
Четврток, 19 ноември 1970 
БЕЛГРАД 

БРОЈ 51 ГОД. XXVI 

577. 
Врз основа на членот 18 точка 21 став 2 од За-

конот за Царинската тарифа („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 
17/69, 27/69, 52/69, 22/70 и 25/70), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИМЕНА НА ОСЛОБОДУВАЊЕТО ОД ПЛА-
ЌАЊЕ ЦАРИНА ЗА СТОКИТЕ ШТО СЕ УВЕЗУ-
ВААТ ПОРАДИ ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИ-
ЦИТЕ ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ ШТО ГИ ПОГОДИ ТЕ-
РИТОРИИТЕ НА ОПШТИНИТЕ ГАЦКО, КНИН И 
ДРНИШ И ДЕЛОВИТЕ НА ОПШТИНАТА СИЊ 

1. Се утврдува дека земјотресот, што во август 
и септември 1970 година ги погоди териториите на 
општината Гацко во Социјалистичка Република Бо-
сна и Херцеговина и на општините Книн и Дрниш 
и деловите на општината Сињ во Социјалистичка 
Република Хрватска — според своите последици е 
таков што на увозот иа предмети и опрема наменети 
за отстранување на последиците на тој земјотрес, во 
поглед ослободувањето од плаќање царина да се 
применуваат одредбите на членот 18 точка 21 став 
I од Законот за Царинската тарифа. 

2. Согласно членот 18 точка 21 став 1 под а) од 
Законот за Царинската тарифа, царина не се плаќа 
на предметите, освен на патничките автомобили, 
што работните и други организации бесплатно ќе ги 
примат од странство или ги набавуваат за средства 
што ги добиле од странство како парична помош, 
ако тие предмети се наменети за остварување на 
последиците предизвикани со земјотресот од точ-
ката 1 на оваа одлука и ако увозот на тие предмети 
се извршени до 30 септември 1971 година. 

Царина, согласно членот 18 точка 21 став 1 под 
б) од Законот за Царинската тарифа, не се плаќа 
ниту на опремата, освен на патничките автомобили, 
набавена во странство за потребите на научните, 
културните, просветните, здравствените и социјал-
ните установи, ако со увезената опрема се врши за-
мена на опремата уништена со земјотресот од точ-
ката 1 на оваа одлука и ако увозот на таа опрема 
се изврши до 30 септември 1971 година. 

3. Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Хрватска ќе ги утврди местата 
на територијата на општината Сињ на кои се приме-
нуваат одредбите на оваа одлука. 

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

P. п. бр. 164 
II ноември 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

578. 
Врз основа на членот 2 од Законот за посебните 

давачки при увозот на земјоделски и прехранбени 
производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/68), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И ПРЕХРАНБЕ-
НИТЕ ПРОИЗВОДИ ЗА КОИ ПРИ УВОЗОТ СЕ ПЛА-

ЌА ПОСЕБНА ДАВАЧКА 

1. Во Одлуката за определување на земјодел-
ските и прехранбените производи за кои при уво-
зот се плаќа посебна давачка („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 16/68, 40/68, 54/68,. 21/69 и 20/70), во точ-
ката 1 по редниот број 247 се додаваат шеснаесет 
нови редни броеви, кои гласат: 

,248 011-60-11 Јазици 02.01/5 
249 011-60-12 Слезинка и крезли 02.01/5 
250 011-60-13 Џигер освен живински 02.01/5 
251 011-60-19 Други дробови за јадење 02.01/5 
252 011-81-10 Џигер од гуска 02.03/1 
253 011-81-90 Џигер од друга живина 02.03/2 
254 054-84-31 Концентрат на савински 

хмељ 12.06 
255 054-84-32 Концентрат на бачки хмељ 12.06 
256 054-84-33 Концентрат на друг хмељ 12.06 
257 054-84-80 Лупулин, брашно од хмељ 12.06 
258 221-10-10 Арашид (кикиритки) во 

лушпа 12.01/1 
259 221-10-20 Арашид (кикиритки) из-

лупен 12.01/1 
260 221-40-10 Соја 12.01/4 
261 292-91-45 Екстракт на савињски 

хмељ 13.03/2 
262 292-91-46 Екстракт на бачки хмељ 13-03/2 
263 292-91-47 Екстракт на друг хмељ 13-03/2". 

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

P. п. бр. 165 
Ц ноември 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е .р. 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 
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579, 
Врз основа на членот 5 став 3 од Законот за по-

себните давачки при увозот на земјоделски и пре-
хранбени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/68), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ 
СО НАПЛАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ 
УВОЗОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ 

ПРОИЗВОДИ 

1. Од средствата остварени со наплата на посеб-
ната давачка при увозот на земјоделски и прехран-
бени производи, се доделуваат 16,626.656 динари на 
Фондот за деловна сигурност на производството и 
извозот на тутун и на тутунски преработки (во по-
натамошниот текст: Фондот). 

2. Средствата од точката 1 на оваа одлука ќе се 
користат за извоз на тутун извршен во 1969 година 
согласно со одредбите на Правилникот за организа-
цијата и работата на Фондот за деловна сигурност 
на производството и извозот на тутун и на тутун-
ски преработки. 

3. Средствата од точката 1 на оваа одлука ќе 
му се стават на располагање на Фондот до 31 де-
кември 1970 година. 

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

P. п. бр. 163 
11 ноември 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

580. 
Врз основа на членот 20, во врска со членот 13 

став 1 и чл. 16 и 38 од Законот за формирањето и 
општествената контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 12/67, 23/67, 40/68, 11/69 и 15/70), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДРЖУ-
ВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЗАТЕЧЕНОТО НИВО ЗА 

ИНДУСТРИСКИТЕ ПРОИЗВОДИ 

1. Во Одлуката за задржување на цените на за-
теченото ниво за индустриските производи („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 48/70), по точката 2 се до-
дава нова точка 2а, која гласи: 

„2а. Одредбите од оваа одлука се однесуваат и 
на производите на експлоатацијата на шуми.4' 

2- Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

P. п. бр. 166 
11 ноември 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

[Четврток, 19 ноември 1970 

581. 
Врз основа на членот 20 став 2 од Законот за 

формирањето и општествената контрола на цените 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/67, 23/67, 40/68, 
11/69 и 15/70), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА МИНИМАЛНИТЕ ОТКУПНИ ЦЕНИ НА 

ТУТУНОТ 
1. Работните организации што се занимаваат со 

производство, обработка и преработка на тутун (во 
понатамошниот текст: организациите) ќе купуваат 
од индивидуални производители и граѓански правни 
лица тутун по цени кои не можат да бидат поеис-
ки од: 

А. За македонски ароматичен тип тутун: 
1) сорти „Јака" и „Џебел" Дин./kg 
класа I 32,00 

* и 24,00 
„ Ша 19,00 
„ Шб 16,00 
„ IVa 12,50 
» IV6 9,50 
» V 6,00 
„ VI 3,50 

мувлосан 2,00 

2) сорта „Прилеп" 
класа I 26,00 

и и 22,00 
Ш а 16,00 

„ III6 13,00 
„ IVa 9,50 
и IV6 7,00 
„ V 4,20 
и VI 2,50 

мувлосан 2,00 

Б. За македонски дополнителен тип тутун: 

1) сорти „Јака" и „Џебел" 
класа I 12,00 

П 10,00 
„ III 8,00 
„ IV 6,00 
„ V 3,00 
„ VI 2,50 

мувлосан 2,00 

2) сорта „Прилеп" 
класа I 8,00 

„ II 6,00 
„ III 5,00 
„ IV 4,00 

V 2,50 
„ VI 2,00 

мувлосан 2,00 

3) сорта „Баина Башта" 
класа I 13,50 

„ II 10,20 
* III 7,50 
И IV 6,00 
И V 3,50 
„ VI 2 20 

мувлосан 1,00 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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В. За тип тутун „Отља": 3. За тип тутун „Авала": 

класа I „ И 
„ Ша 
И Шб 
„ IVa 
„ IV6 
И va 
„ V6 
„ VI 

мувлосан 

Г. За тип тутун „Просечан" 

класа I 
„ И 
„ Ш 
» IV 
„ V 
„ VI 

мувлосан 

Д. За херцеговски тип тутун: 

сорта „Равњак" 
класа 1а 

16 
На 
Иб 
Ша 
Шб 
IVa 
IV6 
Va 
V6 
VI 

мувлосан 

Г. За босански тип тутун: 

сорта „Равњак" 
класа I 

„ II 
III 

И IV 
V 

„ VI 
мувлосан 

13,00 
10,50 
8,50 
7,50 
6,00 
5,00 
4,00 
3,00 
2,00 
2,00 

10,00 
8,03 
6,50 
4,50 
3,00 
2,00 
0,60 

16,00 
13,50 
13,50 
10,50 
10,50 

8,00 
7,50 
6,50 
5,50 
4,00 
2,50 
1,00 

10,00 
8,20 
6,40 
4,80 
3,00 
2,00 
0,60 

Е. За војводински типови тутун „Нова Црња", 
„Сегединска ружа" и „Зрењанин": 

класа I 
„ И 
„ III 

IV 
„ V 

мувлоса« 

6,00 
5,00 
4,00 
3,50 
1,70 
0,50 

Ж. За типови тутун „Светла Вирџинија" и 
„Вирџинија С-17": 

класа I 
„ II 
„ III 
„ IV 

. » V 
„ VI 

мувлосан 

12,00 
10,00 

8,00 
5,70 
4,50 
3.00 
0,60 

класа I 
» II 
„ Ш 

IV 
„ V 

VI 
мувлосан 

класа I 
„ И 
и III 
» IV 
и V 
„ VI 

мувлосан 

Ѕ. За тип тутун „Дрина": 

И. За тип тутун „Берлеј" 

класа I 
II 
III 
IV 
V 
VI 

мувлосан 

9,00 
7,50 
5,50 
4,20 
3,00 
2,00 
0,60 

11,00 
8,50 
6,00 
4,00 
2,50 
1,59 
1,00 

9,10 
8,10 
7,10 
5,60 
3,60 
2,10 
0,60 

2. Цените од точката 1 на оваа одлука важат 
франко вагон или франко магацин, по избор на ор-
ганизацијата. 

За тутун во бали (чекии) кој претставува ме-
шаница на две соседни класи тутун, важат мини-
малните откупни цени за пош!ската класа на тутун. 

Ако тутун во бали претставува мешаница на по-
веќе класи, со вештачење се утврдува средната кла-
са и за таков тутун важи минималната откупна цена 
за прва пониска класа од утврдената средна класа. 

За тутун во низи (некалапен) важат минимал-
ните откупни цени што за 15°/о се пониски од цени-
те определени во точката 1 на оваа одлука за ист 
тип, сорта и класа на тутун. 

За невообичаено влажен тутун, покрај тоа што 
со вештачење е утврдена одвишна влага, важат ми-
нималните откупни цени за една класа подолу, а 
за тутуни од најниска класа важат минималните 
откупни цени за мувлосан тутун. 

Тутунски ситнеж и тутунски отпадоци се пре-
земаат без надоместок, а се признаваат при раздол-
жување само ако произлегуваат од матичен лист. 

Ако во тутунот има мувлосан тутун, количината 
на овој тутун се утврдува со вештачење и за неа ва-
жат минималните откупни цени за мувлосан тутун. 

Ако песок, земја или други-туѓи предмети се из-
мешани со тутун, нивната тежина утврдена со ве-
штачење се одбива од тежината на тутунот. 

3. Организациите при преземањето на тутунот 
се должни да се придржуваат кон Мерилата за 
класификацијата на тутунот (Додаток на „Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 27/61). 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за минималните 
откупни цени на тутунот („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 33/65). 

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

P. п. бр. 161 
Ц ноември 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е .р. 
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582. 

Врз основа на членот 22 став 2 од Законот за 
објавување на сојузните прописи и други акти 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 47/70), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОЧЕТОКОТ НА ИЗЛЕГУВАЊЕТО НА „СЛУ-
ЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ", НА АЛБАНСКИ И УН-

ГАРСКИ ЈАЗИК 

1. Од 1 јануари 1971 година „Службен лист на 
СФРЈ" ќе излегува и на албански и унгарски јазик. 

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

P. п. бр. 162 
11 ноември 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

583. 
Врз основа на членот 8 став 1 од Законот за 

преминување на државната граница и за движење 
во граничниот појас („Службен лист на СФРЈ", бр. 
33/65 и 12/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СЕЗОНСКИОТ ГРАНИ-
ЧЕН ПРЕМИН ЗА МЕЃУНАРОДЕН ПОМОРСКИ 

СООБРАЌАЈ 

1. За преминување на државната граница се 
определува сезонскиот граничен премин за меѓу-
народен поморски сообраќај во дуката Пиран од 
денот на влегувањето во сила на ова решение до 
I мај 1971 година. 

2. Ова решение влегува во сила наредниот деи 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

P. п. бр. 167 
II ноември 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

584. 
Врз основа на членот 6 став 1 во врска со чле-

нот 4 од Законот за техничките мери („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 12/65 и 55/69), членот 89 ст. 1 
и 3 од Основниот закон за изградбата на инвести-
ционите објекти („Службен лист на СФРЈ", бр. 20/67, 
30/68 и 55/69) и членот 17 од Основниот закон за 
прометот на стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 
1/67 и 30/68), сојузниот секретар за стопанство про-
пишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ МЕРКИ И УСЛОВИ ЗА ЛИФ-

ТОВИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со одредбите на овој правилник се пропишуваат 

техничките мерки и услови за проектирање, изра-

ботка, монтажа, експлоатација и одржување на 
лифтови на електромеханички погон, со носивост 
над 25 кр и со височина на дигањето над 2 ш, со 
трајно вградена кабина која присилно се движи по^ 
меѓу вертикално зацврстени крути водилици кои не 
смее да ги напушти (во понатамошниот текст: лиф-
товите). 

Член 2 
Одредбите на овој правилник не се однесу-

ваат на: 
1) лифтовите на градилиштата во градежниш-

твото; 
2) лифтовите во рударските окна; 
3) подовите за спуштање на бини; 
4) кранските, мосните и сличните дигалки; 
5) лифтовите на пловните објекти; 
6) лифтовите со косо поставени водилици (жи-

чарница. 

1. Видови на лифтови 

Член 3 
Лифтовите на кои се однесуваат одредбите на 

овој правилник, се: 
1) лифтови за лица што служат за превоз на 

луѓе или за превоз на луѓе и товари; 
2) товарни лифтови што служат за превоз на 

товари, со тоа што пристапот на луѓе во кабината 
на такви лифтови е дозволен само заради натовар 
или истовар на товарот; 

3) малутоварни лифтови — кои исклучително 
служат за превоз на товари до 100 kg. Површината 
на кабината на таквите лифтови е ограничена, а 
влезот во кабината е изведен како непристапен или 
отежнат. 

2. Дефиниции на поимите 
Член 4 

Одделните изрази, употребени во овој правил-
ник, ги имаат следните значења: 

1) в о з н о о к н о е посебен простор наполно 
или делумно заграден со полни или решеткави ѕи-
дови во кој се движат кабините и противт£гот на 
еден или повеќе лифтови; 

2) д о л н и д е л на в о з н о т о о к н о е делот 
на возното окно кој се протега од нивото на при-
одот (подестот) на долната крајна станица до дното 
на возното окно; 

3) г о р н и д е л на в о з н о т о о к н о е делот 
на возното чжно кој се протега од . нивото на прио-
дот на горната крајна станица до таванот на воз-
ното окно; 

.4) п а т на л и ф т о т , е патот по кој се движат 
кабииата и противтегот на лифтот долж височи-
ната на дигањето, вклучувајќи го и сигурносниот 
пат; 

5) с и г у р н о с е н п а т е патот кој кабината 
и противтегот на лифтот можат. да го минат во 
непредвидени случаи и преку крајните станици на 
лифтот; 

6) с и г у р н о с е н п р о с т о р е просторот на 
возното окно на лифтот кој ќе остане слободен под 
подот на кабината односно над покривот на каби-
ната на лифтот, ако кабината го мине сигу реше-
ниот пат; 

7) в и е о ч и н а на д и м е н з и и т е е растоја-
нието помеѓу нивото на приодот на крајната долна 
станица и крајната горна станица на лифтот; 

8) п о г о н с к а б р з и н а е средната вредност 
на брзината на движењето на номинално оптова-
рената кабина при подигање односно спуштање по-
меѓу крајните станици на лифтот; 

9) п о г о н с к а м а ш и н а е уредот што оства-
рува влечна сила потребна за дигање и спуштање 
на кабината на лифтот; 

10) к а б и н а е делот на лифтот што служи за 
сместување и превоз на корисниот товар; 

И) в л е ч н а ј а ж н и ц а е машинскиот еле-
мент со жлебови, кој е директно врзан за погон-
ската машина, и кој, со помош силата на трие-
њето настаната помеѓу челичните јажиња и жлс-
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бовите на јажницата, ја пренесува влечната сила 
на погонската машина на кабината на лифтот; 

12) в л е ч н а с п о с о б н о с т е својството на 
влечната јажница влечената сила на погонската ма-
шина, со помош на силата на триењето, да ја пре-
несува на челичните јажиња што ја обвинуваат; 

13) п о м о ш н а ј а ж н и ц а е машинскиот еле-
мент со полукружни жлебови кој служи за пра-
вилно водење на че личното јаже; 

14) н о с и в о с т е тежина на корисниот товар 
за кој лифтот е димензиониран; 

15) у р е д з а п р и с и л н о к о ч е њ е е уредот 
што се поставува на кабцната или на противтегот 
на лифтот а со чие активирање се обезбедува при-
силно запирање и цврсто држење на кабината или 
противтегот на лифтот на водилиците; 

16) у р е д за п р и с и л н о к о ч е њ е , со мо-
м е н т н о д е ј с т в о е уредот што моменто ја за-
пира кабината или противтегот на лифтот долж 
гѓатот на лифтот; 

17) у р е д з а п р и с и л н о к о ч е њ е , со по-
с т а п н о д е ј с т в о е уредот што постапно ја за-
пира кабината или противтегот на лифтот долж 
патот иа лифтот; 

18) о г р а н и ч у в а н на б р з и н а т а на д в и -
ж е њ е т о е уредот што при пречекорувањето на 
погонската брзина го активира уредот за присилно 
кочење на кабината или на противтегот на лифтот; 

19) г р а н и ч н и ц и се еластичните или цврсти-
те уреди што се поставуваат на долниот крај на 
патот на кабината и на противтегот на лифтот за-
ради ограничување на нивното понатамошно дви-
жење: 

20) в р а т а н а в о з н о т о о к н о е врата што 
го затвора возното окно на лифтот и го одвојува 
од приоднѕиот простор на лифтот; 

21) с т а н и ц а на л и ф т о т е местото долж 
патот на кабината на кое лифтот застанува заради 
влегување и излегување на патниците односно за-
ради натовар и истовар на товарот; 

22) г л а в н а с т а н и ц а на л и ф т о т е ста-
ницата со најголем промет на патници или товар; 

23) м а ш и н с к и п р о с т о р е посебната про-
сторија заградена од сите страни со полни ѕидови, 
во која се вградуваат погонската машина и ко-
мандите уреди на лифтот; 

24) м а к а р и ш т е е посебната просторна загра-
дена од сите страни со полни ѕидови, во која се 
вградуваат помошните јажници; 

25) п р е к и н у в а ч и се елементите што слу-
жат за вклучување и исклучување на електричните 
струјни кола; 

26) п о г о н с к и п р е к и н у в а ч и се прекину-
вачите поставени во водовите за напојување со 
електрична енергија на постројката на лифтот, кои 
служат за нормално погонско вклучување и исклу-
чување на постројката на лифтот; 

27) к р а е н п р е к и н у в а ч е прекинувачот 
што ја исклучува работата на постројката на лиф-
тот, ако казината непредвидено ја мине крајната 
станица; 

28) п р е к и н у в а ч и на у п р а в у в а њ е т о се 
елементите што се поставуваат во управуваните 
струјни кола на лифтот, што служат за вклучување, 
исклучување или префрлување на управувањето; 

29) с и г у р н о с н и п р е к и н у в а ч и се преки-
нувачите што ја оневозможуваат работата на лифтот, 
ако не се исполнети сите услови на сигурноста. 

3. Техничка документација на лифтовите 

Член 5 
Инвестиционата техничка документација на 

објектот мора да има проект на лифтот, кој со-
држи: 

1) технички опис; 
2) ориентациона претсметка на капацитетот на 

лифтот; 
3) податоци неопходни за претсметка на глав-

ниот електричен вод; 
4) претсметка на носечките челични јажиња; 

5) претсметка на влечната способност на јажни-
цата и проверка на допуштениот притисок; 

6) претсметка на вратилото односно на оската 
на влечната јажница; 

7) претсметка на оските на помошните јажници; 
8) претсметка на рамката на кабината; 
9) претсметка на водилиците на кабината од-

носно на противтегот; 
10) претсметка на погонската брзина; 
11) претсметка на силата на погонскиот електро-

мотор; ' 
12) податоци неопходни за претсметката на за-

штитата од превисок напон на допир; 
. 13) податоци неопходни за претсметката на но-

сечката плоча на постројката на лифтот или на 
поличната конструкција; 

14) цртеж на основата на објектот од кој се 
гледа приодот кон главната станица на лифтот; 

15) цртеж на основата на објектот од кој се 
гледа приодот кон машинскиот простор на лифтот; 

16) цртеж за монтажата кој мора да содржи: 
— хоризонтален пресек на возното окно на 

лифтот, со распоредот на главните елементи; 
— вертикални пресеци на возното окно и на 

машинскиот простор на лифтот со главните еле-
менти; 

— основа на машинскиот простор и на мака*, 
риштето, со оптоварувањето и со распоредот на 
главните елементи; 

17) функционална схема на електричните врски 
на погонот, управувањето, сигнализацијата и освет-
лението. 

4. Испитување на лифтови 
Член 6 

Лифтот не може да се пушти во употреба, ако 
со претходно испитување не е утврдена неговата 
подобност за употреба. 

Подобноста на лифтот за употреба се утврдува: 
1) со преглед на целокупната постројка на лиф-

тот; 
2) со статичко испитување на лифтот; 
3) со динамичко испитување на лифтот. 
Подобноста на лифтот за употреба ја испитува 

стручната работна организација регистрирана за 
дејноста во која спаѓа тоа испитување. 

Член 7 
Прегледот на целокупната постројка на лифтот 

го опфаќа проверувањето на исправноста на рабо-
тата на сите сигурносни уреди и елементи на лиф-
тот, како и спроведувањето на заштитните мерки за 
сигурна и безбедна работа на лифтот, а особено на: 

1) заклучувањето на вратата на возното окно на 
лифтот; 

2) носечките уреди и елементите и нивните 
врски со кабината и со противтегот на лифтот; 

3) сите сигурносни контакти; 
4) заштитата од превисок напон на допир; 
5) звучната изолација на постројката; 
6) уредите за тревога; 
7) погонските струјни кола, командните струјни 

кола, струјното коло за осветление и струјните кола 
за сигнализација; 

8) приклучокот на лифтот на громобранската 
инсталација. 

Член 8 
Со статичкото испитување на лифтот се прове-

рува отпорноста на кабината на лифтот, на но-
сечките елементи за бесење на кабината и на 
противтегот на лифтот, на носечката плоча или на 
носечката челична конструкција и сигурноста на 
кочниците, како и статичката влечна способност на 
влечната јажница. 

При статистичкото испитување на лифтот; ка би-
ната мора рамномерно да се оптовари во траење од 
најмалку 10 минути, и тоа со: 

1) 100% наголемена носивост — ако се испитува 
лифт носивост до 1.000 кр. 
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2) 50% наголемена носивост — ако се испитува 
лифт носивост кад 1.000 кр. 

При статичкото испитување на лифтот кабината 
мора да се наоѓа во најниската станица на лифтот. 

Член 9 
Со динамичкото испитување на лифтот се про-

верува дејството на кочниците на погонската ма-
шина, на уредите за присилно кочење, на ограни-
ч у Е а ч и т е на брзината на движењето и на гранич-
ниците, како и стабилноста на шините на водили-
ците. 

Дејството на уредите за присилно кочење, на 
ограничувачите на брзината на движењето и ста-
билноста на шините на водилиците на лифтот, ди-
намички се испитуваат пред првиот технички пре-
глед — под номинално оптоварување на кабината, 
а во другите случаи — со неоптоварен кабина на 
лифтот. 

Дејството на кочниците на погонската машина 
и на граничниците динамички се испитуваат под 
номинално оптоварување на кабината и со празна 
кабина на лифтот. 

Лифтот динамички се испитува при погонска 
брзина на движењето. 

Член 10 
При испитувањето на наседнувањето кабината 

или противтегот на лифтот врз граничниците мора 
да се исклучи дејството на катниот прекинувач на 
највисоката и најниската станица на лифтот, при 
што погонската машина се исклучува со крајниот 
прекинувач. 

Лифтот не е подобен за употреба, ако со испи-
тувањето од ставот 1 на овој член се утврди дека 
средното успорување на движењето на кабината на 
лифтот, при наседнувањето на кабината односно на 
противтегот на лифтот врз граничниците, е пого-
лемо од: 

1) 20 ш/ѕ2 — за лифтови за луѓе; 
2) 25 ш/ѕ2 — за лифтови за товар; 
3) 15 ш/ѕ2 — за лифтови за болни луѓе, како и 

ако при такво испитување настане целосно збивање 
на пружините односно заглавување на клипот на 
граничникот. 

Член И 
Ограничува чот на брзината на движењето на 

лифтот се испитува: 
1) со префрлување на челичното јаже или син-

џирот врз контролниот жлеб односно врз контрол-
ниот синџирник, ако се испитува со контролен жлеб 
односно со контролен синџирник; 

2) со раздвојување на врските на челичното 
јаже, ако се испитува без кантролен жлеб. При ова 
испитување челичното јаже на ограничувачот на 
брзината на движењето се оптоварува со тег кој 
се пушта во движење слободно да паѓа. Брзината 
на слободното паѓање на тегот, при која се акти-
вира ограничувачот на брзината на движењето на 
лифтот, се пресметува според следниот израз: 

каде што е: 
Ѕ — пат што тегот ќе го мине; 
t — време за кое тегот ќе го мине измерениот пат. 

Со испитувањето на ограничувачот на брзината 
на* движењето на лифтот на начинот од ставот 1 
точка 1 на овој член може истовремено да се ис-
пита и дејството на уредите за присилно кочење на 
лифтот, ако тоа го допушта конструкцијата на 
лифтот. 

5. Технички преглед и одобрение за употреба на 
лифтот 
Член 12 

Одобрение за употреба на лифтот може да се 
издаде дури откако ќе се изврши техничкиот пре-
глед на лифтот. 

Со техничкиот преглед на лифтот се утврдува 
дали лифтот е изработен во согласност со проектот 

на лифтот, со прописите, со нормативите и стандар-
дите, а особено дали е извршено испитување на 
лифтот според одредбите на чл. 6 до 11 на он о̂ј 
правилник. 

Член 13 
Одобрението за употреба на новоизграден објект 

во кој е вграден лифт претставува и одобрение за 
употреба на лифтот во тој објект. 

За лифтови што. Се вградуваат во постојни об-
јекти и за реконструирани лифтови, мораат да се 
издадат посебни одобренија за употреба. 

Член 14 
Одобрението за употреба на лифтот важи нај-

многу три години. 
По истекот на рокот од ставот 1 на овој член 

мора да се бара ново одобрение за употреба на 
лифтот. 

Органот надлежен за издавање на одобрението 
за употребата на лифтот може, пред истекот на ро-
кот од ставот 1 на овој член, да го стави вон сила 
издаденото одобрение за употребата на лифтот, ако 
на лифтот се утврдат такви недостатоци односно 
кварови поради кои лифтот не може правилно и 
безбедно да се користи. 

Во случајот од ставот 3 на овој член, лифтот 
мора да се стави вон од употреба се додека не биде 
издадено ново одобрение за употреба на лифтот. 

6. Одржување на лифтовите 
Член 15 

Инвеститорот односно корисникот на лифтот е 
должен да го одржува лифтот во исправна состојба. 

Член 16 
Инвеститорот односно корисникот на лифтот е 

должен да обезбеди послужување на лифтот, пре-
глед на работата на лифтот, редовно одржување на 
лифтот и редовен технички преглед на лифтот, во 
согласност со одредбите на овој правилник. 

Член 17 
Послужувањето на лифтот опфаќа: 
1) грижа за правилна употреба и чување на 

лифтот: 
2) укажување помош на лица што во лифтот 

застанале помеѓу станици или кои поради која и да 
било причина не можат да ја напуштат кабината на 
лифтот. 

Член 13 
Прегледот на работата на лифтот опфаќа пре-

глед: 
1) на работата на уредите на лифтот за тревога; 
2) на ос вет лени его на кабината на лифтот; 
3) на работата на сигналните уреди на лифтот; 
4) на работата на уредите за заклучување на 

вратата и работата на кантактите на вратата; 
5) на работата на целокупната постројка на 

лифтот заради проверување дали при работата на 
лифтот настануваат вонредни појави, како што се 
шумови, тупање, стружење и ел. 

Прегледите од ставот 1 на овој член мораат да 
се вршат секој ден. 

Член 19 
Редовно одржување на лифтот опфаќа: 
1) пробно возење на лифтот од станица до ста-

ница долж целото возно окно во обете насоки; 
2) проверување на исправноста на заклучува-

њето на сите приодни врати на лифтот; 
3) проверување на исправноста на кочницата на 

погонската машина на лифтот во машинскиот про-
стор; 

4) контрола на постројката на лифтот, во со-
гласност со одредбите на овој правилник; 

5) регулирање на работата на лифтот и серви-
сирање на лифтот. 

Редовното одржување на лифтот од ставот 1 на 
овој член се врши најмалку еднаш месечно а пода-
тоците добиени за тоа се внесуваат в книгата на 
одржувањето на лифтот. 
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Член 20 
Целокупната постројка на лифтот мора најмал-

ку два пати годишно детално да се прегледа и 
испита. 

Прегледот и испитувањето од ставот 1 на овој 
нлен ги опфаќаат: 

1) сите работи од членот 7 на овој правилник, 
како и оценувањето на состојбата и степенот на 
истрошеноста на елементите на лифтот кои влијаат 
врз сигурноста на работата на лифтот; 

2) статичко™ испитување според одредбите на 
членот 8 од овој правилник, но само ако жлебовите 
на влечната јажница се видливо истрошени; 

3) динамичкото испитување според одредбите на 
чл. 9 до 12 од овој правилник, но само ако некој 
од елементите кој динамички се испитува е заменет; 

4) испитувањето дејството на уредите за присил-
но кочење со рачно задвижување на празната ка-
бина и со рачно 1 активирање со ограничува чот на 
брзината на движењето, како и испитувањето на 
крајните прекинувачи со рачно задвижување на ка-
бината при контрола на сигурносните патишта на 
кабинета и на противтегот. 

Член 21 
Лифтот мора да се исклучи и да се стави вон 

од употреба, ако се утврди дефект поради кој не 
е можно правилно и безбедно користење на лифтот. 

Во случајот од ставот 1 на овој член, на лифтот 
мора да се истакне предупредувањето: „Лифтот е 
расипан — употребата е забранета". 

Член 22 
Работите од чл. 17 и 18 од овој правилник мо-

жат да му се доверат само на лице кое има пис-
мена исправа, издадена од страна на корисникот на 
лифтот, со која се потврдува дека тоа лице распо-
лага со потребното знаење за вршење на тие работи. 

Работите од чл. 19 и 20 на овој правилник мо-
Зкат да ги вршат: 

1) стручни организации регистрирани за деј-
носта во која спаѓаат односните работи, или 

2) работни организации — корисници на лиф-
тот, ако располагаат со кадри што имаат соодветна 
стручна подготовка, но само во поглед на лифто-
вите што ги користат за своите потреби. 

Работите од членот 19 на овој правилник можат 
да ги вршат и занаетчиски дуќани на самостојни 
занаетчии регистрирани за дејноста во која спаѓаат 
тие работи. 

7. Гарантен лист и техничко упатство за употреба 
на лифтови 

Член 23 
Секоја постројка на лифтот мора да биде снаб-

дена со гарантен лист и со техничко упатство за 
неговата употреба и одржување. 

Граничниот рок. утврден со граничниот лист, не 
може да изнесува помалку од една година и започе 
нува да тече од денот на издавањето на одобре-
нието за употребата на лифтот. 

8. Книга на одржувањето на лифтовите 

Член 24 
Инвеститорот односно корисникот на лифтот е 

должен да води книга на одржувањето на лифтот 
во која се запишуваат: 

1) општите податоци за лифтот: инвентарски 
број, датум и број на одобрението за употребата на 
лифтот, назив на производителот на лифтот, фабри-
чен број, година на производството, назив на корис-
никот на лифтот, место и време на поставувањето 
на лифтот; 

2) главните карактеристики на лифтот: вид, но-
сивост, погонска брзина на движењето, број на ста-
ниците, број на приодите, материјал од кој 
е оградата на возното окно, конструкција на 
подот на кабината, конструкција на кабинета и ма-

теријал од кој е кабинета, вид на . вратата 
на возното окно, вид на електричната струја 
и напон за струјните кола, пресек на главниот 
електричен вод, податоци за заштитата од опасен 
напон при допир, технички карактеристики на че-
личните јажиња за казината, противтег, ограничу-
ва ч на брзината на движењето и компензационо 
јаже;> 

3) податоци за сите измени на општите пода-
тоци и на главните карактеристики на лифтот; 

4) заверка на извршените уписи во книгата на 
одржувањето; 

5) податоци за сервисирањето, за прегледите, за 
дефектите и поправките на лифтот. 

Член 25 
Во машинскиот простор на лифтот мораат на 

видно место да бидат истакнати функционална схема 
на електричните врски на лифтот, план на подмач-
кување^, технички упатства за погон и за одржу-
вањето на лифтот, како и други предупредувања. 

II. ЛИФТОВИ ЗА ЛУЃЕ 
1. Возно окно на лифтот 

Член 26 
Возното^ окно на лифтот долж целата височина 

и од сите страни, како и таванот и дното на воз-
ното окно на лифтот, мораат да бидат заградени со 
цврста и полна ограда. 

Член 27 
Ако возното окно на лифтот е ѕидано од тули, 

мора најмалку да биде фугирано од внатрешната 
страна или дерсирано и варосано. 

Во ѕидовите на возното окно на лифтот не 
смеат да се вградуваат никакви инсталации, освен 
оние што му служат на лифтот, како ниту димни, 
вентилациони или други канали. 

Член 28 
Ако оградата на возното окно на лифтот не е 

оѕидана, мора да биде цврста и непоместливо гра-
дена, изработена во метална конструкција со до-
волно цврсти исполни. 

Исполните се сметаат како доволно цврсти, ако 
под дејството на сила од 30 кр не можат да се ул ет-
на т за повеќе од 1 еш. 

Дебелината на стаклото за застаклување на ис-
полните во површина помала од 0,5 ш2, не може 
да изнесува помалку од: 

1) 4,5 mm — за армирано стакло, 
2) 6 mm — за леано стакло или за орнамент 

стакло. 
Една мерка на окното (широчина или височина) 

кое се застаклува, мора да изнесува помалку од 
0,5 ш. 

За застаклување на исполните во површина по-
голема од 0,5 т 2 , мора да се употреби армирано 
стакло во дебелина, која е во сразмер со зголему-
вањето на површината која се застаклува. Широ-
чината или височината на таквото стакло не смее 
да изнесува повеќе од 1 т . 

Член 29 
Ако кабината на лифтот е изработена без врата, 

исполните во широчината на вратата на возното 
окно, долж целата височина на возното окно не 
смеат да бидат изработени од стакло. 

Одредбата на ставот 1 од овој член не се од-
несува на застаклувањето на отворот на вратата 
на окиото на лифтот. 

Член 30 
Стаклото со кое се застаклува^* исполните се 

зацврстува со метални држачи или со ленти помеѓу 
кои се поставува кит, гума и ел. 

Член 31 
Ѕидовите на возното окно на лифтот не смеат 

да имаат длабнатини или издаденост^ поголеми од 
15 mm. 
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Член 32 
Ѕидот на возното окно, ако казината на лифтот 

нема врата, мора да биде од страната на вратата, 
во широчина еднаква најмалку на широчината на 
вратата, изработен како ненаведлив, рамен и мазен. 

Ѕидот се смета ненаведлив, ако по дејството на 
сила од 30 кр на кое и да било место не се навед-
нува повеќе од 1 cm. 

Ѕидот се смета рамен, ако нема издаденост или 
длабнатини поголеми од 3 mm. Длабнатината за 
отворање иа вратата на возното окно на лифтот 
може да биде и поголема од 3 mm. 

Ѕидот се смета мазен, ако е добро исчистен, ки-
туван и лакиран, односно ако е обложен со лим или 
со облога од материјал за обложување на ѕидови. 

Член 33 
Возното окно на лифтот мора да има можност 

за осветлување. Сијаличните места се поставуваат 
на меѓусебна оддалеченост до 5 т . Прекинувачот 
за осветление мора да се наоѓа во машинскиот про-
стор на лифтот. 

Член 34 
Должината на сигурносниот пат на кабинета на 

лифтот под долната крајна станица мора да изне-
сува најмалку 0,5 m за брзините на движењето до 
0,85 m/ѕ, а најмалку 0,5 + V2/10 т — за брзините на 
движењето поголеми од 0,85 т / ѕ , каде што е: 
V — погонската брзина не движењето на лифтот из-
разена во т / ѕ . 

Ако кабината на лифтот го мине долниот сигур-
носен пат и нејзините граничници наполно се зби-
јат, под најниската точка на кабината на лифтот, не 
земајќи го предвид уредот за водење и уредот за 
присилно кочење кои налегнуваат непосредно на 
шините на водилицата, до дното на возното окно 
на лифтот мора да преостане најмалку 0,5 m висо-
чина на сигурносниот простор. Предните заштитни-
ци на кабината, по наведнувањето на кабината, мо-
раат да бидат од дно1?© на возното окно на лифтот 
оддалечени најмалку ОД т . 

Член 35 
Должината на сигурносниот пат на кабинета на 

лифтот над горната крајна станица мора да изне-
сува најмалку 0,5 m за брзините на движењето до 
0,85 m/'s, а најмалку 0,5 bV2/10 m — за брзините на 
движењето поголеми од 0,85 т / ѕ . 

Ако кабинета на лифтот го мине горниот си-
гурносен пат, над покривот на кабината на лифтот 
до таванот на возното окно мора да преостане си-
гурносен простор чија височина не смее да биде 
помала од 0,7 т . Во овој сигурносен простор не 
смеат да штрчат никакви делови зацврстени за та-
ванот односно за ѕидовите на возното окно. 

На горните рабови на елементите зацврстени 
за казината на лифтот, не земајќи ги предвид уредот 
за водење и уредот за присилно кочење што налег-
нуваат непосредно на шините на водилицата, мора, 
по поминатиот сигурносен пат до таванот на возното 
окно, да преостане најмалку 0,3 m височина на си-
гурносног простор. 

Член 36 
Долниот сигурносен пат на противтегот на лиф-

тот мора да се пригоди така што по ^седнувањето 
на противтегот и по потполното збивање на него-
вите граничници, од горниот сигурносен пат на ка-
бината да преостане најмалку ОД m височина. 

Горниот сигурносен пат на противтегот на лиф-
тот мора да биде најмалку за ОД m поголем од дол-
ниот сигурносен пат на кабинета на лифтот. 4 

Член 37 
Сите прифдни отвори на возното окно на лифтот 

мораат да бидат затворени со вратите на возното 
окно. 

Вратите на возното окно на лифтот не смеат да 
се отвораат во возното окно. 

Вратите на вознотр окно на лифтот мораат да 
бидат метални и отпорни спрема свиткување. Се 
смета дека вратата е отпорна спрема свиткување, 

ако под дејството на сила од 30 кр улегнувањето 
не е поголемо од 5 mm по должен метар и ако по 
престанокот на дејството на силата не претрпела 
трајна деформација. 

Член 38 
Чистата височина на вратета на возното окно 

на лифтот мора да изнесува најмелку 1,8 т , а чи-
стата широчина — најмалку 0,6 т . 

Растојанието помеѓу прагот на вратата на воз-
ното окно и долниот раб на крилото на вратата на 
возното окно смее да изнесува најмногу 10 mm, а 
растојанието помеѓу вратата на возното окно и вра-
тата на кабинета — нејмногу 0,12 т . 

Одредбите на ставот 2 од овој член не се одне-
суваат на автометска врата. 

Член 39 
Сите врати на возното окно на лифтот мораат 

од внатрешната страна да носат ознака на катот, 
чија големина изнесува околу 8 cm. 

Сите врати на возното окно на лифтот мораат 
да има ет отвор за набљудување, кој мора да биде 
поставен така што лицата од нормалне возрест да 
можат на набљудувеет без тешкотии. Отворот 
море де биде застаклен не нечинот пропишан со 
одредбите на членот 28 од овој правилник и него-
вата површина не смее да изнесува помалку од 
ЗОО cm2. 

Одредбите на ст. 1 и 2 на овој член не се одне-
суваат на автоматске врете. 

Член 40 
Ако кебинета на лифтот нема врате, вретите на 

возното окно на лифтот мораат да бидат изработени 
на начинот пропишан со одредбите на чл. 29 и 32 
од овој правилник. 

Член 41 
Сите врати на возното окно на лифтот мореат 

да имает сигурносни контакти за контрола на затво-
рањето на вратите и сигурносни контакти за кон-
трола на заклучувењето на вратите, според одред-
бите на овој правилник. 

Член 42 
Вратите на возното окно на лифтот мораат во 

поглед на конструкцијата да ги исполнуваат след-
ните услови: 

1) ка ј полуавтоматска обртна врате што самата 
се затворе, успорувењето море де нестепи нејдоцна 
на растојение од 50 mm помеѓу ребот не крилета 
на вратата и довратникот; 

2) хоризонтално-поместувачке врата на возното 
окно на лифтот не смее да има нерамнина пого-
леми од 3 mm; 

3) вратете мора да биде изработена таке што 
де не може де испаѓа (да ги напуште водилнициге); 

4) дводелне вертикелне поместувечке врета мо-
ра да биде меѓусебно поврзана со најмалку две но-
сечки средства; 

5) автометске поместувечке врета мора да биде 
изработена така што да се оневозможи повреда на 
патници со челниот раб на таа врата. 

Силата на затворањето на автоматска поместу-
вачка врата не смее да биде поголема од 15 кр. 
Енергијата на едното крило на вратата не смее, по 
правило, да биде поголема од 0,4 к р т . 

По исклучок од одредбите на ставот 2 од овој 
член, енергијата на едното крило на вратете може 
да изнесува и 1 к р т , ако вратата изработена така 
што при нагрдување на пречка автоматски да вклу-
чува спротивна насока (отворање на вратата). 

Член 43 
Помошната врата што се користи заради 

одржување на постројката на лифтот или во случај 
на опасност, мора да биде заклучена и да има си-
гурносен контакт за контрола на затворањето на 
вратата односно за запирање на работета на лиф-
тот штом ќе се отвори вратата. 
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Член 44 
Ако длабочината на долниот дел на возното 

окно на лифтот е поголема од 2,5 ш, на ниво на 
дното на возното окно мора да се постави посебен 
влез со врата заради одржување на лифтот. 

Член 45 
Ако станиците на лифтот меѓусебно се оддале-

чени за повеќе од 15 m и ако не постои можност 
за минување во соседниот лифт, помеѓу станиците 
на лифтот мора да се постави помошен излез со 
врата снабдена со цилиндрична или друга соод-
ветна брава и со електрична блокада, со тоа што 
растојанието помеѓу двата соседни излеза да не мо-
же да изнесува повеќе од 15 т . 

Член 46 
Широчината на подестот пред вратата на воз-

ното окно на лифтот мора да биде најмалку два 
пати поголема од широчината на крилата на обрт-
ната врата, но не помала од 1,2 т . 

. Широчината на подестот пред помошната врата 
па возното окно на лифтот не може да изнесува 
помалку од 1 т . 

Член 47 
Преодите кон возното окно на лифтот мораат 

да бидат осветлени за сето време за кое лифтот е 
во погон. Се смета дека осветление на приодите по-
стои, ако се исполнети условите за осветлување 
на столбиштето при слаб промет. 

Член 48 
На надворешната страна на приодот кон воз-

ното окно на лифтот мора да се истакне натписот: 
„ЛИФТ" со назначена носивост на лифтот во кр, а 
за лифтовиве за лица и со назначување бројот на 
лицата. Ако лифтот има придружник, натписот мора 
да ги содржи и зборовите: „УПОТРЕБА ДОЗВО-
ЛЕНА САМО СО ПРИДРУЖНИК". 

Буквите на натписот не смеат да бидат помали 
од 6 mm, а броевите помали од 10 mm. 

Член 49 
Под дното на возното окно на лифтот не смеат 

да се наоѓаат станбени, работни или друштвени 
простории, како ниту ходници. 

Член 50 
Пристапните простории под возното окно на ка-

бината на лифтот мораат да се обезбедат со таван, 
кој е пресметан на оптоварување од најмалку 
500 kp/m2 и е способен да ги издржи сите сили што 
врз него се пренесуваат преку шините на водили-
ците и граничниците. 

Ако пристапните простории се наоѓаат под воз-
ното окно на противтегот на лифтот, противтегот 
мора да има уред за присилно кочење, а пристап-
ната просторија — таван од ставот 1 на овој член, 
односно патот на противтегот на лифтот, во вна-
трешноста на пристапната просторија, мора да биде 
продолжен до дното на зградата и заграден од сите 
страни во височина на пристапната просторија. 

Како пристапни простории од ст. 1 и 2 од овој 
член се подразбираат просториите под клуч во кои 
е можно само краткотрајно задржување и кои не 
спаѓаат во просториите од членот 49 на овој пра-
вилник. 

Член 51 
Ако подвижните делови на еден лифт се при-

ближуваат кон подвижните делови на друг лифт 
на растојание помало од 0,3 т , помеѓу тие делови 
мора да се постави заштитна ограда во височина 
на возното окно на лифтот. 

2. Машински простор на лифтот 
Член 52 

Машинскиот простор на лифтот е посебна за-
творена просторија, од сите страни заградена со 
полни ѕидови, во која се вградуваат погонската ма-
шина и командниот уред на лифтот. 

Во машинскиот простор не смеат да се вградуваат 
никакви инсталации, освен оние што п служат на 
постројката на лифтот, како ниту димни, вентила-
циони или други канали. 

Подот на машинскиот простор мора да биде пре-
сметан на оптоварување од најмалку 500 kp/m2. 

Носивите елементи на машинскиот простор мо-
раат да бидат пресметани така што да можат да 
го примат статичкото и динамичкото оптоварување 
што врз нив го пренесува лифтот. 

Машинскиот простор мора да биде сув, зашти-
тен од атмосферски влијанија и пожар, добро про-
ветруван и звучно и топлотно изолиран. 

Во машинскиот простор мора да биде поставен 
соодветен апарат за гаснење на пожар. 

Член 53 
Машинскиот простор на лифтот може да биде 

сместен над или покрај возното окно на лифтот, 
на кое и да било ниво. 

Ако машинскиот простор е сместен покрај воз-
ното окно на лифтот, над возното окно мора да се 
обезбеди простор за сместување на помошни јаж-
ници. 

*1лен 54 
Височината на машинскиот простор на. лифтот 

во делот што служи за опслужување на построј-
ката на лифтот мора да изнесува најмалку 2 т . 
Над највисоката точка на погонската машина мора 
да преостане слободен простор во височина од нај-
малку 0,3 т . 

Од едната од страните на погонската машина, 
како и од страната на замаецот, мора да постои 
слободен простор во широчина од најмалку 0,5 т . 

Пред командата табла на лифтот мора да биде 
обезбеден простор за послужување, чија широчина 
не смее да изнесува помалку од 0,7 т . 

Како простор за послужување се подразбира 
оној дел на машинскиот простор од кој рачно се 
задвижува лифтот, се надгледува и одржува влеч-
ната јажница, челичните јажиња и ограничувачот 
на брзината, како и се прегледуваат и се подмачку-
ваат другите делови на лифтот. 

Машинскиот простор во кој се вградуваат де-
лови на постројката што се потешки од 800 кр, мора 
да има вградена помошна конструкција за поме-
стување и подигање на таквите делови. 

Член 55 
Машинскиот простор на лифтот мора да биде 

осветлен со електрично осветление. Тој мора да има 
вградена приклучница со заштитен контакт, кој се 
напојува со струја од светлинската мрежа на об-
јектот. 

Член 56 
Вратата на машинскиот простор на лифтот мора 

да биде од метал со можност за заклучување. 
~Височината на вратата на машинскиот простор 

мора да изнесува најмалку 1,8 т , а широчината — 
најмалку 0,7 т . Вратата мора да се отвора нанадвор 
од машинскиот простор. 

* Член 57 
Отворите за проветрување на машинскиот про-

стор мораат да бидат заштитени или изработени во 
вид на жалузина со мрежа чии окна не можат да 
бидат со површина поголема од 40 mm2. 

• Член 58 
На надворешната страна на вратата на машин-

скиот простор мора да се истакне натписот: „ОПАС-
НО ПО ЖИВОТ — ПОГОН НА ЛИФТОТ — НА 
НЕОВЛАСТЕНИ ЗАБРАНЕТО ВЛЕГУВАЊЕ", 
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Член 59 
Приодот кон машинскиот простор и макариште-

то на лифтот мора да биде осветлен, директен, лесно 
пристапен и безопасен, без оглед на временските 
прилики. 

Член 60 
Во машинскиот простор, во непосредна близина 

на влезот, мора да биде поставен главниот прекину-
вач за исклучување на работата -на лифтот заради 
преглед, одржување, подмачкување или поправка 
на лифтот. 

3. Макаришта на лифтот 

Член 61 
Ако машинскиот простор е сместен покрај воз-

ното окно на лифтот, над окното мора да се обез-
беди просторија за сместување на помошните ј а д -
ници. 

Подот на макариштето мора да биде пресметан 
на подвижно оптоварување од најмалку 500 kp/m2. 

Носачите на помошните јажници мораат да би-
дат пресметани така што да можат да го примат 
статичкото и динамичкото оптоварување што врз 
нив го пренесува лифтот. 

Член 62 
Околу помошните јажкици мора да биде обез-

беден простор за послужување, чија височина не 
може да изнесува помалку од 1,3 т . 

Над помошните јажници до таванот мора да 
остане слободен простор во височина од најмалку 
0,3 т . 

Член 63 
Просторијата за сместувале на макариштето 

мора да биде осветлена со електрично осветление 
и да има прекинувач на осветлението од надвореш-
ната страна покрај влезната врата, како и една 
приклучница со заштитен контакт, што се напоју-
ваат со струја од светлинската мрежа на објектот. 

Член 64 
Височината на влезната врата на просторијата 

во која е сместена макариштето, не смее да изне-
сува помалку од 1,1 т . 

Вратата на просторијата од ставот 1 на овој 
член мора да биде од метал со можност за заклу-
чување. 

Член 65 
Во непосредната близина на вратата од просто-

ријата во која е сместена макариштето, мора да 
биде поставен еден прекинувач за исклучување на 
работата на лифтот, заради преглед и поправка на 
јажеиците. 

Во просторијата од ставот 1 на овој член не 
смеат да се вградуваат никакви инсталации, освен 
оние што му служат на лифтот, како ниту венти-
лациони или други канали. 

4. Вентилација на машинскиот простор и на возното 
окно на лифтот 

Член бб 
Вентилацијата на машинскиот простор на лиф-

тот се завршува во атмосферата и мора да биде 
пресметана така што температурата на машинскиот 
простор да не смее да изнесува повеќе од + 40°С 
ниту помалку од + 4°С. 

Вентилацијата на возното окно на лифтот мора 
да обезбеди најмалку една измена на воздухот во 
возното окно за еден час. 

Вентилацијата на возното окно и на машин-
скиот простор на лифтот не смее да се користи за 
проветрување на други простории. 

Отпадниот воздух на уредите за климатизација 
може да се користи за вентилација на машинскиот 
простор. 

5. Погонски уреди 

Член 67 
Лифтовите мораат да бидат на електричен погон. 
Погонската машина и уредите на лифтот во по-

глед на конструкцијата мораат да се изработат така 
што кај склоповите на механизмот на лифтот кој 
го пренесува моментот на вртењето, да не смеат да 
се употребат пресувани влошки помеѓу склоповите 
без дополнително обезбедување со клинови, со рас-
цепки или со вијци. 

Неподвижните оски што ги носат јажниците и 
другите склопови што на нив се вртат, мораат да 
бидат обезбедени од свртување и испаѓање. 

Сите вијци и споеви со клинови на лифтот, мо-
раат да бидат обезбедени од произволно вртење и 
лабавење. 

Сите оски и вратила на постројката на лифтот 
се сметаат само на свиткување со фактичкото опто-
варување со примена на коефициентот на сигур-
носта 8. 

Сите други конструктивни делови на построј-
ката на лифтот се сметаат со примена на коефици-
ентот на сигурноста 5. 

Член 68 
Брзината на движењето на кабината на лифтот 

при возење нагоре или надолу не смее да отстапи 
од погонската брзина за повеќе од ± 10°/о, при кое 
и да било оптоварување во границите на дозволе-
ното оптоварување. 

Брзината на движењето на кабината на лифтот 
не смее да изнесува повеќе од 3 т / ѕ . 

Член 69 
Цевоводите на хидрауличните лифтови, вклу-

чувајќи ги и специјалните гумени цевки, мораат да 
бидат лесно пристапни. На погонскиот агрегат мора 
да постои приклучок за контролен манометар со 
можност за затворање. Ако манометрите се трајно 
вградени мора да постои можност за затворање на 
приклучоците. 

Во погонскиот цевовод помеѓу пумпата и пов-
ратниот вентил на пристапно место мора да се вгра-
ди сигурносен вентил и да се пригоди така што при 
преоптоварување на казината најмногу за 50% .да 
проработи и да го спречи движењето на кабинета. 

Приклучокот на работниот цилиндар мора да 
биде изведен така што да оневозможува паѓање на 
кабината со брзина поголема од 1 ш/ѕ. 

На затинач!гге на цилиндарот мора да постои 
вградена посатка за собирање на отпадното масло. 

Работниот цилиндар мора да биде таков, што на 
својот највисок дел да може да испушта воздух. 

Член 70 
Работниот цилиндар и-шупливиот клип на хи-

драуличниот погон на лифтот, како и цевоводите 
што се- наоѓаат помеѓу цилиндарот и повратниот вен-
тил, мораат да се димензионираат според двојниот 
статички притисок. 

Клипот на кој дејствува силата на притисокот 
мора да се пресмета на извивање со примена на кое-
фициентот на сигурноста 4. 

Дебелината на ѕидовите на работниот цилиндар 
и на шупливиот клип мора да се наго леми најмалку 
за 1 mm, а дебелината на ѕидовите на цевоводите нај-
малку за 0,5 mm — од пресметаните вредности. 

6. Влечни средства , 

Член 71 
Влечната јажница мора да биде димензионира-

на така што за време на движењето и кочењето на 
погонската машина челичните јажиња во жлебовите 
на влечната јажница да смеат да се лизгаат најмно-
гу до 50 mm, и тоа само при тргнувањето и запи-
рањето на лифтот при што јажињата мораат самите 
да се смират, , 
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Член 72 
При наседнување на кабината или на против-

тег^ на лифтот врз граничниците не смее да настане 
лабавење на челичните јажиња на влечната јажни-
ца, ниту повлекување на челичните јажиња од стра-
на на јажницата. 

Член 73 
Челичните јажиња на влечната јажница што се 

поставени во висечка положба, мораат да бидат обез-
бедени од испаѓање. 

Пречникот на влечната јажница, мерен од оска 
до оска на челичното јаже, мора да биде еднаков 
најмалку на 40-катен пречник на јажето. 

Член 74 
Специфичните притисоци што се јавуваат во 

жлебовите на влечните јажници не смеат, при пол-
но оптоварување, да ги преминуваат вредностите 
определени во таблицата 1. 

Таблица 1 — Вредности за специфичните притисоци 

Брзина на 
челичното 
јаже 

Допуштени притисоци 
Брзина на 
челичното 
јаже 

полукружни 
жлебови со 
прорез 

Клинести 
жлебови 

ш/ѕ кр/cm2 кр/ст8 

до 0,8 90 23 
до 1,2 80 20 
до 2,0 70 17 
над 2,0 60 15 

Член 75 
Тапаните и синџирниците како влечки сред-

ства на лифтови за лица не се допуштени. 
Член 7в 

Пречникот на помошната јажница, мерен од ос-
ка до оска на че личното јаже. мора да биде еднаков 
на најмалку 35-катен пречник на јажето. 

Жлебовите на помошните јажници мораат да 
имаат полукружна форма. 

Помошните јажници, кај кои челичните јажиња 
се обвиткани од долната страна, мораат да бидат 
обезбедени од испаѓање на јажињата. 

Член 77 
Помошните јажници сместени во горниот дел 

на возното окно на лифтот (во делот на сигурнос-
н о г простор) мораат да се постават надвор од про-
филот на казината и да се обезбедат од паѓање во 
возното окно на лифтот. 

Член 78 
Помошните јажници вградени на подвижните 

делови на лифтот мораат да се постават така што 
кабината или противтегот на лифтот да не може да 
се откине ниту ако дојде до лом или до испаѓање 
на оските. 

Помошните јажници на кабината и на против-
тегот на лифтот, како и помошните јажници на ком-
пензациониот уред, мораат да имаат заштитници за 
спречување на впаѓање туѓи предмети во нивните 
жлебови. 

7. Спојници 
Член 79 

Како врска помеѓу електромоторот и влечната 
јажница можат да се употребат цврсти или ела-
стични спој ници. 

8. Кочници 

Член 80 
Погонската машина на лифтот мора да има 

електромеханичка кочница што дејствува автомат-
ски и сигурно, 

Кочната сила на кочницата од ставот 1 на овој 
член се остварува со помош на притиснати пру-
жина 

Кочниците со лента (појас) не се допуштени. 

Член 81 
Електромеханичката кочница мора да стапи во 

дејство и да ја кочи постројката при нормално за-
пирање на кабината, при прекинување на сигурнос-
н о ^ струјно коло, како и ако од која и да било при-
чина постројката остане без напон. 

9. Уреди за рачно задвижување на лифтот 

Член 82 
Погонската машина на лифтот мора да има уред 

со помош на кој лифтот, по потреба, може рачно да 
се задвижува. 

Одредбата на ставот 1 од овој член не се одне-
сува на лифтот што едно лице не може сигурно да 
го држи ако кочницата е отпуштена. Таквиот лифт 
мора да има уред за моторно задвижување на ка-
бината на лифтот независно од нормалната ко-
манда. 

Уредите од ставот 1 на овој член мораат, на 
видно место, да имаат ознака на правецот на дига-
њето и спуштањето на кабината на лифтот. 

Тркалата за рачно задвижување мораат да би-
дат изведени како кружни, без никакви издадено-
ст^ спици или слично. 

Хидрауличниот лифт мора да има рачен вентил 
за доведување на кабината во станица, ако настанал 
дефект на постројката. 

10. Заштитници и ознаки 

Член 83 
Сите делови на лифтот што се вртат мораат да 

бидат бојосани со портокалова боја, а местата на 
подмачкување^ — со црвена боја. 

Член 84 
На погонската машина на лифтот морава биде 

прицврстена фабричката таблица што содржи по-
датоци за производителот, за типот на машината и 
за преносниот однос на редукторот, како и фабри-
чен број и година на производството на лифтот. 

11. Подножје на погонската машина 

Член 85 
Погонската машина на лифтот мора да се по-

стави врз стабилни и доволно цврсти темели од бе-
тон или од челични носачи. 

Темелите на погонската машина на лифтот мо-
раат да бидат изработени така што да го оневоз-
можуваат пренесувањето на вибрациите и шумовите 
врз објектот во кој се наоѓа лифтот. 

12. Носечки средства 

Член 86 
Како носечки средства на постројката на лиф-

тот е допуштено да се употребат свитливи челични 
јажиња чии одделни жици мораат да имаат цврсти-
на од 130 до 180 kp/mm2. Тие јажиња мораат да 
бидат специјално изработени за лифтови. 

Пречникот на челичните јажиња од ставот 1 на 
овој член мора да изнесува најмалку 8 mm. 
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Член 87 
За носечките средства на постројката на лифтот 

мораат да се употребат најмалку три челични ја-
жиња. Сите челични јажиња на еден лифт мораат 
да бидат од иста техничка конструкција и димензии. 

Секое челично јаже без прекин, спроведено 
преку помошната јажница или срцето, се .смета како 
едно носечко средство. 

Член 88 
Сите носечки средства мораат да бидат рамно-

мерно оптоварени, поради што лифтот мора да има 
уред за изедначување на оптоварувањето на оддел-
ни челични јажиња. Секое челично јаже мора да 
биде вградено така што да може и поединечно да 
се затега. 

Член 89 
Ако челичните јажиња се употребуваат како но-

сечки средства, тие се пресметуваат само на истег-
нување, при што се смета со оптоварувањето на кое 
тие јажиња можат да бидат фактично изложени 
без наголемување на оптоварувањето со примена на 
динамичкиот коефициент. 

Коефициентот на сигурноста на челичното јаже 
мора да изнесува најмалку 14. 

Член 90 
Краиштата на носечкото челично јаже мораат 

да се зацврстат така што на местото на зацврсту-
вањето да ја имаат онаа трајна цврстина што ја има 
и челичното јаже. 

Зацврстените места на че личното јаже што се 
изложени на зголемена опасност од корозија, мораат 
да се заштитат со маст или со други соодветни за-
штитни средства кои не содржат киселина. 

Член 91 
За носечките средства на хидрауличен лифт 

мораат да се употребат и најмалку 2 зглобни син-
џира но само ако погонската брзина на лифтот е 
помала од 0,6 т / ѕ . Синџирите треба да се пресме-
таат на најголемо статичко оптоварување со при-
мена на коефициентот на сигурноста 5. 

Член 92 
Ако при погонски брзини поголеми од 2,5 т / ѕ 

се користи компензација, мораат да се употребат 
• компензациони челични јажиња со затега чие за-
тегање се контролира со помош на сигурносен кон-
такт. 

13. Кабина и противтег на лифтот 

Член 93 
Водилиците по кои се води кабинета на лифтот 

мораат да бидат изработени од челични профили. 
Кабината на лифтот мора да има најмалку 4 

присилни водења, кои можат да бидат изработени 
како лизгави или како тркалечки 

Присилните водења мораат да бидат изработени 
и поставени така што да не можат да ги напуштат 
шините на водилиците. 

Член 94 
Чистата височина на кабината на лифтот мора 

да изнесува најмалку 2 т , а нејзината широчина 
или длабочина најмалку 0,7 ш. 

Член 95 
Допуштената носивост на кабинета на лифтот 

се определува според површинате на подот на ка-
бинета со допуштено отстапувење од ± 5°/о од вред-
ностите определени во таблицата 2. 

Таблица 2 — Големина и носивост на кабината на 
лифтот 

Површина на 
подот на ка-
бинета во т 2 

Најмеле но-
сивост во кр 

Најголем 
број лица 

0,6 180 2 
0,70 240 3 
0,92 ЗОО 4 
1,13 375 5 
1,33 450 6 
1,52 525 7 
1,70 600 8 
1,87 675 9 
2,03 750 10 
2,18 825 11 
2,32 900 12 
2,46 975 13 
2,60 1050 14 
2,74 1125 15 
2,88 1200 16 

По лице 
да се 
додаде 0,15 т 1 

По лице да 
се додаде 

75 кр 
Над 

16 лица 

При утврдувањето на носивоста на кабина га на 
лифтот, за секое лице се зема тежина од: 

1) 75 кр — ако кабината служи за превоз на 4 
и повеќе лица; 

2) 80 кр — ако кабинете служи зе превоз не 
3 лице; 

3) 90 кр — ако кабината служи за превоз на 
2 лица. 

Ако површината на подот на кабината изнесува 
повеќе од 2,88 т 2 , носивоста на кабинете море да 
изнесува најмалку 500 kp/m2. 

Како површина на подот на кабинета на лифтот 
со врата се подразбира основата ограничена со ѕи-
довите и со вратата на кабинета во затворена со-
стојба, а како површина на подот на кабината на 
лифтот без врата — основата ограничена со ѕидо-
вите на кабината и со задниот раб на прагот односно 
на подвижниот праг на кабината на лифтот. 

Член 96 
Во објектот чија највисока станица се наоѓа на 

височина поголема од 30 m сметајќи од нивото на 
теренот, мора да се предвиди нај мел ку еден лифт 
со кабина од зголемени димензии. Кабината на тој 
лифт мора да има површина на подот широк нај-
мелку 1 т , а длабок најмалку 2,1 т . Отворот на 
влезот во кабината мора да има широчина од нај-
малку 0,8 т . 

Носивоста на лифтот од ставот 1 на овој член 
мора да и биде сразмерна на површината на подот 
на кабината според одредбите од членот 95 на овој 
правилник. Носивоста на тој лифт може да се на-
мали најмногу до 450 кр под услов: 

1) во кабината да е вграден уред за контрола 
на преоптоварувењето, кој је исклучува командате 
и дава звучен и светлосен сигнал за преоптовару-
вањето; 

2) уредот за присилно запирање на кабинете де 
е димензиониран за носивост сразмерна на површи-
нете не подот на кабинете; 

3) влечнете способност не влечнете јежница, 
при статичкото оптоверување, да е таке димензио-
нирене што при оптоверувењето сразмерно на повр-
шината на подот на кабината да не доаѓа до лиз-
гање на јажињата. 

Член 97 
По исклучок од одредбите од членот 96 на овој 

правилник, допуштената носивост за превоз на сто-
ки или на болен со придружник изнесува најмал-
ку ЗОО kp/m2 од површината на подот на кабинате 
на лифтот. 
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Член 98 
Подот на кабината на лифтот се пресметува со 

оптоварување од најмалку 500 kp/m2. 
Растојанието помеѓу предниот раб на прагот на 

кабината на лифтот и прагот на приодната врата 
не смее да изнесува помалку од 10 mm ниту повеќе 
од 45 mm ако кабината има врата односно повеќе 
од 20 mm ако кабината нема врата. 

Подот на кабината на лифтот од предната стра-
на под прагот мора да има заштитен дел во должина 
од 0,3 мерено од горниот раб на подот. 

Член 99 
Подвижните делови на подот на кабината на 

лифтот, што служат за исклучување на надвореш-
ната команда, мораат да имаат широчина на каби-
ната на лифтот и длабочина најмалку 0,8 m мерено 
од предниот раб на прагот на кабината. Надвореш-
ната команда мора да се исклучи при оптовару-
вање на подвижните делови на подот со товар од 
најмногу 15 кр. 

Надворешната команда на лифтот може да се 
исклучи и со временско задржување кое мора да 
трае најмалку 2 секунди по затворањето на вратата, 
што не се однесува на лифтовите со собирна ко-
манда, 

Надворешната команда може да се исклучи и 
со посебен преклопник. 

Член 100 
Бочните страни на кабината на лифтот мораат 

да бидат ограничени со заштитни ѕидови, кои по 
целата височина мораат да бидат изработени како 
полни, освен отворите за вентилација кои мораат 
да бидат заштитени. 

Член 101 
Кабината на лифтот може да има најмногу два 

влеза. 
Ако кабината на лифтот има два влеза, само 

едниот од тие влезови може да биде изработен без 
врата. 

Чистата височина на влезот во кабината на 
лифтот мора да изнесува најмалку 1,8 т , а широ-
чината на влезот најмалку 0,6 т . 

Член 102 
Чистата широчина на вратата на кабината на 

лифтот мора да биде еднаква на широчината на 
приодните врати на возното окно на лифтот од-
носно потесна од тие врати најмногу за 50 mm. 

Член 103 
Влезните отвори на кабината на лифтот, чија 

брзина на движењето е поголема од 1,2 т / ѕ , мо-
раат да бидат затворени со полни врати. Со отво-
рање на тие врати по пат на сигурносен контакт 
мора да се запре погонскиот уред на лифтот и да 
се исклучи командата на лифтот, ако во кабинета 
се наоѓаат патници. 

Ако надворешната команда на лифтот се исклу-
чува на начинот од членот 99 став 2 на овој правил-
ник, кабината на лифтот мора да има полуавтомат-
ска или автоматска врата. 

Член 104 
Ако кабината на лифтот нема сигнализација на 

положбата на кабината, на вратата на кабината 
мора да се изработи отвор за набљудување на по-
ложбата на кабината. 

Член 105 
Ако вратата на возното окно на лифтот и вра-

тата на кабината на лифтот се задвижуваат исто-
времено, допуштено е сигурнорната летва за вклу-
чување на спротивната насока на движењето на 
вратата да се постави само на вратата на кабината. 

Член 106 
Ако влезниот отвор на кабината на лифтот се 

затвора со ножицовидна врата, растојанието помеѓу 

вертикалните летви на таквите врати не смее да 
изнесува повеќе од 70 mm. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој 
член, кај лифтовите со вградена вертикална помес-
тувана приодна врата е допуштено вратата да може 
да влегува во возното окно со најмногу 70 mm, со 
тоа што сите хоризонтални рабови на вратата да 
мораат да бидат закосени под агол од 75° спрема 
хоризонталата. 

Член 107 
Точноста на пристанувањето на кабината на 

лифтот мора да изнесува најмногу ;fc 70 mm, без 
оглед на оптоварувањето. 

Член 108 
Ако кабините на два лифта се сместени во исто 

возно окно, тие можат да имаат врати за помошен 
излез. Тие врати смеат да се отвораат од внатреш-
ната страна само со помош на посебен клуч и да 
се отвораат внатре — во кабината. Од надворешната 
страна тие врати се отвораат со помош на рачка. 

Вратите од ставот 1 на овој член мораат да 
имаат сигурносен контакт што го прекинува ко-
мандног коло штом ќе се отворат тие. 

Член 109 
Покривот на кабината на лифтот мора да биде 

доволно цврст и способен без никаква опасност да 
ја издржи телесната тежина на лицето што го пре-
гледува и поправува лифтот. 

Покривот на кабината на лифтот мора да биде 
пресметан така што да издржи паѓање на надво-
решни предме-ш, на алати и ел. односно оптовару-
вање од најмалку 200 kp/m2. 

Член 110 
Кабината на лифтот во текот на ескплоатаци-

јата мора да биде постојано осветлена со електрична 
светлина со најмалку две сијалични места. 

Член 111 
Противтегот на лифтот се движи долж својата 

патека по водилиците, кои се изработуваат од челик 
и мораат да бидат цврсти и непоместливи. 

Противтегот на лифтот мора да има најмалку 
4 водечки педали, кои можат да бидат изработени 
како лизгави или како тркални. 

Педалите се изработуваат и поставуваат така 
што под никои услови да не смеат да ги напуштат 
водилиците. 

Член 112 
Деловите на противтегот на лифтот не смеат да 

бидат подложни на кршење или трошење и мораат 
да бидат меѓусебно цврсто поврзани. 

Ако меѓусебното поврзување на деловите на 
противтегот на лифтот се изведува со помош на за-
тезни прачки, за таквото поврзување се употребу-
ваат најмалку две прачки. 

14. Уреди за присилно кочење 
Член ИЗ 

Секоја кабина на лифтот мора да има уред за 
присилно кочења Тој уред се зацврстува на носеч-
ките делови на кабината и мора да ги издржи на-
прегањата што настануваат со запирањето на ка-
бината. 

Уредот за присилно кочење мора успешно да 
ја запре кабината, која е оптоварена со допуште-
ниот товар, и сигурно да ја држи на водилиците. 

Уредот за присилно кочење се изработува кон-
структивно така што да се обезбеди истовремено 
дејство најмалку на две главни водилици. 

Член 114 
Уредот за присилно кочење на кабината на 

лифтот се активира со помош на ограничувачот на 
брзината на движењето. 

Со активирањето на уредот за присилно кочење 
мора да се прекине сигурносниот контакт и да се 
запре работата на погонскиот уред. 
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Употребата на уредот за присилно кочење кој 
дејствува во насоката нагоре не е допуштена. 

Уредот за присилно кочење и за неговото држе-
ње во готовност се активира механички. 

Употребата на електрични, хидраулични, пнев-
матски и слични уреди за активирање на уредот 
за присилно кочење или за негово држење во го-
товност, не е допуштена. 

Член 115 
Ако кое и да било носечко челично јаже ола-

бави или се прекине, работата на погонскиот уред 
мора да се запре со помош на сигурносног контакт, 
при што уредот за присилно кочење не мора да 
етапи во дејство. 

Член 116 
Уредот за присилно кочење на кабината на лиф-

тот се отвора само со подигање на кабината или 
со директно дејство врз тој уред, со тоа што тој 
мора самиот да се врати во почетната положба и 
да остане способен за повторно дејство. 

Повторното вклучување на сигурносниот контакт 
смее да уследи дури кога уредот за присилно ко-
чење ќе се врати во почетната положба. 

Со попуштањето на затегнатоста на јажето на 
ограничувачот на брзината на движењето не смее 
да настапи откочување на уредот за присилно 
кочење. 

Член 117 
Носечките делови на уредот за присилно кочење 

на кабината на лифтот се пресметуваат најмалку 
со примена на коефициентот на сигурноста 5 во 
однос на границата на еластичноста на употребениот 
материјал. 

Член 118 
Уредот за присилно кочење на кабинета на 

лифтот може да се употреби само ако е снабден со 
атест издаден од страна на регистрирана стручна 
организација. 

Член 119 
Допуштените погонски брзини на движењето на 

лифтот, зависно од применетиот уред за присилно 
кочење, се: 

1) до 0,85 m/s— за уред за присилно кочење со 
моментно дејство; 

2) до 1,5 m/s — за уред за присилно кочење со 
моментно дејство ако е тој поврзан со кабината 
преку хидрауличен амортизер, при што средното 
успорување при кочењето на кабината оптоварена 
со номинален товар не смее да изнесува повеќе од 
20,0 m/s 2, а патот на хидрауличниот амортизер при 
тоа мора да изнесува најмалку 250 mm; 

3) над 1,5 m/s — за уред за присилно кочење 
со постапно дејство, со тоа што средното успору-
вање при кочењето на кабината оптоварена со но-
минален товар не смее да изнесува повеќе од 20,0 m/s 
2, а при оптоварување на кабината со товар лого- < 
лем од 75 кр не смее да настане потскокнување на 
противтегот. „ 

Член 120 
Во поглед на изработката на уредот за присилно 

кочење кој се поставува на противтегот на лифтот, 
важат одредбите од овој -правилник што се однесу-
ваат на изработката на уредот за присилно кочење 
на кабината на лифтот. 

Член 121 
Ѕ 

Уредот за присилно кочење на противтегот на 
лифтот се активира со помош на посебен ограничу-
вач на брзината на движењето. 

Сигурносниот контакт за прекинување на рабо-
тата на погонскиот уред во случај на дејство на 
уредот за присилно кочење на противтегот на лиф-
тот мора да се постави на противтегот на лифтот 
или на ограничувачот на брзината на движењето. 

15. Ограничуван на брзината 
Член 122 

Ограничувачот на брзината на уредот за при-
силно кочење на кабината на лифтот мора да стапи 
во дејство најдоцна кога погонската брзина на ка-
бинета на лифтот во насоката на возењето надолу 
ќе ги достигне вредностите на брзината на исклу-
чувањето определени во таблицата 3. 
Таблица 3 — Брзина на исклучувањето на лифтот 
Погонска брзина Брзина на исклучувањето во m/s 
во m/s 
До 0,5 До 0,7 m/s 
Од 0,5 до 1,2 1,4 пати погонска брзина 
Над 1,2 1,25 пати погонска брзина 

Член 123 
Ако погонската брзина на движењето на лифтот 

е поголема од 1,5 m/s на ограничувачот на брзината 
мора да се постави сигурносен контакт кој при дви-
жењето нагоре ќе ја исклучи работата на лифтот 
при пречекорување на погонската брзина, а нај-
доцна до брзината на исклучувањето. 

Член 124 
Ограничувачот на брзината на уредот за при-

силно кочење на противтегот на лифтот мора да 
стапи во дејство при движењето на противтегот на-
долу при брзина која е за 10% поголема од брзи-
ната на исклучувањето на уредот за присилно ко-
чење на кабината на лифтот. 

Член 125 
Ограничувачот на брзината за кабинета и за 

противтегот на лифтот мора да биде сместен во ма-
шинскиот простор или во мадариштето над возното 
окно на лифтот. 

Член 126 
За погон на ограничувечот на брзината се упо-

требува свитливо челично јаже со пречник од нај-
малку 6,5 mm односно соодветен синџир. Затегање 
на тоа јаже односно синџир се остварува со помош 
на тегови или пружили оптоварени на притисок. 

Член 127 
Ако ограничувачот на брзината нема контролен 

жлеб односно синџирник за контрола на дејството, 
врската на челичното јаже односно синџирот со 
уредот за кочење мора да биде раздвоива така што 
дејството на ограничувачот на брзината да може во 
секое време лесно да се провери. 

Член 128 
Пречникот на јажницата и жлебот на ограии-

чувачот на брзината, затезниот тег, челичното јаже 
за задвижување и аголот на обвивањето на челич-
н о г јаже, мораат да бидат пресметани така што 
силата на триењето помеѓу јажето и жлебот на 
ограничувачот на брзината да биде најмалку три 
пати поголема од силата потребна за активирање на 
уредот за кочење, но не помала од 50 кр. Ако за 
погон на ограничувачот на брзината се користи син-
џир, тој мора да се димензионира според ставот 1 
на овој член. 

Член 129 
Ако уредот за кочење е со постапно дејство, 

мора да се обезбеди при кочењето да не настане 
кинење на погонското јаже на ограничуваат на 
брзината. 11 

Член 130 
Ограничувачот на брзината може да се употре-

бува само ако е снабден со атест издаден од страна 
на регистрирана стручна организација. 

16. Граничници 
Член 131 

Патот на кабинета и на противтегот на лифтот 
на дното на возното окно мора да биде ограничен 
со 1раничници. 
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Ако погонската брзина е до 0,85 т/ѕ , можат да 
се употребат фиксни граничници. 

Ако погонската брзина е над 0,85 ш/ѕ, мораат 
да се употребат еластични граничници, кои се пре-
сметуваат така, што кабииата, при номинално опто-
варување и при погонска брзина, да се запре со 
средното успорување утврдено во членот 10 став 2 
на овој правилник. 

Член 132 
Одот на граничникот на лифтот, кој е пред ста-

ницата снабден со контролен прекинувач на успо-
рувањето на брзината, чија работа се одвива не-
зависно од катното исклучување, може да се пре-
смета со намалена брзина со која кабината на лиф-
тот влегува во крајните станици така што да се до-
бие средното успорување од членот 10 став 2 на овој 
правилник. 

Член 133 
Кај хидрауличните граничници мора да постои 

можност за лесна контрола на нивото на маслото. 
Член 134 

Граничниците со успорено враќање во почетна 
положба мораат да имаат сигурносен контакт, кој 
ја оневозможува работата на постројката ако гранич-
никот не се врати во почетната положба. 

Член 135 
Граничникот за постројката на лифтот чија по-

гонска брзина е поголема од 1,5 т/ѕ, може да се 
употребува само ако е снабден со атест издаден од 
страна на регистрирана стручна организација. 

17. Водилици 
Член 136 

Кабината и противтегот на лифтот долж целиот* 
свој пат мораат да се движаат по водилиците. 

Водилиците мораат да бидат од челични про-
фили, крути и неподвижни 

Член 137 
Водилиците се пресметуваат така што да можат 

да ги преземат сите сили што дејствуваат при дви-
жењето на кабина та и на противтегот на лифтот, 
како и оптоварувањата што настануваат при коче-
њето на кабината односно на противтегот на лифтот 
со помош на уредот за присилно кочење. 

Член 138 
Ако водилиците се напрегнати на извивање, 

тие смеат да бидат оптоварени толку што при 
претсметката според Омега- или Ојлер-постапката 
да не биде пречекорено статички допуштеното оп-
товарување. Како должина на извивањето се смета 
најголемото растојание помеѓу две соседни зацвр-
стувања на водилиците. Сопствената тежина на во-
дилиците не се зема предвид. 

Член 139 
Силите што настануваат при активирањето на 

уредот за присилно кочење на лифтот, ги имаат 
следните вредности, и тоа: 

1) при активирање на уредите со моментно деј-
ство — 5-катната вредност на тежината на кабината 
оптоварена со допуштеното оптоварување, односно 
5-катната вредност на тежината на противтегот; 

2) при активирање на уредите со моментно деј-
ство што се поврзани со кабината преку хидрау-
лични амортизери и на уредите со постапно дејство 
— • удирната сила е еднаква на двојната вредност на 
тежината на кабината оптоварена со допуштеното 
оптоварување односно на двојната вредност на те-
жината на противтегот. 

Член 140 
Бројот на' главните водилици мора да биде 

парен. 
Водилиците на кабината и на противтегот на 

лифтот се зацврстуваат за носечките делови на воз-
ното окно на лифтот со помош на челични конзоли. 

Врската помеѓу конзолите и водилиците се 
остварува со помош на стегачки спој врз база на 
триење. 

18. Заклучување на вратата на возното окно 

Член 141 
Сите врати на возното окно на лифтот мораат 

да се заклучуваат автоматски така што да не мо-
жат да се отворат, ако кабината не се наоѓа зад 
вратата односно ако подот на кабината за повеќе 
од 250 mm е под или над прагот на вратата на воз-
ното окно. 

Вратата на возното окна мора да биде израбо-
тена така што да не може да се отклучи ако каби-
ната се наоѓа во движење. Со насилно отклучување 
на вратата на возното окно мора да се запре рабо-
тата на лифтот. 

Постројката на лифтот мора да се изработи така 
што лифтот да може да се стави во движење само 
ако сите врати на возното окно се заклучени. 

Член 142 
По исклучок од одредбите на членот 141 на овој 

правилник, отворање на вратата на возното окно 
на лифтот може да започне и пред запирањето на 
лифтот, ако брзината на движењето на лифтот не 
е поголема од 0,3 т / ѕ и ако отворањето на вратата 
не започне на оддалеченост поголема од 200 mm 
сметајќи од нивото на подестот. 

Член 143 
АКО повеќеделна подвижна врата на лифтот е 

поврзана со челични јажиња, синџири, озабени лос-
тови и ел., заклучувањето само на едното крило 
на вратата е допуштено под услов со претходно ис-
питување на односниот тип врска да е докажано 
дека таа врска е сигурна и доволно цврста. 

Член 144 
Заклучувач на вратата на лифтот може да се 

употребува само ако е снабден со атест издаден од 
страна на стручна организација. 

Член 145 
Заклучувањето на вратата на возното окно на 

лифтот мора да биде изведено така што и при грубо * 
ракување со вратата таа да дејствува сигурно. 

Врската помеѓу заклучувачот и електричните 
контакти мора да биде цврста, сигурна и без мож-
ност за пригодување. 

Заклучувањето мора да се изведе со помош на 
притиснати пружина. 

Член 146 
Најмалку две врати на возното окно на лифтот, 

од кои задолжително оние на најниската и на нај-
високата станица, мораат, по потреба, лесно да се 
отклучуваат однадвор со помош на специјален клуч. 

Член 147 
Подвижните делови на контактот на заклучува-

њето на вратата на возното окно на лифтот мораат 
да се затвораат и да се отвораат присилно со деј-
ство на заклучувачот. 

Контактот на заклучувањето мора да биде изве-
ден така што дејството на заклучувачот врз тој кон-
такт и затворањето на тој контакт да можат да усле-
дат само ако заклучувачот влегол во вратата што 
ја заклучува за повеќе од 7 mm. 

Контактот на заклучувањето може да служи и 
како контакт на вратата на возното окно на лифтот, 
ако се исполнети условите од членот 141 на овој 
правилник. 

Член 148 
Заклучување на лифт со две станици може да 

се изврши и fto пуштањето на кабината на.лифтот 
во движење но само пред да мине кабината пат од 
200 mm. 
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Заклучуваните на вратата на возното окно на 
лифтот со две станици мораат да бидат изведени 
така што затворањето и заклучувањето на вратата 
на возното окно да може да се изврши и ако каби-
ната на лифтот не се наоѓа зад нив. 

Лифтот со две станици изведен според одредби-
те па ст. 1 и 2 од овој член може да се пушти во 
движење и ако сите врати не се заклучени. 

Одредбите на ст. 1 до 3 од овој член се однесу-
ваат само на лифтовите чија брзина на движењето 
е помала од 0,3 ш/ѕ. 

Член 149 
Лифтот со истовар на рампа може да {5иде изра-

ботен така што од станица, и при отворена врата на 
окното на лифтот, да може да се доведе на нивото 
на рампата. 

1) ако височината на рампата не е поголема од 
1,5 ш; 

2) ако за сето време на движењето на лифтот се 
држи притиснато копчето за возење кое може да 
дејствува само до нивото на рампата; 

3) ако кабината има преден заштитен лим по-
ставен така што ниту во еден момент да не е можен 
пристап во возното окно. 

19. Електрична инсталација на лифтот 

Член 150 
Електричната опрема на лифтот, уредите, пи-

ста лационите материјали и сироводниците мораат 
да им одговараат на соодветните технички прописи 
и на југословенските стандарди, ако со овој пра-
вилник не е определено поинаку. 

Напонот на командата и на сигнализацијата на 
лифтот не смее да изнесува повеќе од 250 V, спре-
ма земјата. 

Член 151 
Пресекот на напоЈните водови на лифтот до ма-

шинскиот простор, како и на водовите на главното 
струјно коло во машинскиот простор, мора да биде 
димензиониран според еквивалентната струја на 
циклусот, а падот на напонот проверен според пој-
довната струја. Паѓањето на напонот не. смее да 
биде поголемо од 5% при пуштањето на лифтот во 
движење. 

Член 152 
Ако спроводниците на електричната инсталаци-

ја на лифтот се изработени од бакар, тие мораат да 
имаат пресек од најмалку 1 mm2. Каблите за коман-
дата, за сигнализацијата и за телефонот, како и 
спроводниците на врските на електронските команд-
ни уреди, мораат да имаат пресек од најмалку 
0,5 mm2. 

Спровод ници на разни струјни кола на лифтот 
можат да се постават во иста цевка или во ист ка-
бел без оглед на различните напони. 

Член 153 
Заради вклучување на електричните инстала-

ции на лифтот, освен инсталациите за осветление 
на кабината и на струјното коло за тревога, во ма-
шинскиот простор мора да се постави еден триполов 
прекинувач (главен прекинувач). 

Главниот прекинувач мора да се постави на ме-
сто кое е лесно пристапно, а по можност покрај са-
миот влез во машинскиот простор. 

На главниот прекинувач мора да се постави оз-
наката: „Главен прекинувач", а положбите „вклу-
чен" и „исклучен" мораат да бидат јасно обележени. 

Главниот прекинувач не смее да се користи ис-
товремено и како краен прекинувач на главното 
струјно коло. 

Член 154 
Ако машинскиот простор е изведен така УЛ то 

одделните делови на постројката на лифтот да се 
сместени во неговите посебни делови, во тие посебни 
делови на просторот мора да постои можност за 
исклучување на целокупната команда. 

Член 155 
Светлото на кабината и на возното окно на лиф-

тот се исклучува со помош на посебни прекинувач^ 
кои мораат да бидат поставени во машинскиот про-
стор и мораат да бидат видно обележени. 

Кабината на лифтот мора да има светло и ако 
погонската машина е исклучена. 

Член 156 
Ако прекинувачот на осветление^ се поставува 

надвор од машинскиот простор, мора да се држи 
под клуч или мора да биде изведен така што да 
може да се исклучи односно да се вклучи само со 
помош на клуч. 

Со исклучувањето на светлото на кабинета на 
лифтот мора да се исклучи и командата на лифтот. 

Член 157 
Ако одделни делови на лифтот остануваат под 

напон и по исклучувањето на главниот прекинувач 
и на прекинувачот на осветлението, за тие делови 
мораат да се предвидат посебни прекинувачи кои се 
поставуваат покрај главниот прекинувач. 

Член 158 
Крајниот прекинувач што се задвижува меха-

нички мора да ги исполнува условите пропишани 
за сигурносните прекину в ачи. 

Крајниот прекинувач мора да се исклучи, ако 
кабината на лифтот ги минува крајните станици за 
најмногу 250 mm. 

Член 159 
Крајниот прекинувач мора да го прекинува 

главниот довод или напојување*«) на камандата. 
Крајниот прекинувач во колото на главниот довод ' 
мора да ги прекинува сите три наполни вода, а пре-
кинувачот во колото на командата — сите напој ни 
линии за напојување на командата. 

Крајниот ̂ Прекинувач мора да се исклучи при-
силно со движење на кабината или на противтегот. 

Член 160 
Крајниот прекинувач на командното струјно ко-

ло со погонска брзина поголема од 2,5 т / ѕ се поста-
вува во возното окно. 

Ако крајниот прекинувач на командног струј-
но коло се исклучува непосредно со. помош на ка-
бинета на лифтот, по еден таков прекинувач мора 
да се постави на горниот и долниот крај на патот 
на кабината. 

Член 161 
Ако погонската машина не се задвижува рачно, 

покрај крајниот прекинувач може да се постави и 
помошен прекинувач со чие вклучување кабинета 
на лифтот со мошне мале брзина се враќа во крај-
нете станица. 

Со вклучување на помошниот краен прекинувач, 
командате мора да остане исклучена, а сигурносниот 
контакт на уредот за присилно кочење и на ограни-
чувачот на брзината на движењето мора да се пре-
мости. Помошниот краен прекинувач мора да се 
држи затворен. 
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Член 162 
На. хидрауличен лифт не мора да се поставува 

горни ниту долни краен прекинувач, ако на работ-
ниот цилиндер е изведен посебно димензиониран 
граничник. 

Член 163 
Сите сигурносни прекинувачи мораат да се за-

движуваат по механички пат и присилно да се ак-
тивираат. 

Контактите на сигурносните прекинувач*!, вклу-
чувајќи ги и нивните приклучоци, мораат да бидат 
сместени во затворено куќиште. 4 

Одредбата на ставот 2 од овој член не се одне-
сува на сигурносните контакти од членот 41 на овој 
правилник. 

Со отворање на сигурносниот контакт мора да 
се запре работата на лифтот. 

Член 164 
Главните сигурносни прекинувач^, во смисла на 

овој правилник, се: 

1) контакт на вратата; 
2) контакт на заклучувањето; 
3) контакт лна уредот за присилно кочење; 
4) контакт на лабавите челични јажиња; ј 
5) контакт на командата „Стој". 

Член 165 
Ако се користи Вард-Леонардов погон: 
1) струјното коло помеѓу роторот на генераторот 

и роторот на погонскиот мотор не смее да се преки-
нува со прекинувач или со топлив осигурувач; 

2) при дејството на кој и да било сигурносен 
прекинувач погонскиот мотор мора да биде елек-
трично кочен со поголемо успорување отколку 
при нормални погонски услови; 

3) побудата на понискиот мотор мора да биде 
контролирана по пат на еден релеј зависен од на-
понот или струјата. Контактот на релеј от мора да 
биде сместен во сигурносног коло; 

4) крајниот исклучувач на командата мора да 
го прекине напојувањето на намотките на склопката 
преку чии контакти се побудува генераторот и коч-
ница та мора да закочи, ако кабината на лифтот ја 
нине крајната станица. 

Член 166 
Управувачките уреди за пуштање на кабината 

на лифтот во движење можат да се поставуваат на 
приодите кон лифтот, во кабината на лифтот, на 
покривот на кабината на лифтот и во машинскиот 
простор. 

Управувачките уреди на лифтот за лица мораат 
да се поставуваат во кабината на лифтот и мораат 
да имаат елементи за погонско управување и еле-
менти за запирање на лифтот по потреба. Елементи-
те за погонско управување на лифтот мораат авто-
матски да се вратат во почетната положба. 

Со дејство врз елементите за присилно запирање 
на кабината кај собирните команди, не смеат да се 
поништат надворешните покани. 

Член 167 
Елементите за запирање на кабината на лифтот 

во случај на потреба, мораат да ги исполнуваат ус-
ловите за сигурносните контакти пропишани со од-
редбите на овој правилник. Исклучувањето на ра-
ботата на лифтот со помош на Тие контакти мора 
да биде присилно и трајно. Лифтот може да се по-
стави во движење само од кабината. 

Член 168 
На покривот на кабината на лифтот кај кој се 

допуштени преглед и одржување од покривот, мо-
ра да се постави управувачки уред. 

При управувањето на лифтот од покривот на 
кабипата, брзината на движењето на лифтот не смее 
да биде поголема од 0,85 т / ѕ . 

Член 169 
Управувачкиот уред на покривот на кабината 

на лифтот мора да има преклопник на командите, 
елементи за управување со лифтот и прекинувач за 
присилно запирање на лифтот. 

Преклопникот на командите на управуваниот 
уред на покривот на кабината на лифтот мора да ги 
исклучува сите команди, а при собирните управува-
н а и да ги поништи сите примени покани. 

Член 170 
Управуваниот уред на покривот на кабината 

на лифтот мора да овозможува движење на каби-
ната само додека лифтот се држи вклучен. 

Член 171 
Ако лифтот работи по пат на собирно управу-

вање, по завршувањето на едно возење и пред отпоч-
нувањето на второто возење мора да биде обезбе-
дено задржување на лифтот од најмалку 2 секунди. 

Член 172 
Од покривот на кабината или од машинскиот 

простор може да се управува со лифтот дури по 
исклучување на сите други команди, а ка ј лифто-
вите со собирно управување и со поништување на 
сите примени покани. 

Член 173 
Командата на лифтот мора да биде приклучена 

на напојната мрежа преку трансформатор со од-
воени намотки. 

Член 174 
Лифтот мора во кабината да има повикувачки 

уред за тревога со посебен извор на енергија. Звуч-
ниот сигнал на повикот мора јасно да се чуе на 
главната станица, во кабината и во просторијата во 
која престојува лицето задолжено за одржувањето 
на лифтот. 

Член 175 
Лифтот од чија кабина не се гледаат ознаките 

на катовите на вратите на окното на лифтот, мора 
во кабината да има сигнализација за покажување 
на положбата на кабината. 

Член 176 
Лифтот со надворешно повикување, на прио-

дите мора да има поставена сигнализација за зафа-
теноста на лифтот. 

На приодот на лифтот што работи по пат на 
собирно управување мора да биде поставена сигна-
лизација за приемот на повикувањето и за извршу-
вањето на управувањето. t 

III. ТОВАРНИ ЛИФТОВИ 

Член 177 
Одредбите на главата II од овој правилник се 

однесуваат и на товарните лифтови, ако со одред-
бите на оваа глава не е определено поинаку. 

Член 178 
Оградата на возното окно на лифтот, од приод-

иата страна, мора да биде поставена долж целата 
височина на катот и низ сите катови, а во широчина 
еднаква на возното окно на лифтот. На другите 
страни на возното окно на лифтот заштитната ог-
рада се поставува во височина од најмалку 2,5 т , 
сметајќи од нивото на подот односно на столбл-
штето. 

Член 179 
Решеткавата ограда на возното окно на лифтот 

може да биде изведена така што да има исполни од 
челична жичена мрежа. Пречениот на жицата од 
која е изработена мрежата мора да изнесува нај-
малку 2 mm. Окцата на мрежата не смеат да бидат 
поголеми од 20X20 mm. 
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Член 180 
Ако возното окно на лифтот се завршува во 

нивото на теренот, горниот приоден отвор мора да 
биде затворен со хоризонтална врата, која мора да 
биде димензионирана така што да може да го издр-
жи оптоварувањето на кое е изложена. 

При отклучува њего и отворањето на хоризон-
талната врата на лифтот со движење на кабината, 
брзината на движењето на кабината не смее да биде 
поголема од 0,3 m/s. 

Околу хоризонталната врата на ниво на теренот 
за време на користењето на лифтот мора да се по-
стави подвижна бариера-

Член 181 
На надворешната страна на приодот кон возното 

окно на лифтот мора да се истакне следниот натпис: 
„ТОВАРЕН ЛИФТ 
НОСИВОСТ: кр 
ПРЕВОЗ НА ЛИЦА ЗАБРАНЕТ". 
Големината на буквите на натписот не смее да 

биде помала од 8 ст . 
Член 182 

Пристап во возното окно на лифтот е допуштен 
само ако лифтот е исклучен. 

Член 183 
Влечните тапани можат да се употребуваат за 

лифтови со погонска брзина до 0,5 m/s. 
Влечните тапани мораат да имаат завојни жле-

бови. | 
Пречникот на влечниот тапан, мерен од оска до 

оска на челичното јаже. мора да биде еднаков на 
најмалку 35-кратен пречник на јажето. 

Член 184 
Електромоторот на лифтот и влечните средства 

можат да се поврзуваат со клинести ремени под 
услов за тоа поврзување да се користат најмалку 
три ремена. 

Брзината на движењето на ременот не смее да 
биде поголема од 25 m/s. Оптоварувањето на реме-
нот може да изнесува најмногу ОД КЅ по 1 mm ши-
рочина на ременот. 

Член 185 
Коефициентот на сигурноста на свитливите че-

лични јажиња како носиви средства изнесува нај-
малку 9. 

Член 186 
Чистата височина на кабинета на лифтот мора 

да изнесува најмалку 1,8 т . 
Допуштената носивост на кабината на лифтот се 

определува според површината на подот на каби-
ната и не смее да изнесува помалку од ЗОО kp/m2. 

Површината на подот на кабината на лифтот, 
чие возно окно се завршува со хоризонтална врата 
во нивото на теренот, може да изнесува најмногу 
3 т 2 . 

Член 187 
Подот на кабината на лифтот мора да биде ди-

мензиониран на оптоварување од најмалку 500 kp/m*. 
Растојанието помеѓу предниот раб на прагот 

на кабината на лифтот и прагот на возното окно на 
лифтот не смее да изнесува повеќе од 30 mm. 

Член 188 
Ако со лифтот се превезува количка или под-

вижен товар, тие мораат да бидат обезбедени против 
поместување. 

Точноста на пристанувањето на кабината на 
лифтот мора да изнесува најмалку ±70 mm, без ог-
лед на оптоварувањето. 

Член 189 
Бочните страни на кабинета на лифтот, изземај-

ќи го влезот, од сите страни и по целата височина 
мораат да бидат заградени со заштитна ограда. Таа 
ограда може да биде полна или решеткава. 

Член 190 
Влезот во кабината на лифтот мора да им од-

говара на чистите демензии на вратата на возното 
окно на лифтот или може да биде до 50 mm поте-
сен од секоја страна на таа врата. 

Ако товарот што се превезува со лифтот е склон 
на превртување, влезните отвори на кабината на 
лифтот мораат да имаат врати. 

Ако товарот што се превезува со лифтот не е 
склон на превртување и ако е обезбеден против по-
местување, кабинета не мора да има врата и ако 
има два влеза. 

Член 191 
Кабината на лифтот мора да има покрив нај-

малку од жичена мрежа. 
По исклучок на одредбата од ставот 1 на овој 

член и од членот 189 на овој правилник, лифтот со 
хоризонтална врата во нивото иа теренот не мора 
да има покрив ни страни повисоки од 1 т , ако има 
лакови за отворање на вратата. 

Член 192 
Во кабината не лифтот море де се постави 

следниот натпис: 
„НОСИВОСТ кр 
ПРЕВОЗ НА ЛИЦА ЗАБРАНЕТ". 
Големината на буквите на натписот не смее да 

биде помаде од 8 cm. 
Член 193 

Вретата на лифтот чие возно окно се завршуве 
со хоризонтелна врата се отклучува со движење на 
кабинета. 

Заклучуваните мораат да бидат изведени така 
што работата на шпанскиот уред да се запре, ако 
при отворањето или затворањето на вратата отклу-
чувањето односно заклучувањето не е правилно из-
вршено. 

Нападите што над нивото на почвата се издиг-
нати за најмалку 0,7 m и за чие отворање е пот]>еб-
на сила од најмалку 50 кр, не мораат да имаат за-
клучување. 

Член 194 
Упра нува чкиот уред за пуштање на кабинета 

на лифтот во движење може да се постави на прио-
дите на лифтот и во машинскиот простор. 

Управувечкиот уред поставен не4 приодите на 
лифтот море де име елементи за упревување со 
лифтот, а на главнете станица и прекинувеч зе при-
силно исклучување на работата на лифтот. Тиз 
елементи мораат самите да се враќаат во почетната 
положба. 

Член 195 
Управувањето со лифтот чие возно окно се за-

вршува со хоризонтална врата во нивото на тере-
нот. мора да биде изведено така што кај отворената 
хоризонтална врата, како и при отворањето и за-
творањето на хоризонталната врата со лифтот да мо-
же да се упревува само од горната станица. Упра-
вуваните елементи на горната станица мораат да 
бидат изведени така што лифтот да работи само 
додека тие се присилно вклучени. 

Управувечкиот уред на приодот не горната 
станица на лифтот мора да се држи под клуч или 
да биде изведен за командување со помош на клуч. 

Член 196 
Уред за тревога не е потребен. 

IV. МАЛОТОВАРНИ ЛИФТОВИ 
Член 197 

Одредбите на главата III од овој правилник се 
однесуваат и на малотоварнитие лифтови, еко со 
одредбите не оваа глава не е поинаку определено. 

Член 198 
Возното окно на лифтот може да се постави 

нед работните простории, со тоа дното на возното ок-
но да се димензионира на сите предвидени оптова-
рување вклучувајќи го и паѓањето на противтегот* 
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Член 199 
Долниот и горниот дел на возното окно мораат 

најмалку да имаат простор во височина на сигур-
носниот пат. 

Член 200 
Вратата на возното окно на лифтот мора да би-

де метална. Ако вратата е изработена од лим, дебе-
лината на лимот мора да изнесува најмалку 1 mm 
и не мора да има отвор за набљудувале. 

Приодниот отвор во возното окно на лифтот мо-
же да биде изведен во нивото на подестот или над 
подестот. Височината на отворот не може да изне-
сува повеќе од 1,2 т . 

Член 201 
Дводелната вертикална подвижна врата на лиф-

тот мора да баде меѓусебно поврзана со најмалку 
две ао сиви средства. 

Член 202 
На надворешната страна на приодот кон возното 

окно на лифтот мора да се постави следниот натпис: 

„ЛИФТ 
НОСИВОСТ кр 
ВЛЕЗ ЗАБРАНЕТ". 

Член 203 
Димензиите на машинскиот простор мораат да 

бидат такви што да овозможуваат безопасен при-
стап и надгледување на одделните елементи на 
лифтот. 

Дел на возното окно може да служи каке ма-
шински простор или макариште со тоа што од дру-
гите делови да е одвоен најмалку со ребрест лим. 
Во тој случај низ вратата на машинскиот простор 
односно макариштето мора лесно да се опслужува 
погонскиот уред. 

Член 204 
Погонската брзина на лифтот не смее да изне-

сува повеќе од 1,5 т /ѕ . 

Член 205 
Употребата на влечните тапани е допуштена са-

мо ако погонската брзина на лифтот не е поголема 
од 0,5 т /ѕ . 

Член 206 
Електромоторот на лифтот и вл очните средства 

на лифтот можат да се поврзат со клинести ремени 
под услов за таквото поврзување да се користат 
најмалку два ремена. 

Член 207 
Пречникот на јажето мора да изнесува најмал-

ку 6,5 mm, а коефициентот на сигурноста — «ај мал-
ку 7. Како носиво средство може да се употреби 
и едно јаже. 

Член 208 
Чистата височина на кабината на лифтот може 

да изнесува најмногу 1,2 т . Површината на каби-
ната на лифтот може да изнесува најмногу 0,8 т 2

: 
а длабочината на кабината — најмногу 1 т . 

Член 209 
Казината на лифтот не мора да биде осветлена. 

Член 210 
Уредот за присилно кочење со моментно дејство 

мора да се постави на кабината со тоа што да не 
мора да се активира со ограничувачот на брзината 
на движењето. 

Член 211 
Вратата на возното окно на лифтот мора да 

де затворена и заклучена, освен онаа врата зад која 

се наоѓа кабината на лифтот. Со отворањето на вра-
тата на лифтот за време на минувањето на каби-
ната покрај вратата на возното окно на лифтот, ра-
ботата на лифтот мора да се запре. 

Член 212 
Управувачките уреди на лифтот можат да би-

дат поставени само надвор од возното окно на 
лифтот 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 213 
Лифтовите што се во погон на денот на влегу-

вањето во сила на овој правилник, а кои не им од-
говораат на одредбите на овој правилник но се 
способни за работа, остануваат во употреба за вре-
мето што органот надлежен за давање одобрение за 
употреба на лифтот ќе го определи посебно за секој 
одделен лифт. 

Органот од ставот 1 на овој член е должен да 
го утврди времето на употребата на лифтовите од 
ставот 1 на овој член во рок од една година од де-
нот на влегувањето во сила на овој правилник. 

По истекот на рокот од ставот 2 на овој член, 
лифтовите од ставот 1 на овој член мораат да се 
приспособат кон одредбите на овој правилник во 
степенот и во рокот што ќе ги утврди органот од 
ставот 1 на овој член 

Член 214 
Одредбите на овој правилник се применуваат 

на лифтовите што се вградуваат во објектите чија 
изградба ќе започне по 1 ноември 1970 година. 

Член 215 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 15-11995/1 
9 октомври 1970 година 

Белград 

Заменик сојузен секретар 
за стопанство, 

Владо Јуричиќ, е. р. 

~ 585. 
Врз основа на членот 31 од Законот за Царин-

ската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 34 65, 
49/66, 5/6^, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 
22/70 и 25/70), сојузниот секретар за финансии про-
пишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО ЗА ПОС-
ТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА 
ОСНОВИЦА И ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО-
ТО НА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА 

ЦАРИНА 

1. Во Упатството за постапката за утврдување 
на царинската основица и за остварување на пра-
вото на ослободување од плаќање на царина („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 39/65, 14/66 и 32/67), во точ-
ката 6 став 5 по одредбата под 9 се додава нова од-
редба под 9а, која гласи: 

,,9а) 1 машина за миење на садови;". 
2. Ова упатство в л е з е а во сила осмиот дон од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 3-13477/1 

б ноември 1970 година 
Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Јанко Смоле, е. р. 
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586. 

Врз основа на членот 59 во врска со членот 41 
став 1 од Основниот закон за заштита на растенија-
та од болести и штетници („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 13/65) во врска со членот 7 точка 5 од Правил-
никот за постапката за издавање дозвола за пу-
штање во промет на средства за заштита на расте-
нијата, за начинот на пакување и декларирање и 
за контрола на квалитетот на тие средства („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 43/65 и 9/66), сојузниот се-
кретар за стопанство пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА КРАЈНИТЕ РОКОВИ ДО КОИ СЕ ВРШИ ТРЕ-
ТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈАТА И НА РАСТИТЕЛ-
НИТЕ ПРОИЗВОДИ СО СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА 

НА РАСТЕНИЈАТА (ПЕСТИЦИДИ) 

1. Со ова упатство се определуваат ориентацио-
ните крајни рокови до кои со средствата за зашти-
та на растенијата (пестициди) се врши третирање 
(прскање, запрашување и др.) на растенијата виоле 

"пред бербата односно жетвата и на растителните 
производи во склад пред нивната употреба (во по-
натамошниот текст: каренци), заради намалување 
на штетните последици по здравјето на луѓето и 
здравјето на корисните животни од остатоците на 
тие средства во растенијата односно во растител-
ните производи. 

2. Сите средства за заштита на растенијата што 
се изработени врз база на иста активна супстанција 
имаат еднаква каренца. 

Каренците за активните супстанции, што се ко-
ристат за производство на средства за заштита на 
растенијата, се определени во табелата која е от-
печатена кон ова упатство и е негов составен дел. 

3. Каренпите се сметаат к^ко оптимални за це-
лата земја и, поради значителната разлика во брзи-
ната на разградувањето на активните супстанции 
поради различните климатски и други услови во 
одделните реони, претставуваат ориентациона 
вредности. 

4. Каренците се однесуваат на растителните кул-
тури вполе и на растителните производи во склад, 
што се наведени во колоната 4 на табелата од точ-
ката 2 став 2 на ова упатство. 

5. Каренците за одделни средства за заштита на 
растенијата мораат да се означат во упатството за 
употребата на односното средство, како и во про-
пагандниот и другиот материјал за односното 
средство. 

Досега отпечатениот материјал (пропаганден, 
рекламен, амбалажен и др.) во кој се означени по-
рано определените каренци, може да се користи до 
потрошувањето а најдоцна до истекот на една го-
дина од денот на влегувањето во сила на ова упат-
ство. 

6. Ако каренците означени во дозволата за пу-
штање во промет на средствата за заштита на ра-
стенијата, што ја издал надлежниот сојузен орган, 
не се во согласност со каренците од ова упатство, 
ќе се применуваат каренците утврдени со ова 
упатство. 

7. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ4'. 

Бр. 12-009/1 
2 иоевмри 1970 година 

Белград 

Заменик сојузен секретар 
за стопанство, 

Владо Јуричиќ, е. р. 

К А Р Е Н Ц И 

Хемиски состав Култура Каренца 
(во денови) Забелешка 

1 АЛДРИН 1,2,3,4,10,10-Hexachlor- овошни, лозни 
-l,4,4a,5,8,8a-hexahydro-l,4-endo- и шумски ра-
-5,8-exo-dimethanonaphthalin садници 

2 години по 
примената, на 
третираното 
земјиште не тре-
ба да се сеат 
коренесто-ком-
пиресто расте-
ние и зеленчук 

2 АРСЕНАТ 
ОЛОВА 

As20s4-Pb0 овошки 90 

3 АЗИНОФОС-
-егил и метил 

0,0-Dimethyl-S-(4-oxo-3H-l,2,3-
-benzotriazin-3-Yl)-
methyldithiophosphat овошки 21 

4 БИНАПАКРИЛ 

5 БРОМОФОС 

2-ses-Butyl-4,6-dinitrophenyl-3,3 
dimethylacrilat 

0,0-Dimethyl-0-(2,5-dichlor-. 
4-bromphenyl)-thiophosphat 

овошки 
зеленчук: зелка, 
кељ, морков и 
лук 
келераба 

21 

14 

60 
42 

6 ДАКОНИЛ Tetrachloroisophthalanitril винова лоза, о-
вошки и зелен-
чук 

21 
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1 2 3 4 5 6 

7 ДАЗОМЕТ 3,5-Dimethyl-tetrahydro-2H-l,3,5-
thidiazin-2-thion зеленчук 28 

8 ДЕМЕТОН-
METHYLSUL-
FOXID 

0,0-Dimethy!-S-(2-athylthioathyl-
-sullinylathyD-thiophosphat „ 

овошки, зелен-
чук, ратајски 
култури и хмељ 28 

• 

9 ДЕМЕТОН-ме-
тил 

0,0-Dimethyl-S-(2-athylthioathyl)-
-thiophosphat 

овошки, зелен-
чук, ратајеки 
култури и хмељ 28 

10 DDT l,l,l-Trichlor-2,2-bis-(4-chlorphe-
nyl)-athan 

овошки, стрни 
жита и репа 42 

11 ДИАЗИНОН 0,0-Diathyl-0(2-izopropil-4-metthyl-* 
6-pyrimidyl)-thiophosphat 

овошки, зелен-
чук и рата јеки 
култури 14 

12 ДИЕЛДРИН 1,2,3,4,10,10-Hexachlor-6-7-epoxi-l, 
4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-l,4-exo-5, 
8-endodimethanonaphthalin репа 42 

На третира,пите 
површини 2 го-
дини не треба 
да се сеат коре-
несто-компи-
ресто растение 
и зеленчук 

13 ДИЕТОАТ N-monoethyamide-0-0 dimethyl-
-dithiop-hosphoryacetic acidum 

винова лоза и 
овошки 
маслини 

21 
42 

-

14 ДИМЕФЕН-
ТОАТ 

.0,0-Dimethyl-S-l~phenyilathylester-
-dithiophosphat овошки 21 

15 ДИКОФОЛ l,,l,l-trichlor-2-hydroxi-2,2-bis-14-
hlorphenyl/ethan 

овошки, зелен-
чук и ратарски 
култури ' 1 14 

16 ДИМЕФОКС N,N,N' N'-tetrarrtethyl-
-phosphordiamid-fluorid 

зеленчук ратај-
ски култури и 
хмељ 

60 

17 ДИМЕТОАТ 0,0-Dimethyl-S-[(N-methyl-
carbamil/-methyl)-dithiophosphat] 

овошки, зелен-
чук и рата јеки 
култури 21 

18 DNBP 2,4-Dinitro-6-sec. buthyl-fenyl овошки 21 

19 ДИНОКАП 2,4-Dinitro-6-(l-methylheptiyl)-
phenyl-crotonat 

винова лоза, о-
вошки, зелен-
чук и рата јеки 
култури 21 

20 ДИХЛОРФОС 0-(2,2-Dichlorvinyl)-0,0-dimethyl-
phosphat 

овошки, скла-
дови 7 

21 ДИХЛОРФЛУА-
НИДИНЕ 

N-[(Dichlor-fluorme.thyl)-thio]-
N',N', dimethyl-N-phenyl-S-Diamiy 

јаготки 
винова лоза 

14 
28 

22 ДОДИНЕ (n-Dodecyl-guanidin)-acetat овошки 14 

23 ДИСУЛФОТОН 0,0-Diathiyl-S-(2-athyl-thioathyl)-
dithiophosphat ратарски посеви 60 



Страна 1234 — Број 51 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток, 19 ноември Ш в 

1 2 3 4 5 6 

24 ДИСУЛФО- 0,0-Diathyl-S-(2-athylsulfinyl-
TOH-S -athyl)-dithiophosphat ратарски посев«« (6© 

25 ДИТИАНОН M-Dithiaantrachinon-2,3- зеленчук, овош-
dicarbonithril је и винова лоза 28 

26 DYOKSAKAPvB 2 (l,3-dioxalan-2yl) phenyl-N-
methvl-carbamat компир Ш 

27 ЕНДОСУЛФАН 6,7.8,9,10,10-Hexachlor-l,5,5a, ратајски култу-
6,9,9a-hexahydro-6,9-methano- ри и овошки 28 
2,4,3-benzodioxathiepin-3-oxid 

28 ЕНДРИН l,2.3,4,10.10-Hexachlor-6,7-
ероху-1.4,4а,5Д7,8,8а-ос1а-
hydro-l,4-exo-5,8-exo,-dimetha-
nonaphthalin 

рат а јеки култу-
ри, вклучувајќи 
ги и кратите 
растенија и о-
вошките 

Да се користи 
само за време 
на мирување на 

35 вегетацијата во 
борбата против 
глувци и волу-
харици, каде 
што нема опас-
ност од загаду-
вање на водите 
и од труење на 
дивечот 

29 ФЕНИТРО-
ТИОН 

0.0-Dimethyl-0-(3-methyl-4-
nitrophenyi)-thiophosphat 

сите видови 
растенија во 
поле 
тутун 

21 
15 

30 ФЕНТИН АЦЕ- Т r i pheny 1 - Z i п е а е е t а t 
ТАТ И ХИ-
ДРОКСИД 

репа 42 

31 ФЕНТИОН 0,0-Dimethyl-0-(3-methyl-4-met-
hylthiophenyl)-thiophosphat 

овошки и мас-
лини 21 

32 ФЕНКАПТОН 0,0-Dialhyl-S~(2,5-dichlorphenyl-
thiomethyl)-dithiophosphat 

33 ФОЛЦИД N-(l,2,2-Tetrachlorathyl)-
thiotetrahydrophtalamid 

овошки, хмељ и 
рата јеки култу-
ри 

овошки, зелен-
чук и винова 
лоза 

21 

34 ФОЛ ПЕТ N-(Trichlormethylthio)-
phthalamid 

овошки, зелен-
чук и винова 
лоза 

35 ФЕНТОАТЕ 0,0-Dlmethyl-S-l-phenil-acidum-
aceticumathylester dimethi-
phosphat овошки 21 

36 ФОРАТЕ 0,0-Dicthyl-S-(ethylthio)-methyl-
phosphordithioate 

38 ФОСАЛОНЕ 

37 ФОРМОТИОН OfO-Dimethyl-S-(N-methyl-№ 
formoyl-carbamoyl-methyl)-
dithiophosphat 

0,0-Diethyl-dithiophosphoril-
methyl-3-chloro-6-benzoxalone 

зеленчук, репа, 
компир и ратар-
ски култури 

овошки, зелен-
чук и ратајски 
посеви 
тутун 

овошки, зелен-
чук и ратарски 
култури 

50 

21 
14 

i s 

7 

7 
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39 ФОСФАМИ-
д о н 

0,0-Dimethyl-0[l-chlor-l-(N.N-
diathylcarbamyl)-l-propen-2-yl] 

овошки, зелен-
чук и ратајеки 
култури 21 

40 HEPTACHLOR 1,2 Д4>5,6,7,8,8-heptach!or-3a.4,7.7a-
-tetrahydro-4,7-endomethanoiden репа 60 

На третиравото 
земјиште во рок 
од најмалку 2 
години не треба 
да се сеат коре-
несто-компи-
ресто растение 
и зеленчук 

41 ХЛОРДАН l,2,3,4,5,6,7,8,8-OctaehIor-3a,4,7,7a-
tetrahydro-4,7-endomethamionden рата јеки посеви 35 

42 ХЛОРФЕНА-
МИДИН 

N,N-Dimethyl-N-(2-methyl-
-chlorfinyD-formamidin-Hydroehlor 

овошки и ратај-
ски култури 42 

43 ХЛОРФЕНИН-
ФОС 

2-chlor-l-(2,4-dichlorphenyl)-vinyl~ 
diethyl-phosphat компир 23 

44 ХЛОРПРОПИ-
ДАТ 

(4,4-dichlorbenzilacidum-
- izopro piles ter> 

овошки и вино-
ва лоза 14 

45 КЕЛТАНЕ 2,2,2-THchlor-I,l-bis-(4-chlorfenyIJ-
athanol 

овошки и зелен-
чук 
краставици 

21 
15 

46 КАПТАФОЛ (N)-tetorachlorol, l,2,2-ethyltiotetia-
hydrotalamid винова лоза 1 

47 КАПТАН N-Trfchlormethyl-tiotetrahydro-. 
phtalamid 

овошки, винава 
лоза и рата јеки 
култури 7 

• 

48 КАРБАРИЛ N-methyl-l-naphthyl-carbamat овошки, зелен-
чук и рата јеки 
култури 7 

49 ЛИНДАН Gama-1,2,3,4,5,6-
Hexaeblor су clahex an 

овошки, стрни 
жита и репа 35 

50 МАЛАТИОН 0,0-Dimethyl-S-(l,2-dicarbathoxy-
athyl)-dithiophosphat 

овошки, зелен-
чук и рата јеки 
култури 7 до 14 

51 МАНЕВ Mangan/II [ -N,N'-a thy len-bis-
(dithiocarbamat)-] 

овошки, винова 
лоза, зеленчук 
и рата јеки кул-

тури 7 

52 ЛЕВУ ЛИНА Т 
(КЕЛЕВАН) 

(l,3t4-Methenon-l N-cicIobuta/od)-
pentaIen-2-2-Ievulinska kiselina-
1,1a,3,3a,4,5,5,6,6-decachloro-
octahydro-2-athyl 

компир 

53 МЕДМДАТИОН 
(АМИДИТМОН) 

O.O-Efeiethyl-S-fmethoxy-athyl-
(dithiocarbamat) 

овошки, зелен-
чук и рата јеки 
култури 21 
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54 МЕНОЗАН 
(А ЗИД ИТИ ОН) 

(0,0-Dimethyl-S/4,6-diamino-l,3,5-
triazin-2-yl8-methyl)-dithiopho-
sphat семе од репа 50 до 60 

55 МЕТИДАТИОН 0,0-S-[2-metoxi-l,3,4-Thiodiazol-
5-(4H)-onil (4)-methyl] dithio-
phosphat 

овошки и зелен-
чук 

56 МЕВИНФОС 0,0-Dimethyl-0-(l-carbomethoxy-l-
propen-2yl)-phosphat 

овошки и зелен-
чук 

35 

57 МОНОКРОТО-
ФОС 

0,0-Dimethyl-(3-hydroxi-N-methyl-
ciscrotoamid)-phosphat 

винова лоза, зе-
ленчук, ратајски 
култури и ше-
ќерна репа 28 

58 НАЛЕД Dimethyl-l,2-dibromo-2,2-dichlo- овошки, зелен-
roethylphosphat чук и ратајски 

култури 7 
59 ПАРАТИОН-

-етил и метил 
0,0-Diathyl-0-(4-nitrophenyl)-
thiophosphat 

овошки, зелен-
чук, винова лоза 
и ра тај ски кул-
тури 21 

60 ПРОПОКСУР 2-Izopropoxy-phenyl-N-methyl-
carbamat овошки 21 

61 ТЕТРАДИФОН 2,4,5,4-Tetrachlor-difenyl-sulfon зеленчук, овош-
ки и ратајеки 
култури 14 

62 ТЕТРАСУЛ 2,4,5,4-Tetrachlor-diphenilsulfit овошки и зелен-
чук 14 

63 ТИОМЕТОН 0,0-Dimethyl-(2-ethyltiethyl)-
phosphorditioat 

овошки, зелен-
чук и ратарски 
култури 28 

64 ТРИАМОНФОС (5-Amino-3-phenyl-H-l,2,4-triazo-
lyl)-bis-(dimethylamino)-phosphi-
noxid 

овошки 
цвеќе 

42 
21 

65 ТИР АМ Tetramethyl-tiuram-disul-disulfid овошки и зелен-
чук 14 

бб ТОКСАФЕН Chlorcanphen овошки, стрип 
жита и крмни 
растенија 30 

На третираните 
површини 2 го-
дини не може 
да се сее коре-
несто-компи-
ресто растение 

67 ТРИХЛОРФОН 0,0-Dimethyl-(l-hydroxy-2,2,2-
trichlorathyl)-phosphonat 

68 ЗИНЕБ 

69 ЗИРАМ 

Zink-[N,N-athyl-bis-(dithiocar-
bamat)] 

Zink-(N-N-dimethyl-dithio 
carbamat) 

овошки, зелен-
чук и ратајски 
култури 
овошки, винова 
лоза, зеленчук 
и ратарски кул-
тури 

овошки, зелен-
чук и винова 
лоза 

14 

587. 
Врз основа на членот 4 од Законот за пописот 

на населението и становите во 1971 година (,,Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 32/70), генералниот директор 
на Сојузниот завод за статистика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСНОВНИТЕ ОБРАСЦИ ЗА ПОПИСОТ НА НА-

СЕЛЕНИЕТО II СТАНОВИТЕ ВО 1971 ГОДИНА 

1. Пописот на населението и становите во 1971 
година ќе се изврши на основните обрасци: Допи-

сница — ПСС-1, Лист за домаќинството — ПСС-2 и 
Прашалник за стан — ПСС-3, кои се отпечатени 
кон ова решение и се негов составен дел. 

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'4. 

Бр. 122-6724/1 
3 ноември 1970 година 

Белград 

Заменик генерален директор 
на Сојузниот завод за 

статистика, 
д-р Бранимир Марковиќ, с.р. 
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СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
СОЈУЗЕН ЗАВОД З А СТАТИСТИКА 

Образец ПСС-2 

Според членот 10 од Законот за пописот на населе-
нието и становите во 1971 година сите податоци 
од овој образец се службена тајна и ќе се употре-

бат само за статистички цели. 

Решение на СЗС 
„Службен лист на СФРЈ", 

бр. 51/70 

Попис на населението и становите на 31 март 1971 година 

ЛИСТ ЗА ДОМАЌИНСТВО 

Листот за домаќинство се пополнува за секое домаќинство што е постојано наста-
нете во местото (населбата) во кое се врши попишувањето. Како домаќинство 
се смета секоја заедница на лица чии членови живеат заедно и заеднички ги 
трошат своите приходи за подмирување на основните животни потреби, како и 
секое друго лице што живее само (самец) или живее во стан со други лица со 

кои не ги троши заеднички своите приходи« 

1. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ НА ЛИЦЕТО НА 
КОЕ СЕ ВОДИ ДОМАЌИНСТВОТО 

Место (населба) . 

Улица и куќен број 

Општиш _ 

Шифра на пописниот круг 

Реден број на станот во .Контролникот (колона 3) . 

Реден број на домаќинството во станот (колона 4) 

2. ВКУПНА ПОВРШИНА НА ЗЕМЈИШТЕТО 

Се впишува вкупната (обработлива и ^обработлива) површина што е сопственост на сите илина некој од членовите 
на домаќинството. Кон податокот за површината треба да се наведе н употребената единична мерка, на пример, 2 хек-
тари и 10 ари, или 4 дулуми, 7 шиници или ел. Ако нема земјиште, да се впише црта. 

3. ПОДАТОЦИ ЗА ДОБИТОКОТ ШТО ГО ПОСЕДУВА ДОМАЌИНСТВОТО 

Се .впишува вкупниот број грла (глави) на 
одделни видови добиток што е сопственост 
на домаќинството. 

Коњи Говеда Овци Свињи 

и 12 13 14 

ПРЕГЛЕД НА ЛИЦАТА ПОПИШАНИ 'ВО ДОМАЌИНСТВОТО 
Овој преглед го составува попишувачот откако ќе го заврши впишувањето на одговорите 

на сите прашања 

Број членови на домаќинството Број на привре-
мено присутни 

лица 
(од Списокот 5) 

Број лица па привре-
мена .работа во стран-
ство (шифра 1 од кол. 

6 на Списокот 4) 
присутни привремено 

отсутни вкупно 

Број на привре-
мено присутни 

лица 
(од Списокот 5) 

Број лица па привре-
мена .работа во стран-
ство (шифра 1 од кол. 

6 на Списокот 4) 

21 22 23=21+22 24 25 
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,4. СПИСОК НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ДОМАЌИНСТВОТО (Состојба на 31 март 1971 во 24 часот) 

Реден 
број на 

членот на 
домаќин-

ството 

П р е з и м е и име Име на таткото, а за омажени 
и вдовици име на мажот 

1 2 1 3 Ј 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
•ѕ 

.9 

10* 

И 
4 

12 

13 

14 

15 
• 

Ако домаќинството има повеќе од 15 члена, ќе се употребат дра или повеќе Листа за домаќинство. На Тие додатни 
Листови за домаќинство да се пополнат адресните податоци и презимето и "името на лицето на коб се води домаќинството. 

5. СПИСОК НА ЛИЦАТА ПРИВРЕМЕНО ПРИСУТНИ ВО ОВА ДОМАЌИНСТВО 

Постојано | 
П р е з и м е и име 

Место Улица и кј 
j j 

1 2 3 

-

* 
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Однос спрема лицето на кое се води 
домаќинството (на пример сопруга, син> 

ќерка, внук, снаа, баба, дедо, зет, 
домашна помошничка и ел.) ' 

Дали бил 
присутен во 
времето на 

пописот 
(да — не) 

Причина 
за привре-

мената отсу-
тност (да се • 

впише 
шифра) 

4 5 6 

Лице на кое се води домакинството 

а • 

Попол-
нува ста-

тистика 

, Во .овој „Список" да се впишат сите членови на 
домаќинството, без оглед на тоа дали на 31 март 
1971 година во 24 часот (момент на пописот) биле 
присутни во местото во кое постојано живеат или 
биле привремено отсутни од тоа место. 
Во колоната 2 од „Списокот" прво се впишува 
.презимето и името на лицето на кое се води дома--
ќинството, а потоа имињата на членовите на него-
вото потесно семејство (брачен другар, неженети-
-немажени деца) ако ги има. Ако во домаќинството 
има повеќе од едно потесно семејство, членовите 
на тие семејства да се впишат во рамките на семеј-
ството по редоследот што е опишан горе. На кра-
јот да се впишат Имињата на другите сродници И 
несродници, што се сметаат за членови на дома-
ќинството. 

Во колоната $ од „Списокот" се впишува одговор 
„да" за секој член што во моментот на пописот бил 
присутен^ а одговор „не" за секој член што во 
моментот на пописот бил привремено отсутен« 
Како присутен се смета членот што во Моментот на 
пописот се наоѓа во местото во кое постојано живее» 
Како привремено отсутен од своето домаќинство 
се смета оној член што во моментот на пописот нема 
да се затече во местото во кое постојано живее, 
затоа што се наоѓа на пат, на школување во друго-
место, на отслужување воен рок; во болница, 
на привремена работа во странство и ел. 
Во колоната 6 од „Списокот" за секој привремено 
отсутен член да се впише една од долу наведените 
шифри што ја означува причината за привре-* 
мената отсутност: 

Привремена работа во странство кај стран-
ски работодател или самостојно 1 

Работа во странство во нашите дипломат-, 
ско-конзуларни претставништва, во 
нашите работни организации, во меѓу-
народни организации или во рамките на 
техничка помош 2 

Сезонска работа во земјата помалку од 
една година 3 

Школување или специјализација во зем-
јата или во странство 4 

Привремен престој во странство на чле- ' 
нови бд, семејствата на лицата за кои 
е вишнана шифрата 1 или 2 5 

Друга причини (службено или приватно 
' патување, на гости, лекување во друго 
место, отслужување воен рок и друго) в 

За присутните членови на домаќинството во 
колоната 6 од „Списокот" да се впише црта.. 

tee Причина 
(да се впише 

шифра) еро?', ~ , ; Општина 
Причина 

(да се впише 
шифра) 

4 5 

« 

Во овој „Список0 да се впише секое лице што живее постојано во' 
друго место> а во моментот на пописот привремено престојува во местото 
на пописот. Во колоната 5 за секое од овие лица треба да се впише ши-
фрата што ја означува причината за привремената присутност. 

Школување (редовни ученици и студенти) . 
'Сезонска работа помалку од една година или специјали-
зација ...» 
На гости и друга причину 

Ако во домаќинството нема привремено присутни лица,-овој ^Список'« 
да се прецрта. 

: За секое лице впишано во ово},,Список" да се пополни Пописните^ 

2 
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6. СПИСОК НА ЧЛЕДОВИТЕ НА ДОМАЌИНСТВОТО ШТО СЕ НА ПРИВРЕМЕНА РАБОТА ВО СТРАНСТВО 
Во овој „Список" се внесуваат податоци за сите членови на ова домаќинство кои во време на пописот се наоѓаат на привремена 
работа во странство кај странски работодател хити самостојно. 
Секој член на домаќинството што ег впишан во овој „Список" мора да биде впишан и во „4. Список на членовите на домаќин-
ството". За тој член мора во колоната 6 од Списокот 4 да биде вишнана шифрата 1 како причина за привремената отсутност. 

Реден 
број 

на членот 
од Спи-
сокот 4. 

Презиме и име Држава во која 
работи; 

Година 
на послед-

ното одење • 
на работа 

во странство 
1 1 2 3 4 

_ 

7. СПИСОК НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ПОТЕСНОТО СЕМЕЈСТВО ШТО. СЕ НАСТАНИЛЕ ВО ДРУГО МЕСТО 
Во овој „Список" да се впише лицето што отишло од ова домаќинство и се настанило во друго место, во Југославија, а издр* 
жува или учествува во издржувањето на брачниот другар или децата што се допишани како Членови на ова домаќинство; на 
пример, мажот се запослил во друго место и таму живее, а жената и децата му останале во ова домаќинство; или, на пример,'ро-
дителите (еден или двајцата) се запослиле и живеат во друго место, а децата останале во ова домаќинство. Во таков 'случај 
мажот, односно родителите, да се впишат сам!о во овој „Список", а не и во „4. Список на членовите на домаќинството"« 
За овие лица да не се пополнува Исписница. 

Реден 
број Презиме и .име 

Ред.'број 
на неговиот 

брачен 
другар или 

дете од 
Списо-
кот 4. 

Постојано Јкивсе 
Реден 
број Презиме и .име 

Ред.'број 
на неговиот 

брачен 
другар или 

дете од 
Списо-
кот 4. место и општина улица и куќен број 

1 2 3 4 5 

-

/ 
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СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
СОЈУЗЕН ЗАВОД З А СТАТИСТИКА 

Образец ПСС-3 

Според членот 10 од Законот за пописот на населе-
нието и становите во 1971 година сите податоци од 
овој образец се службена тајна и ќе се употребат 

само за статистички цели 

Решение на С З С 
5,Службен лист на СФРЈ"* бр. 51/70 

Попис на населението и становите на. 31 март 1971 година 

ПРАШАЛНИК ЗА СТАН 

Прашалникот се пополнува за секој населен и празен стан, како и за дру-
гите простории што не се изградени како станови, а во времето 

на пописот се користат за живеење. 

Место (населба) 

Улица и 
куќен број 

Шифра на општината ,.,.... 

Шифра на пописниот круг. , , , . . 

Реден број на зградата во Контролникот . 

Реден број на станот во Контролникот . 

1. ДАЛИ ПРАШАЛ ПИКОТ СЕ ПОПОЛНУВА ЗА: 
Стап (шифра 1) е 
градежно поврзана 
целина наменета за 
живеење што се со-

- стои од една или по-
веќе соби со соод-
ветни помошни про-
стории или без по-
мошни простории, и 
има еден или повеќе 
посебни влезови. 

Стан ........ 
Населени деловни 
простории 
Простории населени 
од нужда 
Населена подвижна 
единица ( шлеп што плови 
и ел.) 
Колективен стан 
Населена работничка ва-
рака од привремен карактер 

2. ДАЛИ СТАНОТ СЕ КОРИСТИ ЗА ПОСТОЈАНО 
И Л И ПОВРЕМЕНО ЖИВЕЕЊЕ ИЛИ Е 
НЕНАСЕЛЕН? 
Се користи за постојано живеење како единствен — 
или основен стан на домакинството . 1 

*С£ користи за постојано живеење како втор 
еман на домакинството 2 
Се користи повремено за одмор и рекреација ...... 3 
Се користи повремено за време на сезонски работи4 
Ненаселен, бидејки е нов уште ненаселен 
ши привремено испразнет , . . . . , . . . 5 
Ненаселен, бидејки е напуштен за подолго време 6 
Не е стан според дефиницијата . 0 

Z. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ НА НОСИТЕЛОТ НА 
СТАНАРСКОТО ПРАВО 

Носител на станарското право е лицето на кое гла-
си договорот за користење на станот (закупец) или 
сопственикот на .станот што живее во својот стан. 

4. ЗАНИМАЊЕ НА НОСИТЕЛОТ НА 
СТАНАРСКОТО- ПРАВО 

Се препишува занимањето од Пописницата 
(1ICG-1) за лицето што е носител на- станар-
с к о право. Ј 

I. ПОДАТОЦИ З А СТАНОТ 

5. ВКУПНА ПОВРШИНА НА ЦЕЛИОТ 
СТАН 
Површината на целиот стан Ја чини 
површината на сите соби, кујната, по-, 
мошните простории, како и површината 
на затворените тераси и веранди. 

m 2 . 

9. БАЊА 

Бања е прос-
торија во станот 
што има када 
или туш и вове-
дени водоводни 
инсталации. 

Со када ....... 

Само со туш-

Не ма бања 

6. БРОЈ.И ПОВРШИНА НА СОБИТЕ | 
С об? е просторија наменета за живеење 
што од другите простории на станот ; 
е одвоена со постојани ѕидови, има дире- i 
ктна дневна светлина и чија површина ј 
на подот изнесува најмалку 6 т 2 . 

Број на соби . 
Површина на 1 

собите во тг 

7. ПОВРШИНА НА КУЈНАТА 
Како кујна се искажува просторијата во 
станот што е наменета за готвење. 

8. ПОВРШИНА НА ПОМОШНИТЕ 
ПРОСТОРИИ 
Како помошни простории се сметаат: 
претсобјето, ходникот, шпајзот, бањата, 
клозетот и др., собите помали од 6 гп2, 
како и затворените тераси и веранди. 

10. К Л О З Е Т (НУЖНИК) 
Во станот, на промивање —- со приклучок 
ца јавна канализација 
Во станот., на промивање —_со приклучок 
па домашна канализација (септичка јама) 
Во станот, без промивање 
Вон станот, во истата зграда или во дворот .... 
Нема постојан клозт.......... 

И. ИНСТАЛАЦИИ НА ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА 
(]в> , Има 

Нема 
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12. СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕН,Е 
Домаќинствата во станот сс снабдуваат со 
вода за пиење од: 

Водоводните инсталации во синаном. .... 
Водоводните инсталации вон станот во 

III. ПОДАТОЦИ ЗА ЗГРАДАТА ВО КОЈА СЕ 
НАОЃА СТАНОТ 

истата зграда или во дворот 
Чешми иа јавниот водовод 
Дупчен бунар (пумпа) во дворот 
Дупчен бунар (пумпа) вон дворот . 
Копан бунар во дворот .... 
Копан бунар вон дворот 
Цистерна 
Други извори (река, поток3 извор и сл 

17. ГОДИНА НА ИЗГРАДБАТА ПА 
ЗГРАДАТА 

13. НАЧИН НА ЗАГРЕВАЊЕ ПА СОБИТЕ 

Ако сите соби во 
станот не се за-
греваат на ист на-
чин, одговорот сс 
дава според тоа 
на лој начин се 
загрева поголем 
дел од површината 
на собите. 

Централно или етажно 
греење ...» 
Термо-акумулациоии печки$ 
електрични радијатори, 
греалки и сл. -
Калеви и други ѕидани печки 
Подвижни печки на 
цврсти горива 
Подвижни, печки, радијатори 
и грсалки на течни горива и 
гас 
Отворено огниште 

18. ВИД ПА ЗГРАДАТА 

Исклучиво станбена со 1 стан 1 
Исклучиво станбена со 2 или повеќе станови 2 
Претежно станбена со 1 стан и простории за: 

земјоделство {стаја, штала и др.) 3 
;^земјоделска дејност, (продавница, канцеларија 

02) и др.) 4 
Претежно станбена со Тили повеќе станови ... 5 
Претежно нестантена со 1 стан 6 
Претежну нестанбена со 2 или повеќе станови 7 
Зграда со колективен стан или со самечки станови ... 8 
Зграда или објект населен од нужда 0 

19, ГОЛЕМИНА НА ЗГРАДАТА ВО КАТОВИ 

14. ВИД НА ПОДОТ ВО СОБИТЕ 

Ако сите соби во 
станот немаат ист 
под, одговорот се 
дава според тоа 
кој вид на под го 
покрива поголе-
миот дел од по-' 
врнатата на со-
бите. 

Паркет 

Штица или топли подоен од 
вештачки материјали 

Ветонз терацо3 шула , 

Земја .,..<< 

15 СОПСТВЕНОСТ ПА СТАПОТ 
Општествена 
Приватна • 

И. ПОДАТОЦИ ЗА НА СЕ ЛЕНОСТ А НА СТАНОТ 
16. ДОМАЌИНСТВА И ЛИЦА ВО СТАПОТ И 

ОСНОВ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СТАНОТ 

Реден 
број 

на до-
ма« 

ш т -
етното 

Број чле-
нови на 
домаќин-
ството 

(присутни 
и при-
времено 
отсутни) 

Број на 
привре-

мено при-
сутни лица 
на станот 
(ученици, 
студенти 

и ел.) 

Основ по кој домаќин-
ството го користи станот 
(се впишува зборот ,,да'' 
во соодветната колона) 

Реден 
број 

на до-
ма« 

ш т -
етното 

Број чле-
нови на 
домаќин-
ството 

(присутни 
и при-
времено 
отсутни) 

Број на 
привре-

мено при-
сутни лица 
на станот 
(ученици, 
студенти 

и ел.) 

соп-
стве-
ник 

закупе! е 

пот-
станар 

Реден 
број 

на до-
ма« 

ш т -
етното 

Број чле-
нови на 
домаќин-
ството 

(присутни 
и при-
времено 
отсутни) 

Број на 
привре-

мено при-
сутни лица 
на станот 
(ученици, 
студенти 

и ел.) 

соп-
стве-
ник 

со 
ста-

нарско 
право 

б е з 
ста-

нар-
ско 

право 

пот-
станар 

1 2 3 4 5 6 7 

< 

1 

Бројот на катови-
те се дава според 
највисоката страна 
на зградата. Сите 
полукатови (меѓу-
к а т ви) се сметаат 
како катови. 

Приземна- ...... 0 
t-каиша /ом........ 3 
1-катна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ММ.* 2 

Z-кашна ..и............... 3 
4-кашна с 4 
5-6-катна ....... .5 
1-%-катна ..............«..«...•• 6 
9Л^-катна . 7 
14 и ловеќекатна 8 

За секое домаќинство тито живее во стапот податоците се 
[внесуваат во посебен ред на табелата, а колоните се по-
полнуваат на следниот начин; 

Во колоната 1 се внесува редниот број од коло-
ната 4 на Контролникот (образец 1ICC-4). 

Во колоната 2 се впишува податок • за вкупниот 
број на членовите на домаќинството (присутни и 
привремено отсутни), што мора да биде еднаков на 
п о д а т о к о т од колоната 23 „Преглед на .лицата но-
пишани во домаќинството" образец IICC-2. 

Во колоната 3 се внесува бројот на привремено 
присутните лица во домаќинството за кои во коло-
ната 5 на Списокот 5 од образецот ПСС-2 се впи-
шат! цифрите ! и 2 како причина за привреме-
ната присутност. 

Колоните 4 до 7 се однесуваат на основата за ко-
ристење на станот и за сское домаќинство како 
одговор се впишува зборот „да" само но една од 
тие колони. 

За ненаселен стан, стап што сс користи повремено за одмор 
и рекреација, или за време па сезонските работи, како п 
за стап што се користи како втор или трет стан на дома* 
1'шнството, оваа табела не се пополнува. 

20. МАТЕРИЈАЛ НА НАДВОРЕШНИТЕ ЅИДОВИ 
ПА ЗГРАДАТА 
Претежно тврди материјали (тула, камену бетоиѕ 
современи градежни материјали и елементи) 
Претежно слаби материјали {набив, ќерпшсѕ 
плетер, шГпица и ел.) ............<....*.•«.«....«•• 
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У К А З И 

Претседателот на Републиката, врз основа на 
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а на пред-
лог од државниот секретар за надворешни работи, 
донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ФИНСКА И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА ФИНСКА 

I 
Се отповикува 
Златко Синобад од должноста на извонреден 

и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Република 
Финска. 

II 
Се назначува 
Љубица Станимировиќ, поранешен постојан 

претставник на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија при UNESCO, за извонреден 
и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Република 
Финска. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. .24 
11 ноември 1970 година 

белград 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

ОДЛИ КУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликува за извонредни заслуги на сите неј-
зини единици, за особена храброст и пожртвуван^ 
на нејзините борци и старешини во борбите против 
непријателот како и во борбите за конечно ослобо-
дување на Истра и нејзино присоединување кон Со-
цијалистичката Југославија; за посебен придонес 
на јакнењето и ширењето на братството и единство-
то на Хрватите, Та лиј аните, Словенците и другите 
народи на Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ 
43. истарска дивизија. 

Бр. 143 
28 август 1969 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за развивање на научната и кул-
турната соработка помеѓу Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и Република Фран-
ција 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Henry Solus, Marc Ancel; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Georges Vedel, Claude-Albert Colliard, Roger-
Henri Houin; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

Yvonne Marx, Chazal de Mauriac, Maxime Letourner, 
Maurice Roll and. 

Бр. 155 
9 септември 1969 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат по повод педесетгодишнината на 
постоењето и работата, а за особени заслуги и пости-
гнати значајни успеси на развојот на ветеринарни-
те науки, на организацијата на модерната ветери-
нарна служба, издигањето и оспособувањето низа 
генерации на ветеринарните работници со што е 
сторен посебен придонес за социјалистичката из-
градба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Ветеринарниот факултет — Загреб; 
за особени заслуги на делото ширење на брат-

ството и единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Бабић д-р Иво; 
за особени заслуги и постигнати успеси во ра-

ботата од значење за социјалистичката изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Оклаша д-р Божидар, Рапиќ д-р Стјепан, То-
машец д-р Иво, Барићак д-р Теодор, Винтерхалтер 
д-р Мато; 
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СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Францетић д-р Мирко, Млинац д-р Фрањо, Ре-
жен д-р Адолф, Сутлић д-р Александар, Захарија 
д-р Иван; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Буковац Драгутин, Чмарец-Михаљинец Слави-
ца, Ловренчић Стјепан, Лучић-Роки Петар, Пласај 
Розман Кристина. 

Бр. 156 
10 септември 1969 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ -
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликува по повод шеесетгодишнипата на ре-
волуционерната работа, а за истакнати заслуги на 
развивањето и јакнењето па свеста на нашите гра-
ѓани во борбата за изградба на социјализмот, за сло-
бодата и независноста на нашата земја и за заслу-
ги на зацврстувањето на мирољубивата соработка и 
пријателските односи: помеѓу Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија и другите земји 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Божичевић Иван. 

Бр. 160 
19 септември 1969 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликува за извонредни заслуги и успеси по-
стигнати во текот на Народноослободителната бор-
ба на издигањето на партиските кадри и покажана 
храброст во борбата против непријателот 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Средња партијска тола за Приморско ин Го-
рењем. 

Бр. 161 
22 септември 1969 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. pt 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за покажано држење, извонредна 
храброст, - присаство на духот и самопожртвување 
покажано при атентатот 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Колендић д-р Антон; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Голоб Станко. 

Бр. 162 
24 септември 1969 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликува за заслуги за стручното усовршува-
ње на старешинскиот состав на Воено воздухоплов-
ство, нивниот сестран развој и оспособување за ра-
ководење со единици и штабови, кано и за значаен 
придонес за јакнењето на борбената готовост и а Во-
еното воздухопловство — а со тоа и на оружените 
сили но Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМР1ЈА СО ЛОВО-
РОВ ВЕНЕЦ 

Вишата воена академија на Военото воздухоплов-
ство и ПВО. 

Бр. 163 
26 септември 1969 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито. е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за примерна работа на развива-
њето полет за остварување на поставените задачи, 
хако и за покажување на старешинските и војнич-
ките особини што им служат за пример на другите 
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СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

десетарите: Ангелов Никола Иван, Ђурић Жи-
војина Андрија, Јововић Томе Мартин, Миховец 
Мирослава Иван, Павловић Драгана Драгиша, Сто-
јановски Ристе Киро, Шакић Мије Иван, Вукша 
Миле Душан; 

разводниците: Маровић Томе Јосип и Ристовски 
'Александра Марин; 

војниците; Адамље Игњаца Јоже, Батистић Фран-
ца Данило, Дамјановић Живана Радосав, Даутбе-
говић Јунуза Мустафа. Фркетић Марка Иван, Ја-
ворник Станка Јожеф, Лакота Ахмеда Јусуф. Маје-
тић Јосипа Блаж, Маролт Мирка Дарко, Мазалипа 
Марка Перо, Николић Радована Божидар, Никшић 
Луке Миле, Рашић Еве Нарнша, Рашити Бајрама 
Исмет, Видаковић Милуна Живорад; 

за особено истакнување во познавањето и вр-
шењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

десетарите: Адамовић Дамљана Слободан, Б е р о -
вић Стјепана Фрањо, Боровац Ивана Карло, Божић 
Милана Јован, Ћуровац Мушана Јусуф, Демир Сан-
ке Сал кан, Драгосавац Богдана Јово, Ђуричин Ми-
лића Драган, Хусаковић Салиха Селим, Јагурџија 
Фехима Мустафа, Костић Живорада Владимир, Кр-
стић Мирослава Слободан. Марковић Душана. Ста-
ноје, Матић Обрада Милан, Панић Стефке Јово, 
Павловић Ивана Витомир, Пецељ Стевана Милош, 
Петровић Боривоја Живорад, Прерадовић Стојше 
Љубан. Преварек Мате Мато, Опачић Петра Стан-
ко, Радека Милана Бранко, Ракић Радоја Драгић, 
Рамадани Рамадана Веби, Рољић Милоша Мирко, 
Салопек Јосипа Јосип, Симић Милутина Радосав, 
Спасевски Милосава Димче, Сретенијевић Брани-
слава Драгован, Стојановић Олге Слободан, Стој-
ковић Пере Милован. Стопиншек Рудолфа Алојз, 
Шикутин Винка Стјепан, Шомсђи Иштвана Јанош, 
Ждеро Николе Милош; 

разводниците: Брацковић Звонка Маријан, Ћуко-
вић Михајла Миленко, Крсмановић Стевана Ради-
воје, Марковић Фрање Антон, Мусић Му је Нијаз, 
Саје Антона Антон. Вуковић Антона Стјепан; 

војниците: Ајвази Шабана Мех ди, Амиди Алије 
Селадин, Апостолов^ Милутина Миломир. Арбанас 
Јосипа Јосип, Бајмак Османа Шаип, Бакији Алије 
Зекирија, Берглез Сречка Јакоб, Бешић Идриза 
Адем. Бошков Стојана Лука, Божић Вукашина 
Миле, Бућма Здравка Драгутин, Ценцељ Албина 
Албин, Делетић Вељка Бранислав, Ђокић Радмила 
Драган, 

Ђорђевић Милорада Душан, Ђорђевић Александра 
Милош, Филиповић Љубомира Радослав, Филипо-
вић Драгољуба Живан. Голобочанин Ђорђа Мило-
сав, Хотљани Беата Нијази. Илић Милана Миодраг, 
Исени Алије Евзин, Исмаили Акики Локман, Јаков-
љевић Душана Раденко, Јанков Штејров Коста, Јар-
новић Франца Милан, Јотић Радисава Јордан, Јо-
вановић Вукадина Јосиф, Јовић Вукадина Јован, 
Јурков Јакоба Јосип, Кадић Абдулаха Абиб, Кеч-
кеш Луке Фрањо, Колић Јосипа Иван, Ковачевић 
Славка Радован, Кресовић Лазе Петар, Крсмановић 
Тихомира Драгољуб, Крстић Милана Владимир, 
Куртовић Синана Расим, Лазовић Богомира Милан, 
Лесковец Франца Франц, Лимани Мехмеда Дали, 
Лок а е Стипе Анте; 

Маковац Ивана Станко, Матошевић Блажа 
Мирослав, Метелко Јанеза Алојз, Милановић Павла 
Јуре, Момчиловић Светислава Светомир, Мршић 
Ивана Владо, Мујагић Реце Хасан, Нешић Чедоми-
ра Светомир, Обрадовић Вељка Светомир, Омрча-
нин Стеве Владо, Панић Радивоја Љубислав, Пеклз 

Иштвана Ференц, Петровић Драгутина Новица, Пет-
ровић Светислава Петар, Рашић Милана Никола, 
Ружичка Венцела Мирко, Сабљак Ивана Здравко, 
Саити Бећира Самија, Салоне« Ивана Иван, Сатма-
ри Јожефа Шандор, Седић Омера Ибрахим, Стани-
мировић Златомира Слободан, Старе Јанеза Јанез, 
Стевановић Радосава Милосав, Сулејмановић Иља-
за Ризо, Шакић Љубише Петар, Шешић Мирка Ми-
лутин, Шета Алије Хусо, Шифтар Јосипа Стјепан, 
Тијанић Вељка Светислав, Васић Јована Душан, 
Видони Анкице Младен, Зец Боже Јово, Зећири 
Велије Бектеш, Златковић Јована Момир, Жафа 
Томе Јосип, Жагар -Мартина Мартин, Живановић 
Новка Станислав, Живковић Борислава Миодраг, 
Живковић Томислава Раја. 

Бр. 188 
22 декември 1969 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, *с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за заслуги и постигнати успеси 
во работата од значење за социјалистичката изград-
ба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Јорданов Иван; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Цоневски Славко; 
за примерно залагање и постигнати успеси во 

работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Арсов Трајко, Арсовски Тодор, Едровски Јован, 
Јурић Владимир, Крстевски Иван, Момчиловић Ми-
ле, Мујагић Исмет, Облак Јанко, Прокопенко Фи-
лип, Серафимов Атанас, Славковић Благоја, Здрав-
ковић Славољуб. ' 

Бр. 196 
11 ноември 1969 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат по повод педесеттидишнината од 
постоењето и работата, а за особени заслуги во ра-
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ботата од значење за развојот на театарската умет-
ност и за културното издигање на нашите народи 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Словенско народно гледалишче, Марибор; 
за залагање и постигнати успеси во развивање-

то, зацврснувањето и омасовување^ на планинар-
ството 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Планинарско друштво, Преваље; 
за особени заслуги и постигнати успеси во ра-

ботата од значење за социјалистичката изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Ченчич Радо и Доуган Данило; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Орожен Маријан; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Будихна Ловренц, Налич Петар, Повше Август; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Анкеле Марта, Бајд Алојз, Баукарт Јан, Генедич-
Пешец Јусти, Каплан-Цоларич Марија, Коримшек 
Алојз, Ленич Јернеј, Лукач Франц, Новак Драго, 
Певец-Главкик Људмила, Рженички Јоже, Зорец 
Александер; -

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Анжел Мирко, Артнак Иван, Бертонцељ Антон, 
Бодаљ Стане, Центрих Карол, Другович Стане, 
Гашперин др Франц, Грчар Франц, Хластан Алојз, 
Јегдић Петар, Јерин Антон, Колар-Шорн Брони-
слава, Кошич Резка, Котник Рихард, Крањц Фра-
њо, Красник Мирко, Лампич Станислав, Моден 
Стане, Одлазек-Волчаншек Јелка, Орхек Јоже, Ото-
лани Јоже, Пангершич Андреј, Петрич Леополд, 
Пикл-Бизјак Људмила, Сотлар Алојз, Шкринар 
Јоже, Шмид Лудвик, Томазин Тине, Топликар 
Алојз, Водеб Јоже, Зупан Антон, Зулан Франц, 
Зуцанчич Антон; 

за особени заслуги на полето на јавната дејност 
со која се придонесува за општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Кланчник Грегор; 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Јерина Франц, Рупник Карел, Видали Иван; 
за особени заслуги на делото ширење на брат-

ството и единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Бурја Карол; 
за примерно залагање и постигнати успеси в<5 

работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Грошељ Венчеслав, Пездир-Кушар Францка, 
Шрај Јоже; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Димец-Кнез Аница, Грум-Плевник Јожица, Ли-
пичник Станко, Липовшек Јоже, Новак Станко, 
Подмиљшак Богомир, Равникар Антон, Свет-Ланчич 
Фани, Шкерјанц-Сешек Ема, Узмах-Подлогар Иван-
ка, Зупан-Слившек Марија. 

Бр. 198 
11 ноември 1969 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликува за особени заслуги и постигнати ус-
песи во работата и издигањето на младиот геодет-
ски кадар, стручното усовршување на старешин-
скиот состав на геодетската служба, нивниот сест-
ран развој и подготвување за должности во Југо-
словенската народна армија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЛОВО-
РОВ ВЕНЕЦ 

Војногеодетски институт. 

Бр, 199 
12 ноември 1969 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликува по повод стодваесет и петгодишни-
ната од постоењето и работата, а за извонредни за-
слуги постигнати во просветната и научната дејност, 
со што е направен придонес во образованието и 
културното издигање на нашите народи 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Народни музеј — Белград. 

Бр. 207 
17 ноември 1969 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. pt 
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ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат по повод педесетгодишнината од 
основањето, а за извонредни заслуги постигнати во 
развивањето и омасовувањето на спортот во нашата 
земја и за неговото успешно репрезеи.тираље на 
олимписките игри 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Југословенскиот олимписки комитет; 
по повод педесетгодишнината од основањето и 

работата, а за особени заслуги постигнати во рабо-
тата на собирањето на фудбалските значајни ре-
вултати 

Фудбалскиот сојуз на Југославија; 
по повод дваесет и петгодишнината од основа-

њето и работата, а за извонредни заслуги и придо-
нес на омасовување™ на кошаркарскиот спорт и за 
постигнатите значајни успеси на светските и регио-
налните натпревари 

Кошаркарскиот сојуз на Југославија. 

Бр. 206 
18 ноември 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Бибић Милорад, Ботица Антон, Паун Никола, 
Радошевић Мато, Радишевић Срећко, Синдик Иво; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Павловић Миодраг; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Борковић Ђорђе, Чечур Александар, Францис-
ковић Борис, Косић Тодор, Крстовић Вицко, Мар-
ковић Војислав, Перак Ђуро, Стјепчевић Антон, 
Војводић Слободан; 

за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Балић Томо, Боговац Бранко, Бркан Винко, Ца-
ревић Крсто, Ђуровић Марко, Клеп Станко, Кова-
чевић Живко, Лалошевић Драго, Маловић Петар, 
Матковић Роберт, Миличевић-Гарбин Марија, Ми-

линовић Никола, Милутиновић Милка, Николић 
Антон, Потпара Марко, Радиновић Петар, Стево-
вић Веселин, Степановић Трипо, Шевић Марко, 
Томичић Мило, Тошутовић Илија, Трповић Антон, 
Трповић Славко. 

Бр. 209 
21 ноември 1969 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за особени заслуги и постигнати 
успеси во работата од значење за социјалистичката 
изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Сеад Шахинпашић; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Јанковић Живорад, Мијатовић Антон, Мусић 
Мустафа, Папић Стеван; . 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

• Гузина Трифко, Латиновић Мићо, Сефић ХимЅо', 
Трикић Бранко; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Антонић Никола, -Бахтовић Авдо, Бешлија Сма-
ил, Бићо Мухамед, Благовчанин Мирослав, Бобнар-
-Бубњевић Даринка, Борис Јозо, Бурина Омер, Чеј-
вановић Осман, Даутовић Азем, Дерић Војислав, 
Ешпек Сретко, Гајић Мирко, Грабовица Фадил, Ха^ 
џић Мујо, Инђић Душан, Ивановић Борислав, Ка-
рановић Љубомир, Ковач Мирко, Кулоглија Знае-
ни ја, Лутвица Изет, Малкин Огњеслав, Марић Жив-
ко, Милишић Митар. Мухасиловић Халид, Николић 
Ратко, Нинковић Јован, Панић Јанко, Пашић Али-
ја, Поповић Слободан, Радановић Петар, Рамић 
Салих, Солдо Анто, Шафхаузер Владислав, Штрбац 
Младен, Шућур Војислав, Танасић Славко, Тифни-
чевић инж. Маријан, Ваљевац Салих, Зечевић Во-
јислав; 

за заслуги на делото ширење на братството и 
единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Ивковић Гојко; 
за примерно залагање и постигнати успеси во 

работата 
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СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Алибеговић Мухиба, Алић Ћамил, Алић Хусо, 
Бановић Радомир, Беровић Максим, Бешлија Незир, 
Галић Станко, Канановић Латиф. Меховић Џемила, 
Нухановић Џемила; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бањац Бранко, Башић Јусуф, Бебиш Марио, 
Бериша Имер, Благојевић Милован, Фазлић Бајро, 
Фејзић Халил, Фржовић Слободан, Глуховић Чедо-
мир, Грабовица Асим, Хабибовић Рамиз, Хасановић 
Мехо, Хемрековић Бајазид, Ибришимовић Фикрет, 
дмитровић Хаџо, Капо Алија, Крчмар Ђуро, Му-
ратагић Ибро, Омеровић Шаћир, Пашић Русмир, 
Рахмановић Рамиз, Селимовић Асим, Скочић Ибра-
хим, Софтић Енес, Шарић Зорка, Шерка инж. Анте. 
Танасић-Павловић Здравка, Трифковић Алекса, 
Удовчић Владо. 

Бр. 210 
21 ноември 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Думовић Душан; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Драшковић Павле, Радовић Милета, Рогановић 
Веселин, Шундић Љубомир; 

за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Кнежевић Бранко, Новаковић Милан, Первић 
Његослав, Роћеновић Марко, Шкурић Милан, Шљи-. 
ванчанин Милан, Вујовић Мило, Зорић Јово. 

Бр. 211 
21 ноември 1969 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4^од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за особени заслуги и постигнати 
успеси во работата од значење за социјалистичката 
изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Бошкин Ангела и Новшак Франце; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Брунчко Вилко, Чернец Франц, Шинковец Ја-
нез. Тополшек-Јаклић Јелка; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Симончич-Камник Метка; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Блокар Стане, Брглез Јернеј, Букавец Звони-
мир, Фрас Славко, Гаспарич Јоже, Годнич Станка, 
Ханжуреј Данило, Јакопец Бранко, Калишник Ште-
фан. Ковачец Јанко, Лебан Фердинанд, Махкота 
Антон, Марек Иван, Мавер Милан, Печан Антон, 
Петејан Јанко, Предан Васја, Przyhoda Rudolf, 
Рев Станко, Стенко Јернеј, Шеик Јанез, Шлајпах 
Јака, Штембал Марија. Видмар Драго, Видмар Тит, 
Вртовец Душан, Живец-Гулич Змага, Жужек 
Бранко: 

за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Јерас Франце; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бергант Ерген, Черне Мирко, Деклева Јоже, 
Дермастиа Матија, Долинар Душан, Хорват Иван. 
Иваиц Хилда, Копривц Иван, Краљ Драго, Крањц 
Јоже, Лесковшек Јарослав, Меглич Алфред, Пир-
нат Станислав, Поч Мирослав, Совић Антон, Видмар 
Славка, Жугман Франц. 

Бр. 212 
21 ноември 1969 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

.Ѓосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за пројавена извонредна снаодли-
вост и самопожртвување, излагајќи се во животна 
опасност при спречувањето и оневозможувањето на 
напаѓачите со огнено оружје на посадата на воен 
брод 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

артилерискиот потполковник Узелац Станка Ни-
кола; 
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СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

пешадискиот капетан Радојевић Борисава То-
мислав ; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

пешадискиот водник Сантрач Јове Рајко; 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

морнарот Ћирић Арсе Будимир. 

Бр. 213 
24 ноември 1969 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат по повод осумдесетгодишнината 
на животот, а за особени заслуги и постигнати ус-
песи во работата од значење за културното изди-
гање на нашите народи 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Коблар д-р Франце. 

Бр. 214 
24 ноември 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликува по повод на седумдесетгодишнината 
на животот и долгогодишната револуционерна ра-
бота, а за истакнати заслуги на развивањето и јак-
нењето на свеста на нашите граѓани во борбата за 
изградба на социјализмот, за слободата и независ-
носта на нашата земја, како и за заслуги на полето 
на зацврстувањето на мирољубивата соработка и 
пријателските односи помеѓу Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија и другите земји 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЛЕНТА 

Пуцар Ђуро. 

Бр. 215 
24 ноември 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јоска Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за извонредни заслуги и постиг-
нати успеси на реализацијата на филмот „Битка на 
Неретви" 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Михалић Здравко; 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Обрадовић Дејан, Парежанин Неђо, Врховец 
Иво; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Дугоњић Тања, Капић Сулејман, Поповић Ни-

кола. 
Бр. 216 

25 ноември 1969 година 
Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликува за особени заслуги и постигнати ус-
песи во работата од значење за социјалистичката 
изградба на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Жалић Зухдија. 

Бр. 217 
25 ноември 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликува по повод педесетгодишнината на по-
стоењето и работата, а за извонредни заслуги и по-
стигнати успеси на издигањето на стручниот и науч-
ниот кадар со што е сторен значаен придонес во об-
ласта на стопанскиот, општествениот, научниот и 
културниот развој на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Универза во Љубљана. 
Бр. 220 

2 декември 1969 година 
Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за примерни заслуги и умешност 
во работата на развивањето на постојан полет за-
ради остварување на поставените задачи во едини-
ците со кои раководат, како и за создавање услови 
за постигање на исклучително добри успеси во свои-
те единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

пешадискиот полковник: Бјелогрлић Ристе Ми-
лан; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

полковникот за врска: Борота Стевана Адам; 
а р т е р и с к и т е полковиици: Илић Уроша Љу-

бисав и Тајевић Миленка Здравко; 
пешадискиот полковник: Левстик Андрије Јо-

сип; 
пешадиските потполковници: Бјелајац Симе Бран-

ке, Јакшић Луке Илија, Јунаковић Анте Рашко, 
Кнежевић Николе Ђуро, Кокорина Владимира Ми-
ливоје, Мркић Јуре Милан, Ољача Ђуре Младен, 
Пажин Пане Сретен, Радосављевић Бранка Сава, 
Родић Илије Марко, Ројц Франца Франц, Саџак 
Стевана Јован; 

интендант ските потполковник: Бубало Николе 
Богдан, Бабац Андрија Иван, Ивошевић Петра Ми-
лош. Стајић Марка Данило; 

санитетскиот потполковник: Ђукановић Стевана 
Илија; 

техничките потполковници: Газић Самила Мус-
тафа, Локац Филипа Петар, Вукобрадић Цветка 
Славко; 

артилериските потполковници: Грдељевић Сто-
јана Раде, Плавшић Томе Бошко, Ренчељ Антона 
Богдан, Савић Јована Станко, Шијан Милана Дане; 

потполковникот за врска: Грујић Јована Владо; 
потполковниците на финансиска служба: Јер-

ман Јожефа Алојз, Миленковић Јосифа Бранислав, 
Милошевић Раха Радоје; 

потполковникот на административна служба: 
Ковачевић Крсте Бошко; 

потполковник! на правна служба: Матић Ра-
дисава Добривоје; 

потполковниците на оклопни единици: Мудрић 
Милована Раде и Ступар Ђуре Саво; 

мајорот на финансиска служба: Ачковски До-
нета Трајко; 

инженериските мајори: Атанасовић Тодосија 
Милош, Поповић Богољуба Радивој, Станимиров 
Драгољуба Живојин, Живановић Гојка Никола; 

пешадиските мајори: Ђурић Стојана Жарко, 
Добранић Саве Данило, Јовић Аћима Владо, Ракић 
Милојка Рајко, Стакић Митра Милан; 

техничките мајори: Гудовић Вуле Душан, Хргар 
Милана Ранко. Стојановић Крсте Чедомир; 

интендантските мајори: Јовићевић Блажа Ра-
дован, Миљевић Марка Јован, Самарџић Трипка 
Душан; 

артилсрпскиот мајор: Лебовић Ивана Јосип; 

мајорот за врска: Поткоњак Јове Марко; 
капетанот на корвета: Ковачевић Луке Илија; 
капетанот I класа на АБХ одбрана: Бајић Илије 

Игњат и Васиљевић Радисава Павле; 
санитетскиот капетан I класа: Броћовић Радо-

мира Милосав; 
техничките капетани I класа: Дрчић Јосипа 

Стјепан, Георгиевски Кирила Јован, Симоновић 
Милентија Радмило, Трајковски Теодоса Живко; 

артилериските капетани I класа: Јеловац Ђуре 
Јово и Кокоруш Ђоке Јанко; 

капетанот I класа за врска: Мандић Раде Ми-
лан; 

пешадискиот капетан I класа: Маснић Андрије 
Марин; 

Бр. 221 
22 декември 1969 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

577. Одлука за примена на ослободувањето од 
плаќање царина за стоките што се уве-
зуваат поради отстранување на последи-
ците од земјотресот што ги погоди тери-
ториите на општините Гацко, Книн и Др-
шци и деловите еа општината Сињ — 1213 

578. Одлука за дополнение на Одлуката за 
определување на . земјоделските и пре-
хранбените производи за кои при увозот 
се плаќа посебна давачка — — — — 1213 

579. Одлука за користење на средствата оства-
рени со наплата на посебната давачка при 
увозот на земјоделски и прехранбени 
производи — — — — — — — — 1214 

580. Одлука за дополнение на Одлуката за за-
држување на цените на затеченото ниво 
за индустриските производи — — — 1214 

581. Одлука за минималните откупни цени на 
тутунот — — — — — — — — — 1214 

582. Одлука за почетокот на излегувањето на 
„Службен лист на СФРЈ", на албански и 
унгарски јазик — — — — — — — 1216 

583. Решение за определување на сезонскиот 
граничен премин за меѓународен помор-
ски сообраќај — — — — — — — 1216 

584. Правилник за техничките мерки и услови 
за лифтови — — — — — — — — 1216 

585. Упатство за дополнение на Упатството за 
постапката за утврдување на царинската 
основица и за остварување на правото на 
ослободување од плаќање на царина — 1231 

586. Упатство за крајните рокови до кои се 
врши третирање на растенијата и на рас-
тителните производи со средства за заш-
тита на растенијата (пестициди) — — 1232 

587. Решение за основните обрасци за пописот 
на населението и становите во 1971 година 1236 

Издавач: Новинска установа „Службен лист на СФРЈ**, Белград, Јована Ристика 1. Пошт. фах 226. 
— Директор и главен и одговорен уредник Исо Бару«, Улица Јовина Ристика бр I. — 

Печати Београдски графички завод, Белград, Булевар војводе Мишима бр. 17 


