има 

Спрема пожар најмалку 4 h. 
отпорност 

Противпожарниот ѕид, по правило, не смее да 
има отвори, а ако отворите не можат да се избегнат, 
тие можат да заземаат најмногу 25°/о од површината 
на противпожарниот ѕид. 

Сите отвори во противполѕарниот ѕид мораат да 
бидат затворени со врати, прозорци и капаци, со 
најмала отпорност спрема пожар од 2 h, со авто-
матско затворање или со механизам што ќе ги држи 
постојано затворени. 

Противпожарниот ѕид мора да го надвишува 
покривот на зградата најмалку 30 cm. Ако против-
п о ж а р н а ^ ѕид цврсто допира кон долната страна 
на покривната конструкција, чија отпорност спрема 
пожарот е 2 h, овој ѕид не мора да го. над в п т у ва 
покривот на зградата. Зградите подолги од 40 ш, 
мораат да имаат противпожарни ѕидови на секои 
40 ш, должина. 

Член 16 
Евакуаииониот пат од нај оддалеченото работно 

место до излезната врата на слободен простор или 
до противпсжарните скали, не смее да биде подолг, 
од 30 т . 

Евакуационите патишта, треба да имаат што 
помалку свиоци и агли, секогаш да се слободни и 
обележени. Зависно од бројот на вработените 
работници во складот, евакуционите патишта мораат 
да бидат доволно широки за евакуација па работ-
ниците, а не смеат да бидат потесни од 0,80 m, Ѕи-
довите околу еЕакуационите патишта мораат да би-
дат изградени од незапаливи градежни материјали, 
со отпорност спрема пожар најмалку од 30 м и н у т 

Член 17 ^ 
Складовите со средна големина и големите скла-« 

дови со повеќе од еден кат, мораат да имаат противи 
пожарни скали. Ѕидовите околу скалите и лифтов-
ските окна, мораат да имаат отпорност спрема по-
жар најмалку 2 h, а вратата на лифтот — најмалку 
30 мин. 

Член 18 
Вратите помеѓу пожарните сектори, во противи 

пожарниот ѕид и ќа противпожарни!^ скали, мо-> 
раат да имаат отпорност спрема пожар најмалку 2 h, 
и мораат автоматски да се затворат или да бидат 
снабдени со механизам што ќе ги држи постојано 
затворени. * 
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Вратата на складовите просторни во кои постои 
Опасност од создавање на експлозивни смеши (сме-
ша на воздух со запаливи и експлозивни парен, гасо-
ви и прав) мора да биде изградена од материјал што 
не варпг '"~ 

Член 19 
Прозорците на складовите мораат да бидат од 

негорлив материјал. 
Крилата на прозорците на складовите просто-

рии во кои постои опасност од создавање на експло-
зивни смеси мораат да бидат од материјали што не 
варничат.. 

Прозорците на складовите на леснозапаливи теч-
ности, гасови и експлозиви, мораат да бидат заш-
титени од дејството на сончевите зраци и застакле-
на со армирано или со огноотпорно стакло. 

Член 20 
Подовите во складовите на леснозапаливи теч-

ности, запаливи гасови и експлозиви, мораат да би-
дат изработени од негорлив градежен материјал, не 
смеат да варничат и мораат да спроведуваат ста-
тички електрицитет. 

Подовите во складовите на запаливи и опасни 
материи ЕО течна состојба, не смеат да пропуштаат 
Течност и мораат да бидат изнивелирани така што 
во случај на излевање течноста да се насочи кон 
безбедно место. 

Плодовите во складовите наменети за складира-
ње на запаливи материи во прав, јаглен, вештачки 
ѓубриња, запаливи метали и легури, радиоактивни 
материи, оксидациони и самозапалшш материи, ки-
селини и компримирани оксидациони и самозапаЛИ-
БИ материи, киселини и компримиран кислород, мо-
раат да бидат изградени од негорлив градежен ма-
теријал. 

Член 21 
Во складовите со запаливи гасови и течности 

не смеат да се градат канали под нивото на подот, 
осоен канали за одведување на излеаната течност 

Отворите со длабина поголема од 1,5 m Mopaai 

да имаат скали. ч < 
Оџаците и каналите за одведување на димот во 

складовите мораат да имаат отпорност спрема по-
жар од најмалку 4 h 

Член 22 
Рампите и строите на затворени складови со екс-

ххлозиви, со лесно запаливи течности и гасови, мо-
раат да бидат од негорлив градежен материјал и 
не смеат да се користат за складирање на стоки. 

t , Член 23 
Пожарниот сектор мора да има отпорност на 

носечката и на меѓукатната конструкција спрема по-
жар најмалку од 2 h и мора да биде издвоен со ѕид 
со иста отпорност од другиот подарен сектор или 
просторија. / 

Отворите во меѓукатните конструкции и во ѕи-
довите околу пожарнчот сектор, мораат да бидат 
обезбедени со врата, со прозорци и со капаци чија 
отпорност спрема пожар е најмалку 2 h, а кои ав-
томатски се затвораат или се снабдени со механи-
зам што ги држи постојано затворени. 

Член 24 » 
Најголемите дозволени површини на пожарните 

сектори зависат од видот на складираните стоки, 
од пожарното оптоварување и од отпорноста против 

4 пожар на самиот склад. 
Најголемите дозволени површини на пожариите 

сектори во затворени приземни складови се дадени 
во табелата 3. 

Табела 3 

Најголеми дозволени површини на пожарните сектори, во т г 

Вид на материјата 
Без инсталациите 

за јавување на 
пожар 

Со инсталации-
те за јавување 

на пожар 

Со уредите за 
гаснење на 

пожар 
1 2 3 4 

запаливи течности; точка на палењето до 100°С Прирачни 
магацини 

Не е задол-
жително до 600 

запаливи течности; точка на палењето од 101 — 
— 300°С до 100 101 до 400 401—1200 
запаливи течности; точка на палењето 300ПС до 400 401 до 1200 над 1200 
запаливи гасови до 100 — над 1200 
запаливи материи во прав и во иситиета состојба и 
влакнеста материи до 400 401 до 800 над 800 
цврсти запаливи материи во компактна состојба на 
температурата на палењето до 300°С до 600 601 до 1600 : над 1600 
цврсти материи во компактна состајба со темпера-
турата на палењето над 300°С до 900 над 900 не е задол«* 

жително 
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Член 25 
Во складовите со повеќе катови површините на 

пожарните сектори за секој кат над приземјето, се 
намалуваат за по 10%. 

Складовите на стоки, без оглед на големината 
на пожарните сектори, мораат да се заштитат со 
уреди за јавување и за гаснење на пожари. 

Зависно од условите од табелата 3 и од бројот 
на катовите во објектот, најголемиот дозволен број 
на пожарите сектори во еден објект е даден во та-
белата 4. 

Табела 4 

Табела 5 

Големина на складот Приземни 
складови 

Складови со 
повеќе катови 

мали складови 2 пожарна 
сектора 

1 пожарен 
сектор 

склад со средна 
големина 3 пожарна 

сектора 
2 пожарна 

сектора 

големи складови 4 пожарна 
сектора 

3 пожарна 
сектора 

Член 26 
Складовите на запаливи течности и гасови, на 

експлозивни, самозапаливи материи, радиоактивни 
материи, на запаливи метали и легури и на запали-
ви материи во прав се изградуваат од негорлив гра-
дежен материјал. При изборот на градежен матери-
јал, покрај неговата горливост, се води сметка за 
можните опасности од штетни и отровни гасови, што 
можат да се развијат во услови на пожар и на зго-
лемена температура. 

Член 27 
Големите и средните складови на запаливи ма-

терии и експлозив, мораат да Јшаат најмалку два 
излеза на спротивните страни на објектот ил PI про-
сторијата. 

Широчината на излезот, односно на вратата, за-
виси од габаритот на складираната стока, од голе-
мината на маиипулативно-транспортпите средства и 
од бројот на вработените работници во складот, и не 
смее да биде помала од 0,80 т . На излезите, односно 
на вратите за евакуација, се поставува натпис „ИЗ-
ЛЕЗ ЗА ЕВАКУАЦИЈА" во насока на евакуацијата. 

Вратата за евакуација мора да се отвора во на-
сока на евакуацијата. 

Во складовите на запаливи и опасни течности 
на вратите се поставуваат прагови со височина нај-
малку од 5 cm. заради спречување на евентуално 
разлевање на течноста. 

Член 28 
Патот за излегување мора да биде непрекииа! 

од која и ца е точка во зградата до слободниот про-
стор на HMRO на почвата, и се состои од при-
стапен пат до излезот, излезот и патот за оддале-
чување од излезот. 

Зависно од видот на складираните стоки и од 
бројот wj катовите на складот, патот за излегување 
мора да биде проектиран така што да може да се 
измине во време од 3 до 5 минути. 

Член 29 
Пожарното оптоварување на стоките во затворе-

ните складови е утврдено во табелата 5. 

ниско пожарно опто-
варување до 1256 М Ј / т 2 

средно пожарно опто-
варување од 1257 до 3350 МЈ/ша 

високо ложарно опто-
варување над 3350 М Ј / т 8 

Во складовите со повеќе катови пожарното оп-
товарување смее да биде најмногу 4 0 0 0 М Ј / Ш 2 . 

Член 30 
Најмала дозволена широчина на преминот и на 

машту ла тивко поларните патишта, односно на соо-
браќајниците во складот изнесува: 

1) во просторија што не е поширока од 15 m — 
— 1,2 m; 

2) во просторија со широчина од 16 до 40 m 
— 2,4 m; 

3) во просторија со широчина од 41 до 80 m — 
— 3 m или за две сообраќајници за обете страни на 
просторијата — 2 ш; 

4) во просторија со широчина над 80 m — на 
секои 40 m од главната сообраќајница — 3 гп« 

Складовните простории мораат на секои 30 m 
да имаат напречни сообраќајници со широчина 1,8 ш. 

АКО стоките се складираат во реѓа ли, главната 
сообраќајница не смее да биде потесна од 1,2 m а 
растојанието помеѓу регалите не смее да биде по-
мало од 0,8 т . 

АКО стоките се складираат во палети, главната 
сообраќајница не смее да биде потесна од 1,5 ш. 

Член 31 
Оддалеченоста на складираните стоки од ѕидо-

вите, од меѓукатните конструкции и од таваните од 
излезот и хидранти^, не смее да биде помала од 
0,8 т , а од сијаличните места и од греј пите тела — 
од 0,5 т . Во прирачните складови и во складовите со 
површина помала од 100 т 2 , оддалеченоста на скла-
дираните стоки од ѕидот не смее да биде помала 
од 0,3 ш. 

Член 32 
Просторот за складирање мора да се обележи со 

лента во бела постојана боја широка 6 до 8 cm, а ми-
нува лиштата и манипулативните пожарни патишта, 
со лента во постојано жолта боја широка 4 до 6 гп. 

Член 33 
Најголемата дозволена височина на складира-

њето зависи од видот на стоките, од пожарното оп-
товарување, од начинот на складирањето и од те-
жината и обликот на складираните стоки, а е даде-
на во табелата 6. 

Табела 6 

Најголема висо-
Вид на стоките чина на склади-

рањето, во m 
запаливи течности 4,5 
запаливи гасови во боци дозволено скла-

дирање во испра-
вена положба са-

мо на подот 
Те2ГСТИ./!НИ суровини и произво-
ди, архивски материјали и би-
блиотеки, производи од кожа, 
производи од гума и пластична 
маса, прехранбени производи 
и ел. 
обични запаливи стоки 6,4 
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Член 34 
Запаливи течности, запаливи гасови, експлози-

ви, запалив прав, запаливи метали и легури, само-
запаливи материи, токсични материи, оксидациони 
материи, радиоактивни материи, кисел ини, компри-
миран кислород и материи што реагираат помеѓу 
себе, мораат да се складираат одвоени едни од дру-
ги во посебни просторни или објекти. 

Член 35 
Во складовите ЕО кои постои опасност од соз-

давање на експлозивни смеси на гасови и на па-
рен на запаливи течности со воздухот, се користат 
само експлозивно заштитни манипулативни транс-
портни средства. 

Во складовите со запаливи материи во прав, во 
иситнета и влакнеста состојба, покрај електроко-
лички, за транспорт се користат и дизел-колички 
со фаќач на ис [ерите на издувната цевка. 

Член 36 
Премините на вертикалните и на хоризонтални-

те транспортери од затворен тип, на клима уредите, 
на уредите за проветрување, на цсвоводите и на 
слични инсталации низ противпожарни'^ ѕидови, 
меѓукатните конструкции и низ ѕидовите помеѓу по-
ларните сектори, мораат да бидат добро задихтани 
со негорлиЕи материјали. 

Член 37 
Сите отвори во противпожарните ѕидови и во 

ѕидовите помеѓу пожарните сектори, низ кои поми-
нуваат транспортери од отворен тип, мораат да би-
дат заштитени со соодветни пердиња отпорни спре-
ма оган. 

Во складовите на запаливи материи, транспор-
тните, вентилационите и климатизационите цевки 
и канали се изработуваат од негорлив материјал. 

Член 38 
Во складовите со запаливи течности и гасови, 

експлозиви, запаливи метали и легури, радиоактив-
ни материи, оксидациони и самозапализи материи 
и киселини, помошните средства за складирање, ка-
ко што се полици, палети, подлоги на лизгани плат-
форми и ел., мораат да бидат изработени од негор-
лив материјал. 

Член 39 
Во складовите на експлозиви и во складовите 

каде што постои опасност од создавање на експло-
зивни смеси, помошните средства за складирање 
мораат да бидат изработени од материјал што не ис-
кри. Алатот што се користи во овие складови мора 
да биде од материјал што не искри. 

Во складовите со запаливи течности и гасови, 
помошните средства за складирање можат да бидат 
изработени и од запаливи материјали, под услов да 
се заштитени со соодветни средства против палење, 

Член 40 
Пакувањето на запаливи и опасни материјали 

feo запалива амбалажа се врши во посеотта просто-
рија што противпожарно е одвоена од просторијата 
за складирање. Оваа одредба се однесува и на по-
стапките како што се преточување, прелевање и ел. 

Зависно од видот на стоката со која се работи, 
feo одделенијата за пакување се применуваат мер-

ките за заштита од пожари како и во складови^« 
простории. 

Член 41 
Материите подложни на самозагревање и само-

запалување, мораат да се складираат во суви и до-
бро проветрувани простории. 

Самозаиадивите материи мораат да се склади-
раат одвоено од експлозиви, од запаливи и опасни 
материи, водејќи сметка, при пакувањето, натовару-
вањето и растоварувањето, односно складирањето, 
да не дојде до мешање со други материи. 

Член 42 
Самозапаливите материи не смеат да се скла-

дираат во големи купови, туку во поголем број по-
мали купови, со што повеќе воздушен простор по-
меѓу единиците на пакувањето. 

Член 43 
Зависно од начинот на складирањето и од об-

ликот на самозапаливата стока, се применуваат ме-
тоди на контрола и на прекинување на процесот на 
самозагреваљето и на самозапалување^. 

Температурата во внатрешноста на поголемите 
нап ласти и купишта на самозапаливи материи на 
отворен простор, во магацини и во силоси, мора ре-
довно да се контролира. Штом ќе се забележи пораст 
на температурата, или ќе се почуствува мирис на 
продукти од согорувањето и ќе се забележи дим, вед-
наш мора купот да се разгрне, односно да се пре-
несе на друго место, да се испразни силосот, односно 
да се преземат други слични мерки заради спречу-
вање на процесите на самозагревање и отстранува-
ње на жарлштето на пожарот. 

Член 44 
Сите складови во кои постои опасност од соз-

давање на експлозивни смеси и од штетно дејство 
на токсични и радиоактивни материи, мораат ца 
имаат обезбедено природно или вештачко провет-
рување. 

Член 45 
Зависно од релативната густина на гасовите, на 

пареите и правот, се поставуваат отвори за провет-
рување на различни височини од нивото на подот. 

Во складовите на лесно запаливи течности и га-
сови отворите за проветрување мораат со соодветна 
жичена мрежа да се заштитат од евентуален продор 
на искри. 

Големината на отворите за природно проветру-
вање во складовите на запаливи гасови и течно-
сти изнесува најмалку 10п/в од подлата површина на 
скллдовшшт простор. 

Член 46 
Во складовите каде што постојат силни извори 

за создавање на експлозивни смеси, покрај општото 
проветрување, најзагрозените места мораат да се 
обезбедат со уреди за локално отшмукување. 

Во каналите за проветрување и во клима-ка-
налите на местата на навлегувањето на тие канали 
низ противпожарни'^ ѕидови, низ меѓукатните кон-
струкции, или низ ѕидовите помеѓу пожарните сек-
тори, мораат да се постават противпожарни клапне 

Член 47 
За загревање на складовите на запаливи и опас-

ни материи во запалива амбалажа, се користи цеи* 
трално греење или греење со топол воздух. 
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Член 48 
Во складовите на незапаливи материи што се 

пакуваат во запалива амбалажа, покрај централно 
греење, можат да се користат и електрични печки 
и уреди за греење со цврсти, течни и гасовити го-
рива. Овие уреди мораат да бидат обезбедени од 
испаѓање на жарот и од евентуално разлевање на 
течното гориво, Псдлогите на овие печки мораат да 
бидат од огноотпорен материјал. Од овие уреди за 
греење, сите запаливи предмети и складираните 
стоки мораат да бидат оддалечени најмалку 1,5 т . 
Ако помеѓу печките и запаливите предл1ети, односно 
складираните стоки, се постават заштитници од ог-
ноотпорен материјал — растојанието може да се на-
мали на 0,75 гп. 

Член 49 
Во складовите со средна големина и во голе-

мите складови, мора да биде обезбедено и назначено 
местото од кое може да се исклучи струјата во це-
лиот склад, со тоа што мора да се обезбеди посебно 
исклучување на струјата во секоја просторија на 
складот. 

Член 50 
Складовите мораат да бидат заштитени од ат-

мосферско празнење со громобрани!! уреди. 
Сите уреди, цевоводи, садови за преточување и 

ел., во кои се наоѓаат или се транспортираат запа-
ливи течности и гасови што можат да создадат елек-
тростатички електрицитет, мораат да бидат пропис-
но заземени. 

Член 51 
Во складовите на запаливи течности и гасови, 

на експлозиви, запалива прав, запаливи метали и 
легури и на токсични материи во запалива амбала-
жа, не смеат да се наоѓаат инсталации и уреди што 
можат да предизвикаат пожар. Ако не е можно тоа 
да се избегне, инсталациите и уредите мораат да би-
дат така изведени и заштитени што да не претста-
вуваат опасност од пожар за складираните стоки. 

Член 52 * ф 

Складовите од средна .големина и тотемите скла-
дови. мораат да имаат инсталации за јавување на 
пожар и непосредна можност за алармирање на по-
жарникарската единица. 

Со цел за давање општ аларм, заради евакуа-
пија па загрозените луѓе и имотот, како и заради 
собирање на пожарникарите во случај на пожар, 
складовите со средна големина и големите складови 
мораат да се обезбедат со сирена електрична или 
звучна. 

Сред вите и големите складови мораат да бидат 
опремени со уреди за одведување на дим и топлина. 

Член 53 
Складовите со голема површина и со високо по-

жарне оптоварување, мораат да имаат стабилни уре-
ди за гаснење на пожар. 

За стабилните уреди за гаснење на пожар со 
вода и со пена, мора да се обезбеди автоматски пре-
кин на електричната струја во штитената просто-
рија, а подот и дрепажата мораат да се изведат така 
што да го прифатат и насочат излеаното средство за 
гаснење. 

За примена на уредите со гасовито средство за 
гаснење, мора да се обезбеди затворање на сите от-
вори во ѕидовите и во меѓукатните конструкции на 
заштитената просторија, како и прекин на работата 
на системот за проветрување и климатизација. 

Член 54 
Во сила дон ите на запаливи течности и гасови 

со централен систем на разведување, главните вен-
тили зз разведување и за полнење на резервоарите 
мораат автоматски да се затвораат во случај на по-
жар, сд носно на активирање на уредите за гаснење* 

Член 55 
Складовите мораат да бидат снабдени со апарати 

за гаснење на почетни пожари. 
Средствата за гаснење на пожари, како и видот 

и капац:ггетот на апаратите за гаснење на пожари, 
се определуваат врз основа ма можните класи на 
пожарите или на пожарното оптоварување во скла-
дот 

Апаратите за гаснење на пожари се поставуваа*ѓ 
таму кадо што постои потенцијална опасност од по-
жар. Апаратите се поставуваат врз подот или се за-
качуваат на ѕидот, на пристапни и видни места. 

Член 56 
Складовите мораат да бидат обезбедени со вода 

за гаснење на пожари и со опрема за пренесување 
на водата. 

Член 57 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавузањето во „Службен лист на СФРЈ"* 

Бр. 17-21411/2 
29 февруари 1980 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е. р. 

251. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ОЗНА-
ЧУВАЊЕ НА ПОСТАПКИТЕ ЗА ЗАВАРУВАЊЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословен-

скиот стандард за означување на постапките за за-
варување, што го има следниот назив и ознака: 

Заварување. Означување на по-
стапките за заварување на цртежи, JUS С.Т3.012 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-

вилник е составен дел на овој правилник, а се об-
јавува во посебно издание на Сојузниот завод за 
.стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард4од член 1 на овој пра-; 

вилник е задолжителен во целост. 
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Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

шест месеци од денот на објавувањето во „Служ-
бен лист на СФРЈ". 

Бр. 31-3534/1 
Ј26 февруари 1980 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. P 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Служ-
бен лист на СФРЈ". 

Бр. 31-3510/1 
26 февруари 1980 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизациј а, 
Милан Крајновиќ, е. p. 

252. 253. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КОАК-

СИЈАЛНИ КАБЛИ ЗА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за коаксијални кабли за радио-
'фреквенции што ги имаат следните називи и оз-
наки: 

1) Ознаки на коаксијалните каб-
ли за радиофреквенции — — — JUS N.C0.004 

2) Свитливи коаксијални кабли 
за радиофреквенции. RF 75-5-1 — JUS N.C6.057 

3) Свит лини коаксијални кабли 
за радиофреквенции. RF 75-7-9 JUS N.C6.058 

4) Свит Л И Б И коакси јални кабли 
За радиофреквенции, RF 75-4-1 — — JUS N.C6.059 

5) Свит Л И Б И коакси јални кабли 
за радиофреквенции. RF 75-7-8 — — JUS N.C6.0S0 

6) Коакси јални кабли за радио-
фреквенции. RF 75-9-10/20 — — JUS N.06.090 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел на овој правилник, а се 
објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод 
за стандардизација. 

Член 3 
'Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на коаксијалните кабли за радиофреквен-
ции што ќе се произведат односно увезат од денот 
на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи југословенскиот стан-
дард што го има следниот назив и ознака: 

Ознаки на коаксијалните кабли 
Ѕа радиофреквенцли — — — — JUS N.C0.004 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
За кабли за радиофреквенции („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/64). 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за' 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТО* 
ДИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ХЕМИСКИОТ СОС-

ТАВ НА ФЕРОЛЕГУРИТЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за методите за испитување на хем-
искиот состав на феролегурите, што ги имаат след-
ните називи и ознаки: 

1) Методи за испитување на хе-
мискиот состав на феролегурите. По-
тенциометриско определување на со-
држината на хром во феросилико-
хромот и ферохромот — — — — JUS C.A1.40I 

2) Методи за испитување на хе-
мискиот состав на сћеролегурите. Гра-
виметриско определување на сили-
циумот во феросилициумот, фероси-
ликоманганот и феросиликохромот — JUS С.А1.402 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овоЈ 

правилник се составен дел на овој правилник, а 
се објавуваат во посебно издание на Сојузниот за-
вод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овоЈ 

правилник се задолжителни во целост. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат југословенските 
стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:1 

1) Методи на испитувањето на хе-
мискиот состав на феролегури. Потен-
циометриско определување на хромот 
во силикохром — — — — — — JUS С.А1.401 

2) Методи на испитувањето на хе-
мискиот состав на феролегури. Гра-
виметриско определување на силици-
умот во силикохром — — — — — JUS С.А1.40Ѕ 
донесен со Решението за јЈугословенските стандарди 
од областа на методите за хемиско испитување н$ 
феролегури („Службен лист на СФРЈ", бр. 30/71)1 
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3) Методи на испитување на хе-
мискиот состав на феролегури. Гра-
виметриско определување на силици-
умот во силикоманган — — — — JUS С.А1.407 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на методите за хемиско испитување на 
ферелегури („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/71); 

4) Методи на испитување на хе-
мискиот состав на феролегури. Гра-
виметриско одредување на силициум 
во силикокалциум и феросилициум JUS С.А1.506 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за феролегури („Службен лист на СФРЈ", бр. 69/72); 

5) Методи за испитување на хе-
мискиот состав на феролегурите. По-
тенциометриско определување на хро-
мот во ферохромот и феросилико-
хромот — — — — — — — — JUS С.А1.403 
донесен со Правилникот за југословенските стан-
дарди за феролегурите („Службен лист на СФРЈ11, 
бр. 66/78). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

три месеци од денот на објавувањето во „Служ-
бен лист на СФРЈ". 

Бр. 31-3532/1 
26 февруари 1980 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

254. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТО-
ДИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ХЕМИСКИОТ СОС-
ТАВ НА ОБОЕНИТЕ МЕТАЛИ И НИВНИТЕ ЛЕ-

ГУРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за методите за испитување на хе-
мискиот состав на обоените метали и нивните ле-
гури што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Методи за испитување на хе-
мискиот состав на алуминиумот и на 
легурите на алумуниум, Фотометрис-
ко определување на содржината на 
железо во алуминиумот и во легурите 
на алуминиум. Метода со ортофенан-
тролин — — — — — — — JUS C.AL.251 

2) Методи за испитување на хе-
мискиот состав на алуминиумот и на 
Легурите на алуминиум. Фотометриско 
определување на содржината на ба-
кар. Метода со оксалил-дихидразид JUS С.А1.252 

3) Методи за испитување на хе-
мискиот состав на алуминиумот и на 
легурите на алуминиум. Гравиметрис-
ко определување на содржината на 
силициум. Метода со перхлорна ки-
селина — — — — — — JUS С.А1.254 

4) Методи за испитување на хе-
мискиот состав на алуминиумот и на 
легурите на алуминиум. Спектрофото-
метриско определување на содржи-
ната на силициум во алуминиум и во 
легурите на алуминиум. Метода со 
редуциран силикомолибденски ком-
плекс — — — — — — — — JUS С.А1.256 

5) Методи за испитување на хе-
мискиот состав на алуминиумот и на 
легурите на алуминиум. Спектрофо-
тометриско определување на титан — JUS С.А1.253 

6) Методи за испитување на хе-
мискиот состав на алуминиумот и на 
легурите на алуминиум. Спектрофо-
тометриско определување на бизмут 
во алуминиумот и во алуминиумски-
те легури — _ — — — — JUS С.А1.271 

7) Методи за испитување на хе-
мискиот состав на магнезиумот и на 
легурите на магнезиум. Определува-
ње на цинкот со атомска апсорпциона 
спектрофотометрија — — — — — JUS С.А1.313 

8) Методи за испитување на хе-
мискиот состав на бакарот и на легу-
рите на бакар. Спектрофотометриско 
определување на содржината на телур JUS С.А1.617 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел на овој правилник, а се 
објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод 
за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

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

1) Методи за испитување на хе-
мискиот состав на алуминиум и алу-
миниумон легури. Фотометриско 
определување на железо — — — JUS С.А1.251 

2) Методи за испитување на хе-
мискиот состав на алуминиум и алу-
миниумон легури. * Фотометриско 
определување на бакар — — — — JUS С.А1.2Ѕ2, 

3) Методи за испитување на хе-
мискиот состав на алуминиум и алу-
миниумски легури. Гравиметриско 
определување на силициум (метода 
со перхлорна киселина) — — — JUS С.А 1.254 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди од областа на методите за испитување но хемис-
киот состав на лесни метали („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 48/67); 

4) Методи за испитување на хе-
мискиот состав на алуминим и алу-
миниумон легури. Фотометриско оп-
ределување на силициум — — — JUS С.А1.2Ѕ6 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на методите за испитување на хемискиот 
состав на лесни метали („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 4/6Ѕ); 

5) Методи за испитување на хе-
мискиот состав на алуминиум и алу-
миниумон легури. Спектрофотомет-
риско определување на титан — — JUS С А 1.253 
донесен со Решението за југословенските стандарда 
од областа на испитувањето на хемискиот состав 
на лесни метали и нивни легури („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 49/71). 
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Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

Три месеци од денот на објавувањето во „Служ-
бен лист на СФРЈ". 

Бр, 31-3530/1 
jfe6 февруари 1980 година 

Белград ^ 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
* Милан Крајновиќ, е- p. 

255. 

Брз основа на член 22 став 2 од Законот за 
Стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизације пропишу ва 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ВИСО-
КОНАНОНСКИ ПРОВОДНИЦИ ЗА ЕЛЕКТРОН-

СКИ УРЕДИ 

Член I 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за високонапонски проводници за 
електронски уреди, што ги имаат следните називи 
и ознаки: 

1) Високонапонски проводници со 
Изолација отпорна спрема пламен, за 
примена во телевизиски приемници 
и за слични цели — — — — — JUS N.C9.001 

2) Високонапонски опојни провод-
ници за номинални едносочни на-
гони од 20 и 25 kV и со највисока 
работна температура од 105°С, за 
примена во телевизиски приемници JUS N.C9.002 

! Член 2 
• Југословенските стандарди од член 1 на овој 
правилник се составен дел од овој правилник, а се 
објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод 
За стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат врз високонапонски проводници за елек-
тронски уреди што ќе се произведат односно увезат 
од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

Два месеца од денот на објавувањето во „Служ-
бен лист на СФРЈ", 

Бр. 31-3508/1 
26 февруари 1980 година 

Белград 

' Директор 
на Сојузниот завод за 

станд ар диз аци ј а, 
Милан Крајновиќ, «>р, 

256. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), директорот на Сојузниот завод за стандард 
дизација прогшшува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТО-
ДИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОСТОЈКИТЕ НА 

ДОБИТОЧНА ХРАНА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за методите за утврдување на сос-
тојките на добиточна храна, што ги имаат след-
ните називи и ознаки: 

1) Добиточна храна. Определува-
ње на пепелта — — — — — — JUS Е.А1.070 

2) Добиточна храна, Определува-
ње пепелта ^растворлива во хло-
роводородна киселина — — — — JUS Е.А1.071 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел на овој правилник, а се 
објавуваат, во посебно издание на Сојузниот завод 
за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

три месеци од денот на објавувањето во „Служ-
бен лист на СФРЈ". 

Бр. 31-3533/1 ч 
26 февруари 1980 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е. р. 

257. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И ^ 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПЛАС-

ТИЧНИ МАСИ 

Член I 
Со овој правилник се пропишува југословен-

скиот стандард за пластични маси што ги има след-
ниот назив и ознака: 

Пластични маси. Стирен-бутадиен 
(SB). Маси за обликување. Класи-
фицирани и означување — — — JUS G.C1.352 

Член 2 
Југословенскиот- стандард од член11 на овој пра-

вилник е составен дел на овој правилник, а се об-
јавува во посебно издание на Сојузниот завод за 
стандардизација. . ' 
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I, Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-

вилник е задолжителен во целост, а ќе се примену-
ва на пластични маси што ќе се произведат односно 
увезат од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

пет месеци од денот на објавувањето во „Служ-
бен лист на СФРЈ". 
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Бр. 31-3504/1 
26 февруапи 1980 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. P 

— — — JUS Н.В8.090 

— JUS Н.В8.091 

JUS НВ8.123 

— JUS H.B8.125 

— JUS H.B8 127 

JUS HB8.128 

— — JUS HB8.129 

— — — — — — — JUS H.B8.130 

258. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТО-
ДИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ПРИРОДНИОТ И 

СИНТЕТИЧКИОТ КРИОЛИТ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југосло-

венските стандарди за методите за испитување на 
природниот и синтетичкиот криолит што ги имаат 
следните називи и ознаки: 

1) Криолит, природен и синте-
тички. Земање и подготвување на из-
вадоци за испитување 

2) Криолит, природен и синтети-
чки. Определување на содржината 
на силициум. Спектрофотометриска 
метода — 

3) Криолиг, природен и синтети-
чки. Определување на содржината на 
флуор. Волуметриска метода — — JUS Н.В3.092 

4) Криолит, природен и синтети-
чки. Определување на содржината на 
железо. Фотометрпска метода — — JUS Н.В8.093 

5) Криолит, природен и синтети-
чки. Определување на содржината на 
натриум. Гравиметриска метода — JUS Н.В3.121 

6) Криолит, природен и синтети-
чки. Определување на содржината на 
алуминиум. Гравиметриска метода — JUS Н.В8.122 

7) Криолит, природен и синтети-
чки. Определување на содржината на 
калциум. Метода на атомска апсор-
пција — — — — — — — 

8) Криолит, природен и синтети-
чки. Определување на содржината на 
калциум. Комплексометриска метода JUS Н.В8.124 

9) Крио лит, природен и синтети-
чки. Определување на содржината на 
влага. Гравиметриска метода 

10) Крио лит. природен и синтети-
чки. Определување на содржината на 
слободни флуориди. Волуметриска ме-
тода — — 

11) Криолит, природен и синтети-
чки Определување на содржината на 
сулфати. Гравиметрпска метода 

12) Криолит, природен и синтети-
чки. Определување на содржината на 
фосфор. Слектрофотометриска ме-
тода — — — — — — — — 

13) Криолит, природен и синтети-
чки Определување па содржината на 
сулфур. Метода на рендгенска флуо-
росцекција 

14) Крмолит, природен и синтети-
чки. Определување на содржината на 
натриум. Метода на атомска апсор-
пција 

15) Крмолит, природен и синтети-
чки Определување на содржината на 
алуминиум. Метода на атомска ап-
сорпција — — — —JUS Н.В8131 

16) Криолит, природен и синтети-
чки. Определување на содржината на 
натриз^м. Пламенофотометриска ме-
тода — — — — — — — JUS Н.В8.132 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел на овој правилник, а се 
обавуваат во посебно издание на Сојузниот завод 
за стандардизација. 

Член 3 
Освен југословенските стандарди JUS Н.В8.123, 

JUS Н.В8.124, JUS Н.В8.126, JUS H.B8.129, JUS H.B8. 
130, JUS H.B8.131 и JUS H.B8.132, југословенските 
стандарди од член 1 на овој правилник се задолжи-
телни во целост. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Решението за југосло-
венските стандарди од областа на испитувањето на 
техничкиот криолит („Службен лист на СФРЈ", бр. 
17/70). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

три месеци од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 31-3531/1 
26 февруари 1880 година 

Белград 

за 
Директор 

на Сојузниот завод 
стандардизација 

Милан Крајновиќ, е. р. 

— — — — — JUS Н.В8.126 

259. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), директорот на Сојузниот завод за стандард 
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТЕЛЕ-

КОМУНИКАЦИОНИ КАБЛИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за телекомуникациони кабли, што 
ги имаат следните називи и ознаки: , 
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1) Означуваше на телекомуника-
циските кабли со воздушно-хартиена 
изолација и со метална обвивка — — JUS N.C0.003 

2) Означување на телекомуника-
ц и и т е кабли со термопластична изо-
лација и обвивка — — — — — JUS N.CO.O05 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел на овој правилник, а се 
објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод 
за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на телекомуникационите кабли што ќе се 
произведат односно увезат од денот на влегувањето 
во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи југословенскиот стан-
дард што го има следниот назив и ознака: 

Телекомуникации. Ознаки за 
проводници и кабли — — — — JUS N.C0.005 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за електрични проводници изолирани со поливи-
нил-маса („Службен лист на ФНРЈ",, бр. 46/55). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Служ-
бен лист на СФРЈ". 

Бр. 31-3507/1 
26 февруари 1980 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. P-

1 
260. 

» 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
138/77), - директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА НАТРИ-

УМ-ХИНОХЛОРИТ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословен-

скиот стандард за натриум-хипохлорит, што го има 
следниот назив и ознака: 

Натриум-хипохлорит, технички 
г(во раствор). Технички услови — — JUS NB1.105 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 од овој 

Правилник е составен дел на овој правилник, а се 
Објавува во посебно издание на Сојузниот завод за 
Стандардизација, v 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник е задолжителен во целост, а ќе се при-
менува на натириумхипохлорит што ќе се произ-
веде односно увезе од денот на влегувањето во си-
ла на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правил-

ник престанува да важи југословенскиот стандард 
што го има следниот назив и ознака: 

Натриумхипохлорит — раствор, 
технички — — — — — — — JUS Н.В1 105 
донесен со Решението за југословенските стандар-
ди од областа на производството на аноргански ки-
селини, хипохлорити и пероксиди („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 33/64). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 31-3505/1 
26 февруари 1980 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стан д ар дизаци ј а, 
Милан Крајновиќ, е. р 

261. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПЕЧАТ-

ЕНИ ПЛОЧИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословен-

скиот стандард за печатени плочи што го има след-
ниот назив и ознака: 

Технички услови за конструкци-
ја и користење на компонентите на-
менети за монтажа врз печатени 
плочи — — — — — — — — JUS N.K7.053 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-

вилник е составен дел на овој правилник, а се об-
јавува во посебно издание на Сојузниот завод за 
стандардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од 

член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Служ-
бен лист на СФРЈ". 

Бр. 31-3509/1 
26 февруари 1980 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е. р. 
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262. 263. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист, на СФРЈ11, бр. 
38/77), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СВОР-

НИ ВИЈЦИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за сворни вијци што ги имаат след-
ните називи и ознаки: 

1) Сворни виј ци за вовртуваље 
во челик, класа на изработката А, со 
навој со крупен чекор — — — JUS М.В1-260 

2) Сворни виј ци за вовртување 
во сива одливка, класа на изработка-
та А, со навој со крупен чекор — — JUS М.В1.261 

3) Сзорни вијци за вовртување 
во лесни метали и нивните легури, 
класа на изработката А, со навој со 
крупен чекор — — — — — JUS М.В1.262 

4) Сворни виј ци за вовртување 
во челик, класа на изработката А, со 
навој со ситен чекор — — — — JUS М.В1.263 

5) Сворни виј ци за вовртување 
во сива одливка, класа на изработка-
та А, со навој со ситен чекор — — JUS М.В 1.264 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел на овој правилник, а се 
објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод 
за стандардизација. 

"Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе, се при-
менуваат на сворни вијци што ќе се произведат од-
носно увезат од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

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

1) Сворни вијцм за завртување 
во челик, фина класа на изработка JUS М.В1.260 

2) Сворни виј ци за завртување 
во сив лив, фина класа на изработка JUS М.В1.281 

3) Сворни виј ци за завртување 
во лесни метали и нивни легури, фи-
на класа на изработка — — — — JUS М В1.262 

4) Сворни вијци за завртување 
во челик, фина класа на изработка, 
со фин навој, — — — — — — JUS М.В1.263 

5) Свории виј ци за завртување 
во сив лив, фина класа на изработка, 
со фин навој — — — — — — JUS М.В1.264 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за виј ци („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/68). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

8 месеци од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 31-3506/1 
26 февруари 1980 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизацш а, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

Врз основа на член 62 од Законот за стандард 
дизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77), Соч 
јузниот завод за стандардизација објавува 

ДОПОЛНЕНИЕ НА СПИСОКОТ 
НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОВ« 
ЛА СТЕНИ ЗА АТЕСТИРАЊЕ НА ПЛОЧИ ИВЕ« 

РИЦИ 

Во Списокот на организациите на здружен труд 
овластени за атестирање на плочи иверици („Слу* 
жбен лист на СФРЈ", бр, 40/79), во точка 5, на кра* 
јот, точката се заменува со точка и запирка и по-* 
тоа се додаваат две нови точки, кои гласат: 

„6. Основна организација удруженог рада Инсти* 
тут за прераду дрвета, Београд, Кнеза Вишеслава 
са неограниченом солидарном одговорношћу у са* 
ставу Радне организације Шумарског факултета 
Универзитета у Београду, са неограниченом соли* 
дарном одговорношћу, Београд, Кнеза Вишеслава 1} 

7. Радна организација Центар за развој дрвној 
индустрије са потпуном одговорношћу, Славонску 
Брод, М.Месића 6/1Л 

Бр. 21-3933/1 
26 февруари 1980 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод зв 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. ft 

264. 

Врз основа на член 10 точка 5 од Законот за Фон-
дот на федерацијата за кредитирање на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените републи-ч 
ки и автономни покраини („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/76) и на члан 11 од Законот за посто-
јаните средства на Фондот на федерацијата за кре-
дитирање на побрзиот развој на стопански недовол-
но развиените републики и автономни покраини во 
периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/76), Собранието на Фондот на феде-
рацијата за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и автоном-
ни покраини, на седницата од 28 февруари 1986 п н 
дина, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ГО-
ДИШНАТА И МЕСЕЧНАТА АКОНТАЦИЈА НА ПО-
СТОЈАНИТЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕ-
РАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ 
РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕ-
НИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ 

ЗА 1980 ГОДИНА 

1. Се утврдуваат следните износи на годишната 
и месечната аконтација на постојаните средства на 
Фондот на федерацијата за кредитирање на побр-
зиот развој на стопански недоволно развиените ре* 
публики и автономни покраини (во натамошниот 
текст: Фондот), што во корист на Фондот ќе ги 



Страна 470 — Број 14 СЛУЖБЕН ЈЈИСТ НА СФРЈ Петок, 21 март 198i 
I * 

уплатуваат основните организации на здружен труд, 
односно републиките и автономните покраини: 

— во динари — 

Годишна акон- Месечна 
тација на по- аконтација 
стојаните сред- на постојани-
ства на Фон- те средства 

дот на Фондот 

СР Босна и Херцего-
вина 2.937,100.000 244,758.000 

СР Црна Гора 352,600.000 29,383.000 
СР Хрватска 6.257,200.000 521,433.000 
СР Македонија 1.260,400.000 105,033.000 
"СР Словенија 3.860,000.000 321,667.000 
СР Србија, без авто-

462,767.000 номните покраини 5.553,200.000 462,767.000 
£АП Косово 431,100,000 35,925.000 
САП Војводина 2.446,400.000 

во првото полуго-
диште 163,093.000 

— во второто полу-
годиште 244,640.000 

В К У П Н О : 23.098,000.000 

— во првото полу-
годиште 1.884.059.000 

— во второто полу-
годиште 1.965,606.000 

2. Ако од месечните аконтации и годишната уп-
лата на постојаните средства на Фондот на терито-
ријата на републиката односно автономната покра-
ина не се оствари износ на аконтацијата на заемот во 
височината утврдена со оваа одлука, разликата поме-
ѓу износот на аконтацијата што ја уплатиле основни-
те организации на здружен труд и височината на 
аконтацијата утврдена со оваа одлука ќе ја уплатат 
републиките, односно автономните покраини во рок: 
од 30 дена од денот на истекот на рокот во кој основ-
ните организации на здружен труд биле должни да 
ја извршат обврската спрема Фондот во смисла на 
чл. 8 и 11 од Законот за постојаните средства на Фон-
дот на федерацијата за кредитирање на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените републи-
ки и автономни покраини во период од 1976 до 1980 
година. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
taOT на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

02 Бр. 85/12-80 
28 февруари 1980 годила 

Белград 

Собрание на Фондот на федерацијата за кредитира-
ње на побрзиот развој па стопански недоволно раз-

виените републики и автономни покраини 

Директор на Фондот, Претседавач, 
Климе Чорбе, е. р. Антониевиќ Петар, с.р. 

265. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72) во врска со член 101 став 2 од За-
конот за основите на системот на цените и за опште-
ствената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/80), претставниците на производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛЕАН 
ЦВРСТОЧЕЛИЧЕН ГРАНУЛАТ И ЗА ЛЕАН ЧЕ-

ЛИЧЕН ТЕРМИЧКИ ОБРАБОТЕН ГРАНУЛАТ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 22 јуни 1979 го-
дина, склучија и потпиша Спогодба за промена 
на затечените цени за леан цврсточеличен гранулат 
и за леан челичен термички обработен гранулат, со 
тоа што производителските работни организации на 
здружен труд можат своите затечени продажни цени 
при постојните услови на продажабата, да ги зго-
лемат до 10°/о. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат: 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузнио« 
завод за цени, со решение број 4255 од 12 март 1988 
година. 

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

Претставници на производителите: „Горење — 
Мута" — Мута и „Железник" — Демир Хисар. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 17 
купу в а чи -етотрошу в а чи потписници на Спогод-
бата. 

266. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72) во врска со член 101 став 2 од За-
конот за основите на системот на цените и за опште-
ствената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/80), претставниците на производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЧЕ-

ЛИЧНИ ЈАЖИЊА 

1. Претставниците на производителите и претс-
тавниците на потрошувачите, на 13 февруари 1989 
година, склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за челични јажиња, со тоа шта 
производителските организации на здружен труд 
можат своите затечени продажни цени, при постој-
ните услови на продажбата, да ги зголемат до 13°/о, 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваа« 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под услови-
те што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение .број 1231 од 14 март 1980 
година. . 

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



Леток, 21 март 1980 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 14 — Страна 471 

Претставници на производителите: „Новкабел", 
ООУР „Метална ужад" — Нови Сад и „Елка" 
— Загреб, ООУР „Метална ужа риј а" — Задар. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 16 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

267, 
Врз основа на член 22 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72) во врска со член 101 став 2 од За-
конот за основите на системот на цените и за опште-
ствената контрола на цените (».Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/8*0), претставниците на производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛЕ-

АНИ СПОЈКИ ЗА ЦЕВКИ — ФНТИНЗИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 23 ноември 1979 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за леани спојки за цевки — фитин-
зи, со тоа што производите леќите организации на 
здружен труд можат своите затечени продажни це-
ни, при постојните услови на продажбата, да ги 
зголемат до 10%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат др цените и под усло-
вите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени со решение број 8158 од 14 март 1986 
година. 

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

Претставници на производителите: „Титан" — 
Камник и Ливница жељеза и темпера — Кикин-
да. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 28 
купувачи-потрошувачи потписници на спогод-
бата. 

268. 

Врз основа на член 22 од Законот за општест-
вена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ1', 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од За-
конот за основите на системот на цените и за оп-
штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/80), претставниците на производите-
лите и претставникот на потрошувачите склучу-
ваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ИА ВУЛ-

КАНСКИТЕ ТУФОВИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставникот на потрошувачите, на 19 јуни 1979 годи-
на, склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени на вулканските туфови, со тоа што 
производителските организации на здружен труд 
можат своите затечени продажни цени, при постој-
ните услови на продажбата, да ги зголемат до 10%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 5063 од 7 март 1980 
година. 

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

Претставници на производителите: „Опалска 
Бреча" — Куманово, „Опа пит" — Чешиново, 
„Неметали" — Врањска Бања, „Монтана" —. 
Жалец и „Ољка" — Шмартио об Лаки. 
Претставник на купувачите-потрошувачите: 
Деловна заедница на југословенските цемента-
ри „ЈУЦЕМА" — Загреб. 

269. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72) во врска со член 101 став 2 од За-
конот за основите на системот на цените и за опште-
ствената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/80), претставникот на производителот 
и претставниците на потрошувачите склучуваат i 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТАЛО-

ВИ И ТЕХНИЧКИ СИНЏИРИ 

1. Претставникот на производителот и претстава 
виците на потрошувачите, на 26 декември 1979 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за талови и технички синџири, - со 
тоа што производителската работна организација на 
здружен труд може своите затечени продажни це-
ни, при постојните услови на продажбата, да ги 
зголеми до 12%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение број 9 од 14 март 1980 го-
дина. 

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

Претставник на производителот: „Филип Кља-
јић" — Крагујевац. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: И 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

270. 
Врз основа на член 22 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72) во врска со член 101 став 2 од За-
конот за основите на системот на цените и за опште-
ствената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/80), претставникот на производителот 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ИН« 

ДУСТРИСКИ МАНО МЕТРИ 

1 .Претставникот на производителите и прет-* 
ставнициите на потрошувачите, на 13 јули 1979 го-
дина, склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за индустриски манометри, со тоа 
што производите лека та организација на здружеа 
труд може своите затечени продажни цени, при 
постојните услови на продажбата, да ги зголеми до' 
13%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат; 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба бб 



. Страна 472 — Број 14 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 21 март 1980 

ги продаваат односно купуваат по цените и под 
условите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 5579 од 29 февруари 
1980 година. 

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

Претставник на производителот: „Борац" — 
Белград. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 18 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

271. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72) во врска со член 101 став 2 од За-
конот за основите на системот на цените и за опште-
ствената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/80), претставниците на производители-
те и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛЕА-
НИ ПАРНИ, ВОДОВОДНИ И ГАСНИ АРМАТУРИ, 

ВЕНТИЛИ И ЗА НИВНИТЕ СЛОЈНИ ДЕЛОВИ 

1. Претставниците на производителите и престав-
ниците на потрошувачите на 23 ноември 1979 годи-
на склучија и потшишаа Спогодба за промена на за-
течените цени за леани парни, водоводни и гасни 
арматуру вентили и за нивните опојни делови, со 
тоа што производителските организации на здру-
жен труд можат своите затечени продажни цени, 
при постојните услови на продажбата, да ги зголе-
мат до 10°/о. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат де-
ка производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение број 8155 од 14 март 1980 
година, 

4. Оваа спогодба влегува во оила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставници на производителите: 16 произво-
дители потписници на Спогодбата. 

• Претставници на купувачите-потрошувачи: 40 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

272. 
Врз основа на член 22 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72) во врска со член 101 став 2 од За-
конот за основите на системот на цените и за опште-
ствената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/80). претставниците на производите-
лите и претставниците на потрошувачите склу-
чуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛЕАНИ 
ВОДОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОНИ ЦЕВКИ. ФА-
ЗОНСКИ ДЕЛОВИ. ПРИБОР ЗА ВОДОВОДИ И КА-
НАЛИЗАЦИЈА, ЖИВО - СПОЈКИ И ФАЗОНСКИ 

ПАРЧИЊА ЗА САЛОНИТИ 

1. Претставниците на производителите и претс-
тавниците на потрошувачите, на 23 ноември 1979 го-

дина, склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за леани водоводни и канализацио-
ни цевки, фазонски делови, прибор за водовод и ка-
нализација, жибо-спојки и фазонски парчиња за са-
лонити, со тоа што производителските организации 
на здружен труд можат своите затечени продажни 
цени, при постојните услови на продажбата, да ги 
заголемат до 13°/о. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односио купуваат по цените и под ус-
ловите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение број 8192 од 14 март 1980 
година. 

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

Претставници на производителите: 9 производи-
тели потписници на Спогодбата 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 
40 купувачи-потрошувачи потписници на Спо-
годбата. 

273. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72) во врска со член 101 став 2 од За-
конот за основите на системот на цените и за опште-
ствената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/80), претставниците на производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЧЕ-
ЛИЧНИ КОТЛИ СО НИЗОК И ВИСОК ПРИТИ-
СОК, СО И БЕЗ БОЈЛЕРИ, ЗА НИВНАТА ДОДАТ-
НА ОПРЕМА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ЗА КО-

ТЕЛСКИ АГРЕГАТИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 6 јули 1979 годи-
на склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
з а т е ч е в т е цени за челични котли со низок и висок 
притсок, со и без бојлери, за нивната додатна опре-
ма и резервни делови и за котелски агрегати, со тоа 
што производителските органзации на здружен 
труд можат своите затечени продажни цени да ги 
зголемат до 12°/о. 

Цените од Ценовникот важат како во продаж-
бата на големо, франко производител натоварено во 
превозно средство, вклучувајќи ги вообичаените 
трошци на работењето и транспортната амбалажа, 
без данок на промет. Во тие цени е вклучен и про-
центот за покритие на трошоците во прометот на 
големо од 6л/о. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение број 5202 од 13 март 1980 
година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Служебен лист на 
СФРЈ. 

Претставници на производителите: 6 производи-
тели потписници на спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 33 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 
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274. 

Брз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена конрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 
2 од Законот за основите на системот на цените и 
за општествената контрола на цените („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 1/80), претставниците на произ-
водителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ДЕНИ НА ЛЕА-

НИ РАДИЈАТОРИ СО ПРИБОР ЗА МОНТАЖА 
1. Претставниците на производителите и прет-

ставниците на потрошувачите, на 23 ноември 1979 
година, склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени на леани радијатори со прибор 
за монтажа, со тоа што производителските органи-
зации на здружен труд можат своите затечени про-
дажни цени, при постојните услови на продажба-
та, да ги зголемат до 11%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под ус-
ловите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решене број 8159 од 11 март 1980 
година. 

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

Претставници на производителите: „Радијатор" 
— Зрењанин, ЈБеваоница жељеза и творница 
стројева — Славенска Пожега и РМК Зеница, 
РО Жељезара „Илијаш" — Илијаш. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 43 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

275. 
Брз основа на член 22 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 25/72 и 35/72) во врска со член 101 став 2 од За-
конот за основите на системот на цените и за опште-
ствената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/80), претставникот на производителот 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛЕ-
АНИ КОТЛИ ОД ТИПОТ РФ И РФБ И ЗА НИВНИ 

ДЕЛОВИ 
1. Претставникот на производителите и претстав-

ниците на потрошувачите, на 23 ноември 1979 годи-
на, склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за леани котли од типот РФ и РФБ 
и за кивни делови, со тоа што производителските 
организации на здружен труд можат своите затече-
ни продажни цени да ги зголемат до 9%, како и да 
извршат усогласување заради преминување на про-
дажните цени на големо при условите на продажба-
та наведени во Спогодбата, а според Ценовникот кој 
претставува составен дел на Спогодбата. 

2. Цените од Ценовникот важат како цени во 
продажбата на големо, франко место — определу-
ва лиште на продавачот на големо, вклучувајќи ги 
вообичаените трошоци за пакување и транспортна 
амбалажа, без данок на промет. Во тие цени е вклу-
чен процентот за покритие на трошоците во проме-
тот на големо до 5,5°/о. 

3. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваа! 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во Спогодбата. 

4 . На оваа спогодба даде согласност СОЈУЗНИОВ 
завод за цени, со решение 6poj 8193 од 11 март 1980 
година. 

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

Претставник на производителот: „Радиј атора 

— Зрењанин. 
Претставници на купувачите-потрошува чи: Ц 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

276. 

Врз основа на член 22 од Законот за општест-
вена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од За-
конот за основите на системот на цените и ,за оп-
штествената контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 1/80), претставникот на производи-
телите и претставниците на потрошувачите склу-
чуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГЛАВЦ 
НА ШИВАЧКИ МАШИНИ, НИВНИ РЕЗЕРВНИ 
ДЕЛОВИ, ЕЛЕКТРОМОТОР!! EGP-2 И ПОРТАБЛ 

КУФЕРИ WL" 

1. Претставникот на производителот и претстава 
ниците на потрошувачите на 28 јуни 1979 година, 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на за-* 
течените цени за глави на шивачки машини, нив-
ни резервни делови, електромотори EGP-2 и пор* 
табл-куфери ,,L", со тоа што производителската ор-
ганизација на здружен труд може да ги зголеми 
своите затечени малопродажни цени до 13®/«. 

Во цените од точка 1 на оваа спогодба учество-
то за покритие на трошоците на прометот и други-
те услови на продажбата се содржани во апсолутни 
износи, согласно со прописите. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под ус-
ловите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 5039 од 13 март 1980 
година. 

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

Претставник на производителите: „Владо Ба-
гат", ООУР Творница шиваћих машина — За-
дар. 
Претставници на купувачитѕ-потрошувачи: 14 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

277. 

Врз основа на член 22 од Законот за општест-
вена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од За -
конот за основите на системот на цените за опште-
ствената контрола на цените (7. Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/80), претставникот на производите-
лот и претставниците на потрошувачите склучу-
ваат 

С П О Г О Д Б А ! 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТИ> 

ТАНДИОКСИД 
1. Претставникот на производителите и прет-

ставниците на потрошувачите, на 5 септември 1979 
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година, склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за титан диоксид, со тоа што 
произеодителската организација на здружен труд 
своите затечени продажни цени, при постојните ус-
лови на продажбата, може да ги зголеми така што 
највисоката продажна цена да изнесува, и тоа за: 

Дин А 
1) титандиоксид од типот RC 82 и НС 12 31.840 
2) титандиоксид од типот RC 84 32.070 
3) титандиоксид од типот НС 123, RC 125 

RC 823 32.207 
4) титандиоксид од типот НС 727 32.468 
5) титандиоксид од типот RC 6, RC 8 25.603 
6) титандиоксид од типот RC Е 24.986 
7) титандиоксид од типот RC 2 27.590 
8) титандиоксид од типот АС 1 21.700 
9) титандиоксид од типот АС 3 22 930 
2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 

дека производите од точка 1 на ова спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 6556 од 7 март 1980 
година 

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

5. Претставник на производителот: „Цинкарна" 
— Цел је. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 10 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

2 7 8 . 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од За-
конот за основите на системот на цените и за оп-
штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/80), претставниците на производители-
те и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛЕ-

ПИЛА ВРЗ БАЗА НА КАУЧУК 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 18 јули 1979 го-
дина, склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за лепила врз база на каучук, со 
тоа што производител ските организации на здружен: 
труд своите затечени продажни цени, при постој-
ните УСЛОВИ на продажбата, можат да ги зголемат 
до 9%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под ус-
ловите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 5902 од 7 март 1980. 
година. 

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

Претставници на производителите: „Борово" — 
Борово, „Елчн" — Приеполе „1. мај" — Чачанг, 
„Тигар" — Пирот, „Сава" — Крањ „Донит" — 
Ме дво де — Камник 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 21 
купувач-потрошувач потписник на Спогодбата 

2 7 9 . 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/32), во врска со член 101 став 
2 од Законот за основите на системот на цените и 
за општествената контрола на цените („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 1/80), претставниците на произ-
водителите и претставников на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА ПОР-
ЦЕЛАНСКИТЕ САДОВИ ЗА ДОМАЌИНСТВОТО 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 18 јануари 
1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за про-
мена на затечените цени на порцелансхите садови 
за домаќинстото, со тоа што производителските ор-
ганизации на здружен труд можат своите затечени 
продажни цени при, постојните услови на продаж-
бата, да ги зголемат до 11%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 1845 од 7 март 1980 
година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот де** 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставници на производителите: Фабрика 
порцелана — Заечар и „Борис Кидрич" — Ти-
тов Велес. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 15 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

280. 

Врз основа на член 22 од Закпот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од 
Законот за основите на системот на цените и за 
општествената контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 1/80), претставниците на производи-
телите и претставниците на потрошувачите склу-
чуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ПЕНИ ЗА СА-

ПУНИ И СРЕДСТВА ЗА ЧИСТЕЊЕ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 29 јуни 1979 го-
дина, склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за сапуни и средства за чистење, 
со тоа што производителските организации на 
здружен труд можат да ги зголемат своите затече-
ни малопродажни цени, и тоа за: 

1) сапуни до 12,7% 
2) средства за чистење до 11,8% 
Во цените од точка 1 на ова решение учество-

то за покритие на трошоците на прометот изнесува, 
и тоа за: 

1) сапуни за перење 
и други сапуни (ос-
вен тоалетни сапуни) 5,3% 10,7% 

2) тоалетни сапуни 5,3% 13,3%' 
3) средства за чистење 5,3% 10,8% 
2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 

дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под 
условите што се предвидени во Спогодбата. 
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3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 5204 од 7 март 1980 
година. 

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

Претставници на производителите: 32 произво-
дители потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 18 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

281, 

Врз основа на член 22 од Законот за општест-
вена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од За-* 
конот за основите на системот на цените и за оп-
штествената контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 1/80), претставниците на производи-
телите и претставниците на потрошувачите склу-
чуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГУ-

МЕНИ ОБУВКИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 13 јули 1979 го-
дина, склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за гумени обувки, со тоа што про-
изводител ските организации на здружен труд сво-
ите затечени продажни цени, при пропишаните ус-
лови на продажбата, можат да ги зголемат до 9°/о. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под ус-
ловите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 5901 од 7 март 1980 
година. 

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

Претставници на производителите: „Борово" — 
Борово, „Тигар" — Пирот, „Вулкан" — Ниш и 
„Златар" — Нова Варош. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: „Бо-
рово", ООУР Трговинска мрежа — Борово, „Обу-
ћа" — Белград, — „Савакомерц" — Крањ, „Ан-
гро кожа и гума" — Скопје, „Стотекс" — Ќра-
лево, „Ангропромет" — Ниш, „Ангропромет" — 
Пирот, „Текстикол" — Лесковац, „Тигар" ООУР 
Трговинска мрежа — Пирот, „Упикомерц" — 
Сараево, „Астра" — Љубљана и „Нишпромет" 
— Ниш. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во ткстот на Правилникот за хи-
гиенската исправност на водата што служи за јавно 
Снабдување на населението како вода за пиење или 
Ва производство на животни намирници наменети за 
продажба објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 
9/80), се поткрале долунаведените грешки, та се 
дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ХИГИЕНСКАТА ИСП-
РАВНОСТ НА ВОДАТА ШТО СЛУЖИ ЗА ЈАВНО 
СНАБДУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО КАКО ВОДА 
ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЖИ-

ВОТНИ НАМИРНИЦИ НАМЕНЕТИ ЗА 
ПРОДАЖБА 

Во Листата на хемиските супстанции што можат 
да се наоѓаат во водата за пиење, која претставува 

соствен дел на Правилникот за хигиенската исправ-
ност на водата што служи за јавно снабдување на 
населението како вода за пиење или за производи 
ство на животни намирници наменети за продажба; 
во колона 3 се вршат следните исправки: 

1) под редниот број 11 наместо: „0,0001", треба да 
стои: „0.001", 

2) под редниот број 16 наместо: „200,000", треба 
да стои: „200,00", 

3) под редниот број 18 наместо: "0,0005", треба 
да стои: „0,005". 

Од Сојузниот комитет за труд, здравство и со-, 
ци јална заштита, Белград, 6 март 1980 година. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ--

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослава 
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Социјал 
листичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликува: 

— за особени заслуги за ослободување на зем-* 
јата, стекнати во борбата пратив непријателот 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Лацков одред. 

Бр. 82 
3 јули 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ^ 

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија; 
одлучува да се одликува: 

— за извонредни заслуги во развивањето и за-« 
цврстувањето на мирољубивата соработка и прија-
телските односи помеѓу Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и Република Сеј шел 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ГОЛЕМА ЅВЕЗДА! 

France Albert Rene, претседател на Република 
Сејшел. 

Бр. 87 * 
19 јули 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р̂  
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Одлука за измена на Одлуката за осло-
бодување од плаќање на увозни давачки 
на увозот на мазут, сурова нафта, наф-
тени гасови и други гасовити загленово-
дороди во гасовита состојба — — — 437 
Одлука за најмалиот износ на тековни-
те девизни резерви во 1980 година — — 437 
Решение за ослободување од плаќање 
царина на увозот на магнетофони и маг-
нетофонски ленти за потребите на слепи 
лица — — — — — — — — — 437 
Правилник за контрола на преминување-
то на државната граница и за движење, 
престој, населување, лов и риболов во 
граничниот појас — — — — — — 438 
Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Die Welt" — 445 
Решение за забрана на внесувањето и рас-
турањето на весникот »Kronen Zeilung« — 445 
Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот »Siiddeutsche 
Zeitung« „ — — 445 
Решение за забрана на внесувањето и 
растзтрањето на весникот „II Piccolo" — 446 
Правилник за техничките и експлоатаци-
оните услови под кои можат да се користат 
радиостаниците за амплитудски модулира-
ни радиотелефонски емисии со еден бо-
чен опсег — — — — — — — — 446 
Решение за измена и дополнение на Ре-
шението за утврдување на составот на 
Сојузниот комитет за сообраќај и врски 457 
Правилник за техничките нормативи за 
складовите на запаливи и опасни материи 457 
Правилник за југословенскиот стандард за 
означување на постапките за заварување 463 
Правилник за југословенските стандарди 
за коаксијални кабли за радиофреквен-
ции — — — — — — — — — — 464 
Правилник за југословенските стандарди 
за методите за испитување на хемискиот 
состав на феролегурите — — — — 464 
Правилник за југословенските стандарди 
за методите за испитување на хемискиот 
состав на обоените метали и нивните ле-
гури — — — — — — — — — — 465 
Правилник за југословенските стандарди 
за високонапонски проводници за елект-
ронски уреди — — — — — — — 466 
Правилник за југословенските стандарди 
за методите за утврдување на состојките 
на добиточна храна — — — — — — 466 
Правилник за југословенскиот стандард 
за пластични маси — — — — — — 466 
Правилник за југословенските стандарди 
за методите за испитување на природ-
ниот и синтетичкиот криолит — — — 467 
Правилник за југословенските стандарди 
за телекомуникациони кабли — — — 467 
Правилник за југословенскиот стандард 
за натриум-хипохлорит — — — — — 468 
Правилник за југословенскиот стандард 
за печатени плочи — — — — — — 468 
Правилник за Југословенските стандарди 
за сворни виј ци — — — — — — 469 

469 

— 469 
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263. Дополнение на Списокот на организации-

те на здружен труд овластени за атести-
рање на плочи иверици — — — — — 

264. Одлука за утврдување на височината на 
годишната и месечната аконтација на по-
стојаните средства на Фондот на федера-
цијата за кредитирање на побрзиот развој 
на стопански недоволно развиените ре-
публики и автономни покраини за 1980 
година — — — — — — — — 
Спогодба за промена на затечените цени 
за леан цврсточеличен гранулат и за леан 
челичен термички обработен гранулат — 470 
Спогодба за промена на затечените цени 
за челични јажиња — — — — — — 470 
Спогодба за промена на затечените цени 
за леани спојки за цевки — фитинзи — 471 
Спогодба за промена на затечените цени 
на вулканските туфови — — — — 471 
Спогодба за промена на затечените цени 
за талови и технички синџири — — — 471 
Спогодба за промена на затечените цени 
за индустриски манометри — — 
Спогодба за промена на затечените цени 
за леани парни, водоводни и гасни арма-
тура вентили и за нивните слојни делови 472 
Спогодба за промена на затечените цени 
за леани водоводни и канализациони цев-
ки, фазонски делови, прибор за водовод и 
канализација, жибо-спојки и фазонски 
парчиња за салонити 

265. 
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273. 
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— 471 

— — — — 472 
Спогодба за промена на затечените цени 
за челични котли со низок и висок прити-
сок, со и без бојлери, за нивната додатна 
опрема и резервни делови и за котелски 
агрегати — — — — — — — — 472 
Спогодба за промена на затечените цени 
на леани радијатори со прибор за мон-
тажа — — _ — — — — — — 473 
Спогодба за промена на затечените цени 
за леани котли од типот РФ и РФБ и за 
нивни делови — — — — — — — 473 
Спогодба за промена на затечените цени 
за глави на шивачки машини, нивни ре-
зервни делови, електромотори EGP-2 и 
портабл куфери .,L" — — — — — 473 
Спогодба за промена на затечените цени 
за титандиоксид — — — — — — 473 
Спогодба за промена на затечените цени 
за лепила врз база на каучук — — — 474 
Спогодба за промена на затечените^ цени 
на порцеланските садови за домаќинст-
вото — — — — — — — — — 474 
Спогодба за промена на затечените цени 
за сапуни и средства за чистење — — 

281. Спогодба за промена на затечените цени 
за гумени обувки — — — — — — 

Исправка на Правилникот за хигиенската ис-
правност на водата што служи за јавно 
снабдување на населението како вода за 
пиење или за производство на животни 
намирници наменети за продажба — — 

Одликувања — — — — —- — — — — 
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