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Цена на овој број е 3,00 динари. -
Претплата за 1969 година изнесува 
60 - дин - Редакција: Улица Јована 
Ристиќа бр 1. Поштенски фах 226 -
Телефони: централа 50-931. 50-932, 50-93Ј 
и 50-934; Служба за претплата 51-732. 

Продавна служба 51-671. 

160. 
Врз основа на членот 37 став 2, во врска со 

членот 54 од Законот за прометот на стоки и услуги 
со странство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/62 
и „Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65, 28/66 и 54/67), 
во врска со членот 20 од Законот за девизното ра-
ботење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66, 54/67 
и 55/68) и точката 1 од Одлуката за постапката за 
утврдувањето и распределбата на стоковните кон-
тингенти односно на девизните континенти за увоз 
на стоки во 1969 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 43/68), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКОВНИТЕ И ДЕ-
ВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ 

ВО 1969 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за утврдување и распределба 

на стоковните и девизните контингенти за увоз на 
стоки во 1969 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
11/69) во точката 2 по редниот број 31 се додаваат 
два нови редни броја, кои гласат: 

Ред. 
6poj 

1 2 3 4 5 

31а 001-30-10 Свињи месест 01.03/2а 70.000 парчиња 
316 001-30-50 Прасиња 01.03/3 40.000 парчиња 

2. УВОЗОТ на производите од точката 1 на оваа 
одлука може да се врши до 15 мај 1969 година. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во („Службен лист на СНРЈ". 

Р. п. бр. 48 
13 март 1969 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

161. 
Врз основа на членот 32 од Основниот закон за 

јавните патишта („Службен лист на СФРЈ", бр. 27/65 
и 7/67), во согласност со државниот секретар за на-
родна одбрана, сојузниот секретар за стопанство 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ И 
ОСНОВНИТЕ УСЛОВИ ШТО СЕ ПРИМЕНУВААТ 
ПРИ ПРОЕКТИРАЊЕ НА ЈАВНИ ПАТИШТА И 

ОБЈЕКТИ НА НИВ 
Член 1 

При проектирање на јавни патишта и објекти на 
нив ќе се применуваат елементите и основните усло-
ви што ги содржат Техничките прописи за елемен-

тите и основните услови што се применуваат при 
проектирање на јавни патишта yi објекти на нив, 
што се отпечатени кон овој правилник и се негов 
составен дел. 

Член 2 
Изградба односно реконструкција на јавни па-

тишта и објекти на нив што е започната пред денот 
на влегувањето во сила на овој правилник, може 
да се продолжи односно заврши според веќе одо-
брената техничка документација за нивната изград-
ба во согласност со досега важечките прописи за 
елементите и основните услови за проектирање на 
јавни патишта. 

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

вилник престануваат да важат: Правилникот за Тех-
ничките прописи за елементите и основните услови 
за проектирање на јавни патишта („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 47/57) и Технички прописи о еле-
ментима и основним условима за пројектовање јав-
них путева (додаток на „Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 47/57). 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

триесет дена од денот на објавувањето во „Служ-
бен лист на СФРЈ". 

Бр 15-1929/1 
18 февруари 1969 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за стопанство, 
др Боривое Јелиќ, с. р. 

ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ 
ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ И ОСНОВНИТЕ УСЛОВИ ШТО 
СЕ ПРИМЕНУВААТ ПРИ ПРОЕКТИРАЊЕ НА 

ЈАВНИ ПАТИШТА И ОБЈЕКТИ НА НИВ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1 Елементите и основните услови предвидени со 

овие прописи се применуваат при проектирање 
изградба на нови јавни патишта, односно при 
проектирање реконструкција на постојни јав-
ни патишта на територијата на Југославија, 
што не и припаѓаат на мрежата на меѓународ-
ните патишта. Меѓународните патишта мораат 
да ги исполнуваат и условите предвидени со 
меѓународните спогодби што се однесуваат на 
патиштата за меѓународен сообраќај, а кои 
Југославија ги склучила и ратификувала. 

1.2 При проектирање изградба на нови јавни па-
тишта, односно при проектирање реконструк-
ција на постојни јавни патишта, треба да се 
тежнее кон примената на елементи поповолни 
од оние што се предвидени со овие прописи, 
ако тоа го бара безбедноста на сообраќајот. 

1.3 Понеповолни елементи од елементите предви-
дени со овие прописи можат да се примену-
ваат само по исклучок, ако со тоа се избегну-

Количина 
односно 

вредност 

Tap. број 
од Царин-

ската тарифа 

Наименување Шифра од 
Номенкла-
турата СИТ 
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ваат економски неоправдани инвестиции, што 
мора детално да се документира во техничката 
документација. 

1.4 Проектот на патот треба да се заснова врз ре-
зултатите на претходните детални сообраќајни, 
економски, климатски, педолошки, геомеха-
нички, хидролошки и геолошки студии и ис-
тражни работи. 

2.1 
2.1.1 

2.1.2 

2. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ 

Поделба на јавните патишта 
Според Основниот закон за јавните патишта, 
јавните патишта се делат, според своето сто-
панско и општествено значење и подрачјето 
на кое му служат, на патишта од I, II, III и 
IV ред. 
Според видот на сообраќајот за кој се наме-
нети, јавните патишта се делат на автопатиш-
та, патишта определени исклучително за со-
обраќај на моторни возила и патишта за ме-
шовит сообраќај. Како автопат се смета јавен 
пат наменет исклучително за моторен сообра-
ќа ј со брзини еднакви или поголеми од опре-
делените минимални брзини, со најмалку че-
тири сообраќајни ленти (по две за секој пра-
вец на возење) и без крстосување во исто ниво 
со други комуникации. Коловозниците за ед-
ниот и другиот правец на возење мораат да 
бидат и физички издвоени. Автопатот мора да 
има континуелни ленти за запирање на вози-
лата во нужда или, по исклучок, ако ги нема, 
спорадични проширувања на коловозникот од 
определена должина. Поврзувањето на дру-
гите патишта со автопатот мора да биде изве-
дено на начин кој овозможува вклучување во 
сообраќајот и исклучување од сообраќајот 
само на соодветен коловозник на автопатот, 
зависно од правецот на возењето. 
Патиштата за мешовит сообраќај се наменети 
за движење на сите видови друмски возила и 
други учесници во сообраќајот (за моторни 
и запрежни возила, велосипедисти, пешаци 
и сл.). 

2.1.3 Според перспективната густина и структурата 
на сообраќајот, јавните патишта се делат на 
5 разреди: 

1 разред: патишта за мошне густ сообраќај, со 
повеќе од 7.000 моторни возила на 
24 часа, од тоа повеќе од 1.200 мо-
торни возила со носивост поголема 
од 5 тони; 

2 разред: патишта за густ сообраќај, со повеќе 
од 3.000 до 7.000 моторни возила на 
24 часа, од тоа повеќе од 300 до 
1.200 моторни возила со носивост 
поголема од 5 тони; 

3 разред: патишта за сообраќај од средна гус-
тина, со повеќе од 1.000 до 3.000 мо-
торни возила на 24 часа, од тоа 
повеќе од 100 до 300 моторни возила 
со носивост поголема од 5 тони; 

4 разред: патишта за сообраќај од мала гус-
тина, со повеќе од 500 до 1 ООО мо-
торни возила на 24 часа, од тоа по-
веќе од 10 до 100 моторни возила со 
носивост поголема од 5 тони; 

5 разред: патишта за сообраќај од мошне 
мала густина — до 500 моторни во-
зила на 24 часа, од тоа до 10 мо-
торни возила со носивост поголема 
од 5 тони. 

АКО ВО структурата на сообраќајот на опре-
делен пат има повеќе моторни возила со но-
сивост поголема од 5 тони отколку што е опре-
делено за ТОЈ разред, патот ќе се групира во 
следниот повисок разред, но само во поглед на 
надолжните наклони; ако бројот на моторните 
возила со носивост поголема од 5 тони е по-
мал од бројот наведен за тој разред, патот ќе 
се задржи во тој разред. 
При определување на бројот на моторните во-
зила, еден моторцикл ќе се смета како 0,5 мо-
торно возило. Запрежниот сообраќај не се зема 
предвид за определување на елементите на 
патиштата, освен во посебно образложени 
случаи. 

2.2 Поделба на теренот — видови предели 
Пределите низ кои минуваат патиштата се 
делат на следните видови: 
1) рамни предели; 
2) ритчести предели; 
3) бреговити предели; 
4) планински предели. 
Видот на пределот се утврдува според основ-
ните карактеристики на теренот дадени во 
табелата 1. 

Табела 1 — Видови предели 

Основна 
карактеристика 

В и д п р е д е л 
Основна 

карактеристика Рамничарски Ритчест Бреговит Планински 

Релативна височинска 
разлика во релјефот5") незначетелна до 70 m 70 до 150 m > 150 m 

Наклон на падините до 1:10 1 :10 до 1 : 5 1 :5 до 1 :1 > 1 :1 до вертикалните 
падини 

Купираност (збрчканост) 
на теренот -

послабо 
изразена 

посилно 
изразена 

мошне силна испрекр-
шеност, остри гребени, 
тесни длабоки котлини 

Можни елементи на 
трасата избор слободен избор делумно 

отежнат 
избор ограничен, 
елементи делум-
но присилни 

елементи предимно 
предопределени 

Се подразбираат височинските р а з л и к и на правецот н а п р у ж а њ е т о на трасата и на д о л ж и н и т е до 1 k m . 
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2.3 Сметковна брзина 

Сметковната брзина е основа за определување 
на елементите на патот. Сметковната брзина 
се определува според перспективата густина 
и структурата на сообраќајот, видот на тере-
нот и значењето на патот во мрежата на па-
тиштата на Југославија. Сметковните брзини 
се дадени во табелата 2. 

Усвоената сметковна брзина мора да се задр-
жи на што подолги отсечи на патот. Таа може 
да се менува само на места каде што тоа го 
бараат или на тоа упатуваат теренските или 
сообраќајните услови, ако тие услови постојат 
на доволно долг отсек на патот. За сметков-
ните брзини под 60 km/h треба минималните 
елементи што помалку да се применуваат (точ-
ка 1.2). 

Табела 2 — Сметковни брзини 

Разред на патот според 
1 Сметковна брзина во km/h за предел 

идната густина на 
сообраќајот Рамничарски Ритчест Бреговит Планински 

Автопатишта и патиш-
та: 

1 разред 120 120 (100) 100 (80) 80 (60) 

2 разред 120 (100) 100 (80) 80 (60̂  60 (40) 

3 разред 100 (80) 80 (60) 60 (50) 50 (40) 

4 разред 80 (60) 60 (50) 50 (40) 40 (30) 

5 разред 60 (50) 50 (40) 40 (30) 40 (30) 

3.1 

За патишта на најважни сообраќајни правци 
може да се земе сметковната брзина што ва-
жи за следниот повисок разред во ист вид 
предел. Ова не важи за преминување од 
2 во 1 разред. 
За патишта од I ред сметковните брзини не 
можат да бидат помали од брзините предви-
дени горе за патиштата од 3 разред, а за па-
тиштата од II ред сметковните брзини им од-
говараат на патиштата од 4 разред. 
Брзините дадени во загради ги претставуваат 
исклучителните долни граници на сметкое-
ните брзини, и нивната примена треба посеб-
но да се оправда. 

3. КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПАТ 
Коефициент на отпорот кон лизгање на трка-
лото по коловозникот 
При пресметување на елементите на патот врз 
кои влијае отпорот кон лизгање на тркалото 
по коловозникот, мора да се смета со вреднос-
тите на коефициентот f (односно fi и fa) на 
отпорот кон лизгање, наведен во табелата 3. 
Табела 3 — Коефициенти на отпорот кон лиз-

гање на тркалото по коловозникот 

Сметковна брзина 
КОЕФИЦИЕНТ 

Сметковна брзина f f1 
f2 

V ^ 80 km/h 0,40 0,37 0,15 

V > 80 km/h 0,32 0,30 0,12 

f = вкупна вредност на дозволеното користе-
ње на отпорот кон лизгање на тркалото 
по коловозникот 

f1 = вредност на коефициентот на отпорот кон 
лизгање за преземање на влечната или 
копната сила 

f2 = вредност на коефициентот на отпорот 
кон лизгање за преземање на силите 
што дејствуваат вертикално врз праве-
цот на движењето 

3.2 Должина на патот на кочењето на моторните 
возила 
Должината на патот на кочењето (во метри) 
на моторните возила за разни брзини и на-
должни напони се определува според равен-
ката 
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или според графиконите 1 и 2. 
Во горната равенка ознаките се следните: 
V = сметковна брзина во km/h 
t = преодно време = 1,5 sec 
fi = коефициент на отпорот кон лизгање на 

тркалото по коловозникот од табелата 3. 
р = дозволен подолжен удир = 1,5 т/ѕес 3 

ѕ = надолжен наклон во % 

8.3 Прегледна должина 

8.3.1 Нормалната прегледна должина Р мора да ќ 
биде еднаква на должината на патот на коче-
њето од графиконот 1 односно 2, заокружена 
нагоре до цели 5 т . 

Графикон 2 

3 3.2 Прегледна должина при престигнување (Pi) 
Теоретски потребната должина на прегледнос-
та за престигање на возила му е еднаква на 
збирот на должините Рг и Рз (слика 1). 
На автопатишта со четири сообраќајни ленти 
и со одвоени правци на сообраќајот на посебни 
коловозници, прегледната должина за пре-
стигање и е еднаква на должината Рг (сли-
ка 1). 

Слика 1 

Должините Ра и Рз за разни брзини Vi, V2 и 
Vs ќе се читаат од графиконот 3. 
Брзините VJ, VI и Vs се определуваат на след-
ниот начин: 
- за сметковните брзини V ^ 80 km/h: 

Vi = V; V 2 = 1,4 V; Vs = V 
— за сметковните брзини V > 80 km/h: 

Vi = 0,75 V; V2 = V; Vs = V. 
8.4 Елементи на напречниот профил 
8.4.1 Широчина и број на сообраќајните ленти 

Широчината на сообраќајната лента се опре-
делува според сметковната брзина и е дадева 
во табелата 4. 
Табела 4 — Широчина на сообраќајната лента 

според сметковната брзина на патот 

Сметковна брзина V 
(во km/h) 

Широчина на сообра-
ќајната лента 

(во метри) 
^ 100 3,75 

80 ^ V ^ 100 3,50 
60 < V < 30 3,25 
40 С V ^ 60 3,00 
V ^ 40 2,75 

Вкупниот број на сообраќајните ленти треба 
да е парен, а се определува според густината 
на сообраќајот и пропусната моќ на патот. 
За делници на приоди кон населба и патишта 
во подрачјето на населба важат посебните 
прописи за определување на широчината и 
бројот на сообраќајните ленти. 
Во широчината на сообраќајната лента не се 
засметува ивичната лента, односно ивичникот 
или ивичната лишија. 
Ако коловозшжот има повеќе од две сообра-
ќајни ленти, широчината на одделните ленти 
не смее да биде помала од 3,00 ш. 

3.4.2 Велосипедски патеки 
Велосипедските патеки во профилот на патот 
се издвојуваат од коловозникот височински 
или, по исклучок, со раздвојна лента. Вело-
сипедска патека може да се предвиди ако про-
изводот на бројот на моторните возила на ден 
и бројот на велосипедист на ден достигнува 
или преминува 150.000, земајќи ја предвид гу-
стината на моторниот и велосипедскиот соо-
браќај во годината на изработката на патот, 
Широчината на сообраќајната лента за еден 
ред велосипедски е 1,0 т , а оддалеченоста на 
оската на лентата од постојаната поединечна 
пречка (дрвја, столбови) — 0,80 т , односно од 
континуалната или подвижната пречка (во-
зило) — најмалку 1,0 т . Најмалиот број соо-
браќајни ленти е по една за секој правец на 
движење, и тогаш се работи секогаш една па-
тека за обата правца на движење. За велоси-
педските патеки со повеќе сообраќајни ленти 
и со едносмерно движење може широчината 
на сообраќајната лента да се намали на 0,90 т . 
Слободната височина на габаритот на велоси-
педската патека е min 2,50 m. 
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Во профилот на патиштата исклучително за 
моторн,иот сообраќај, велосипедски патеки се 
забранети. 

3.4.3 Пешачки патеки 
На патиштата со дозволен пешачки сообраќај 
треба со соодветно проширување и зацврсту-
вање на бановините да се овозмож,и овој соо-
браќај. Во случај на поинтензивен пешачки 
сообраќај треба да се испита потребата од 
изработка на посебна пешачка патека, одвоена 
на соодветен начин од коловозникот (височин-
ски или, по исклучок, со изработка на соодвет-
на лента). При утврдувањето на потребата за 
посебна пешачка патека треба да се земе пред-
вид густината ма моторниот и пешачкиот 
сообраќај (просечната и во најоптоварениот 
час), близината на населби и другите услови 
од влијание врз безбедноста на сообраќајот 
(прегледност на патот, широчина на профилот, 
дозволени брзини, број на раскрсници итн.). 
Најмалата широчина на пешачката патека за 
еден ред пешаци е 0,80 т , а најмалата висо-
чина на слободниот профил на пешачката па-
тека е 2,50 т . Изработка на пешачка патека 
се забранува во профилот на патишта што се 
наменети за моторниот сообраќај. 
За градски и приградски подрачја важат по-
себните прописи. 

3.4.4 Напречен наклон на коловозникот во правец 
Големината на напречниот наклон на коло-
возникот на правите делови на патот треба да 
се определи според видот на коловозната по-
стилка и количината на врнежи. За одделни 
видови постилки треба да се применуваат 
следните вредности на напречниот наклон: 

— за врзани со вода толченич-
ки постилки — — — — — — 4% 

— за камена коцка и повр-
шински обработки — — — — 3% 

— за други видови асфалтен 
пости л ки — — — — — — — 2,5% 

— за цементен бетон — — — 2% (1,5%) 
Од овие вредности може да се отстапи само по 
исклучок и со соодветно документирано об-
разложение. 
Напречниот наклон во права линија може да 
биде едностран или двостран. Едностраниот 
наклон треба да се применува за современи 
коловозни постилки, ако коловозникот не е 
со повеќе од три сообраќајни ленти. Двостра-
ниот напречен наклон на патишта надвор од 
населби може само по исклучок да се приме-
ни, а примената на таквиот наклон треба до-
кументирано да се образложи. 

3.4.5 Напречен наклон на коловозник во кривини 
Во сите кривини коловозникот мора да има 
едностран напречен наклон кон внатрешната 
страна на кривината. 
Максималниот напречен наклон изнесува во 
кривини 7% , а минималниот напречен наклон 
— 3%. Во серпентини напречниот наклон мо-
же да биде и поголем од 7%, но не над 9%. 
Големината на напречниот наклон во горните 
граници е определена според точката 3.5 од 
овие прописи. 
На делници на патот со надолжен наклон по-
голем од 5% треба за соодветниот износ да се 
намали максималниот напречен наклон на ко-
ловозникот, според графиконот 4. 

3.4.6 Ивични ленти и ивични линии 
Ивични ленти се задолжителни за сите патиш-
та од 1 и 2 разред. 

Е А 
V 

Ивичните ленти треба да се разликуваат од 
коловозникот според конструкцијата или бо-
јата, а нивната широчина изнесува: 
— за сметковни брзини ^ 100 km/h — 0,50 m 
— за сметковни брзини 60 до 

100 km/h - - - - - - - 0,35 m 
За брзини помали од 60 km/h ивичните лен-
ти не се применуваат. 
Напречниот наклон на ивичната лента според 
смислата и големината е ист како и наклонот 
на коловозникот. 
Ако се очекува скоро проширување или зајак-
нување на коловозната конструкција, ивич-
ните ленти треба да се заменат со ивични ли-
нии, со проширување на коловозникот кое е 
еднакво со широчината на ивичната лента. 
Широчините на ивичните линии изнесуваат: 
— за сметковни брзини >=100 km/h 015 m 
— за сметковни брзини 60 до 

100 km/h - - - - - - - 0,10 m 
Ивичните ленти и ивичните линии не се сме-
таат во широчината на коловозникот и се за-
држуваат ненамалените широчини преку об-
јектите и низ усеците. 

3.4.7 Банкини 
Широчините на банкините се дадени во табе-
лата 5. 

Табела 5 — Широчина на банкината според 
сметковната брзина на патот 

Сметковна брзина Широчина на банкините 
km/h нормална минимална 

V ^ 100 2,50 1,50 
80 < V < 100 2,00 
60 < V 80 1,50 1,00 

V 60 1,00 

Ако рабовите на планумот на патот се осигу-
рени со челична одбојна ограда, широчината 
на банкината изнесува 1,00 т . Ако долж ко-
ловозникот постои континуална лента за за-
пирање на возилата во нужда, најмалата ши-
рочина на банкината изнесува 0,75 т . 
Банкината мора да биде доволно збиена и но-
сива, за да може да ја прими тежината на 
тркалото на товарно возило без деформации 
што би можеле да ја загрозат безбедноста на 
сообраќајот. — Наклонот на банкината според 
правецот и големината е еднаков со наклонот 
на коловозникот, но пониска банкина не смее 
да биде со наклон помал од 4%. 
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3.4.8 Разделна лента и разделна линија 
На авто патиштата мора помеѓу двата коло-
возника според правецот на возењето, ако овие 
се во исто ниво, да се предвиди разделен по-
јас во широчина од најмалку 4,00 (по исклу-
чок 2,50 m), озеленет на соодветен начин. 
Местата за паркирање на возила на авто-па-
тиштата мораат со разделен појас да бидат 
одвоени од' коловозникот, а широчината на 
овој појас е најмалку 1,00 m; помеѓу одмора-
лиштето на автопатиштата и коловозникот 
појасот треба да е што поширок, засаден на 
соодветен начин. 
Разделните линии помеѓу одделни сообраќајни 
ленти треба да бидат обележени на коловоз-
никот со контрастна боја, во широчина според 
точката 3.4.6 од овие прописи. Ако средната 
разделна линија е удвоена, нејзината вкупна 
широчина изнесува 2 X 0,10 m, без оглед на 
сметковната брзина. Средната разделна лини-
ја е содржана во широчината на коловозни-
кот. 

3.4.9 Одведување на метеорска вода 
Системот за одведување метеорска и друга по-
вршинска вода од коловозникот мора да биде 
проектиран така што да се обезбеди сигурно 
и брзо одводнување на профилот на патот. 
Примена на ендеци во трапезеста форма непо-
средно долж патот треба да се избегнува. 
Системите за одведување на метеорска вода 
пропишани се со соодветни југословенски 
стандарди. 

3.4.10 Лента за запирање на возила во нужда 
На автопатиштата и на патиштата од 1 и 2 
разред се препорачува за двата правца на во-
зењето изработка на ленти за запирање на 
возилата во нужда (поради квар на возилото, 
поради бришење на ветробрани, за случај на 
слабост на возачот и сл.). 
Лентите за запирање на возилата се водат или 
непрекинато долж патот, или се прекинуваат; 
прекинување на овие ленти на автопатиштата 
може да се врши само ако за тоа постојат сил-
ни економско-технички причини. 
Широчината на лентите за запирање на вози-
лата изнесува min 2,50 m, а тие треба да се 
работат непосредно покрај ивичната лента или 
ивичната линија од десната страна на коло-
возникот. 
Напречниот наклон на лентите за запирање 
на возилата е насочен од работ на коловозни-
кот нанадвор, освен на мостови и во тунели 
каде што може да биде од иста смисла како 
и наклонот на коловозникот. Големината на 
напречниот наклон е како и во правецот. 

3.4.11 Посебните сообраќајни ленти за бавно возење 
на угорништа, односно на падови. 
Додатните сообраќајни ленти за бавно возење 
се работат на автопатишта и на патишта од 1 
и 2 разред со сметковни брзини поголеми од 
60 km/h, и тоа на угорништа и падови, на кои 
брзината на товарните возила се намалува под 
најмалата брзина Vn наведена во табелата 6, 
поради големината на наклонот или поради 
должината на која тој наклон постои. По ис-
клучок, треба да се применат на патишта од 
3 разред ако бројот на товарните возила со но-
сивост поголема од 5 t е поголем од 20% од 
вкупниот број на моторните возила и ако при 
тоа сметковните брзини се поголеми од 60 km/h. 

Табела 6 — Најниска критична брзина за оп-
ределување на теренот За побавно возење 

Сметковна Најмала Критична 
брзина V брзина V„ брзина Vkr 

km/h km/h km/h 
120 45 55 
100 40 50 
80 35 45 
60 30 40 

На местата каде што се предвидени посебни 
точки за бавно возење задолжително е мар-
кирана на коловозникот според сл. 6. и 7. 

Автомобилски пат со четири сообраќајни ленти 

Слика 6 

Пат со две сообраќајни ленти 

Слика 7 

Утврдување на потребата за посебна лента на 
угорништа, како и утврдување на должината 
на таа лента, треба да се врши според табе-
лата 6. и графиконот 5, при што е: 
V = сметковна брзина (km/h); 
Vt = трајна брзина во km/h, т. е. брзина што 

возилото ја задржува при константно и 
неограничено долго угорниште (се опре-
делува од графиконот 5); 

Va = најмала брзина на угорниште во km/h, т. е 
брзина под која возилото на проточна сообра-
ќајна лента не смее да се движи односно ја 
определува потребата за посебна лента; 

Vkr = критична гранична брзина на угорниште во 
km/h, т. е. најмала брзина со која возилото 
смее да мине од посебна на нормално-проточна 
сообраќајна лента односно го определува по-
четокот и крајот на посебната лента; 

Vd = дојдовна брзина во km/h, т. е. брзина со која 
возилото приоѓа кон угорништето што се ис-
питува. Оваа брзина треба да се определи врз 
основа на графиконот 5 (ако приодот е исто 
така во угорниште) и врз основа на други пат-
ни и сообраќајни услови за усвоено-меродавно 
возило. 
Дојдовната брзина треба де е, земено воопшто 
Vd ^ 65 km/h. 

3.5 Хоризонтални кривини 

3.5.1 Минимални полупречници 
Минималните вредности на полупречникот на 
кривините во функција од сметковната бр-
зина, напречниот наклон и коефициентот на 
отпорот кон лизгање треба да се сметаат според 
образецот: 

V2 
R m i n = 127 (f2 + 0,01 qmax) 

или да се чита во графиконите 6 односно 7. 
Минималните полупречник, определени спо-
ред напред дадениот образец, односно читани 
во графиконот, можат да се применат само ако, 
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од кои и да било причини, не можат да се 
применат поголеми по лупречници. 
Во нејасни случаи изборот на полупречникот 
треба да се врши врз основа на сообраќајно-
-техничко и економско споредување. 
Големините на напречниот наклон на коловоз-
никот во кривина q за R > Rn,,n се определени 
со образецот: 

и можат да се читаат во графиконот 6 односно 
7, со тоа што овој наклон да не може да биде 
помал од 3% во смисла на одредбите од точка-
та 3.4 5 од овие прописи. 
Вредноста на коефициентот на сразмерот ,,к" 
за усвоените вредности f2 и напречниот наклон 

треба да се земат од табелата 7 

Табела 7 — Вредности на коефициентите за 
пресметување на напречниот наклон на 

коловозникот 

Сметковна qmax 
Коефициент 

брзина qmax 
F2 к 

V < 80 km/h 
7% 

0,15 0.318 
V > 80 km/h 7% 0,12 0,368 

За секоја друга вредност qmaJ, односно f2 треба 
коефициентот „к" посебно да се пресмета спо-
ред образецот: 

Во тој случај големините Rm,n и q треба да се 
определат исклучително според горе дадените 
обрасци. 

3.5.2 Примена и форма на преодната кривина 
На патиштата е задолжителна формата на 
преодната кривина на клотоид. Примена на 
преодни кривини од соодветна должина е за-
должителна на сите нови градења и сите ре-
конструкции на патишта, и тоа: 
— на патишта со сметковна брзина V ^ 80 

km/h за сите кружни лакови со полупреч-
ник R <7.000 m; 

— на патишта со сметковна брзина V > 80 
km/h на сите кружни лакови со полупреч-
ник R < 10.000 m. 

За кружни лакови со полупречник поголем од 
наведените износи, примена на преодни криви-
ни не е задолжителна но се препорачува во 
согласност со начелата за обликување на па-
тишта. 
Преодни кривини треба да се применуваат се-
каде, каде што трасата на патот минува од 
една накривеност во друга, како: 
— помеѓу права и кружен лак; 
— помеѓу два истомерни лака со различни по-

лупречник (кошнички кривини); 
— помеѓу два кружни лака спротивно ориен-

тирани (контракривина). 
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3 5.3 Минимална должина на преодната кривина 
5.5.3.1 При преминување од правецот во кружниот 

лак и при преминување помеѓу кружните ла-
кови спротивно ориентирани, минималната 
должина на преодната кривина треба да се 
прочита од графикони 8 односно 9, или да се 
пресмета според обрасците: 

каде што е: 
f2 = коефициент на отпорот кон лизгање од 
табелата 3 
V = сметковна брзина во km/h 
х = бочно тргање во m/ѕес3 

Lm.n = најмала теоретска должина на преодна-
та кривина во метри. 
За тргање „х" се допушта горна граница од 
0,3 m/ѕес3 (по исклучок 0,5 m/ѕес3) 
Минималната допуштена преодна кривина мора 
да има отсек на круг R> 0,30 т и н е смее 
да биде пократка од преодната рампа. 
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3.5.3.2 При преминување помеѓу истомерни кружни 
лакови, сложена кривина од два лака со раз-
лични полупречници треба да се одбегнува, 
ако разликата во полупречниците е поголема 
од 1:3, а помалиот од овие полупречници е 
К ^ 100 m. 
Ако помалиот полупречник е R ^ 500 т , нема 
ограничување во поглед односот на полупреч-
ниците на вакви сложени кривини (кошнички 
кривини). 

Премин од еден лак во друг лак на сложена 
кривина може да се врши непосредно само 
ако е односот на полупречниците R1 : R2 ^ 1,3. 
Во другите случаи задолжителна е примена на 
преодни кривини помеѓу обата лака. Минимал-
ната должина на соодветниот дел на преодната 
кривина се определува според графиконите 
10 и 11. 
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3.5.4 Преодни рампи 
Секоја промена на формата и наклонот на 
напречниот профил мора да се изврши посте-
пено, и тоа така што напречниот профил на 
коловозникот да содржи во секој пресек пра-
вилна форма. 
Искривување на коловозникот заради промена 
на наклонот, по големина и правец или само по 
големина, се врши со свртување на напреч-
ниот профил околу оската на коловозникот и-
ли околу неговиот внатрешен раб. 
По исклучок, свртување на профилот може да 
се врши и околу некоја друга оска за искри-
вување. 
Ако коловозникот се искривува околу неговиот 
раб, а коловозникот во кривината е проширен, 
искривувањето треба да се врши околу работ 
на непроширениот коловозник. Максималната 
големина на наклонот на преодната рампа из-
несува 0,5%, по исклучок 0,8%. При определу-
вање на наклонот треба да се води сметка за 
условите за одводнување. 
Должината на преодната рампа мора да биде 
еднаква со должината на преодната кривина. 
По исклучок, преодната рампа може да биде 
пократка од преодната кривина, но не смее да 
биде подолга од оваа. 
Преломите во нивелетата на рабовите на пре-
одната рампа мораат да се заоблат со кружен 
лак според точката 3.6.3 на овие прописи. 
Преодната рампа е задолжителна и кога на-
пречниот наклон во правец се менува поради 
промена на коловозната постилка. 
Најмалата должина на преодната рампа во тој 
случај е: 

такво решение, мора со проектот да се предви-
ди друг начин за обезбедување сигурност на 
сообраќајот: поставување на огледало, раздво-
јување на правците на возењето, а во краен 
случај — и ограничување на возењето. 

3.6 Вертикален тек на трасата 
3.6.1 Минималниот надолжен наклон на патот, кога 

е тој во подолг усек или засек, изнесува: 
— 0,2%, ако е одводниот ригол обложен со 

бетон; 
— 0,3%, ако е одводниот ригол калдрмисан; 
— 0,5%, ако е одводниот ригол обраснат со 

трева. 
Овие најмали вредности треба да се зголемат 
во подрачјата каде што е интензитетот на 
врнежите поголем. 
Надолжниот наклон на патот може да биде во 
усеци и засеци 0% само ако за прифаќање и 
одведување на метеорска вода се предвидува 
соодветен канадски систем или некој друг на-

чин. 
3.6.2 Максимален надолжен наклон на патот 

Максималните вредности на надолжниот нак-
лон на патот дадени се во табелата 8. 

Табела 8 — Максимален надолжен наклон на 
патот 

Разред 
на патот 

Максимален надолжен наклон на патот во о/0 за предел Разред 
на патот рамничарски ") ритчест бреговит планински 

1. 4 5 5 
2. - 4 6 6 (7) 
3. 5 6 (7) 7 (8) 
4. — 6 8 (9) 9 (10) 
5. - 6 9 (10) 10 (11) 

Во р а м н и ч а р с к и т е р е н и н а н а в о з н и р а м п и з а п р е -
м и н п р е к у д р у г и с о о б р а ќ а ј н и ц и и л и в о д е н и текови , остри-
н а т а н а п р е л о м о т н а н и в е л е т а т а , з а п р в и т е т р и р а з р е д а 
п а т н е смее д а б и д е поголема од 3% з а к о н к а в н и п р е л о м и , 
односно — од 4% з а к о н в е к с н и п р е л о м и . В р е д н о с т и т е н а -
в е д е н и в о з а г р а д и м о ж а т д а се п р и м е н а т н а д о л ж и н а од 
наЈмногу 500 ш, и тоа само а к о на то ј н а к л о н в е ќ е н е м у 
п р е т х о д и м а к с и м а л н о у г о р н и ш т е н а поголема д о л ж и н а . 

При усвојување на максимални наклони мора 
да се води сметка за густината и структурата 
на сообраќајот. Во нејасни случаи треба да се 
изврши економско-техничко споредување на 
варијантите на патот. 
На долги угорништа поголеми од 4% треба 
приближно на секои 100 m височинска разли-
ка да се предвиди на погодни и прегледни 
места проширување на патот односно коло-
возникот за евентуално запирање на возила. 
Во кривини од мали радиуси, ако се во пого-
лем надолжен наклон, треба да се изврши уб-
лажување на угорништето според графиконот 
12. 

3.6.3 Заоблување на преломот на нивелетата 
Сите преломи на нивелетата мораат да се за-
облат со кружен лак. Најмал полупречник на 
заоблување на конвексниот прелом на ниве-
летата даден е во графиконот 13, со тоа што 
добиените вредности на полупречникот се за-
окружуваат нагоре на цели 100, 500 или 1000 т , 
зависно од големината на полупречникот. 
Најмалиот полупречник на заоблување на 
конкавниот прелом на нивелетата не смее да 
биде помал од 2/з на најмалиот полупречник на 
заоблување на конвексниот прелом на нивеле-
тата. 
Должината на прегледноста (според графи-
конот 1 односно 2), врз основа на која се опре-
делува радиусот на вертикалната кривина, се 
смета според оној од двата соседни наклони, 
кој дава поголема прегледна должина. 

каде што е Д q% апсолутна разлика на два 
напречни наклона во правата. Во сите случаи 
кога коловозникот со искривување го менува 
и правецот на наклонот, треба да се води смет-
ка за тоа да се обезбедат поволни услови за 
одводнување на коловозната површина и пос-
тилката. 
На делниците на патот во мал надолжен на.к-
лон треба наклонот на искривување и накло-
нот на рампата да се определат така што дното 
на одводниот ригол да биде во доволен наклон 
за подолжно одведување на вода. 

3.5.5 Прегледност на патот во хоризонтални кри-
вини 
Во сите кривини мора да биде обезбедена дол-
жина на прегледност која и одговара на ус-
воената сметковна брзина. 
Потребната прегледност на патот се обезбедува 
со соодветно проширување на усеците на внат-
решната страна, односно со отстранување на 
пречките што ја спречуваат или намалуваат 
прегледноста. 
За определување широчината на прегледност 
кај патишта со еден коловозник, меродавна е 
линијата на растојание 1,5 m од работ на ко-
ловозникот. Сметковното определување на оваа 
широчина се врши според образецот; 

Ка ј автопатиштата меродавна линија претста-
вува оската на крајната десна сообраќајна 
лента, а образецот гласи: 

при што В и b2 се однесуваат на оската на 
десниот коловозник. Бермата на прегледноста 
се изведува во височина на ивичникот на ри-
голот. 
Ако обезбедување прегледност во хоризонтал-
на кривина не е можно или е со економско-
-техничка анализа докажана неповолноста на 
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Минимални полупречници на лаковите на за-
облување на преломот на нивелетата се при-
менуваат само ако, од кои и да било причини, 

не можат да се применат поголеми полупреч-
ници, или ако е примената на поголеми полу-
пречници економско-технички понеповолна. 
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3.7 Проширување на коловозникот во кривината 
За определување потребно проширување на 
коловозникот за двата правца на возење во 
кривините од помали полупречник треба 
претходно, од предвидената идна структура на 
сообраќајот на односниот пат, да се усвојат две 
возила чие разминување во кривините треба 
да биде меродавно. Врз основа на разминувањето 
на усвоените возила, вредностите на потреб-
ното проширување на секоја сообраќајна лента 
треба да се прочитаат од графиконот 14. 
Проширување на коловозникот помало од 0,30 
m не се зема предвид. На гранките на котел-
ците, и во слични случаи кога се предвидува 
широчина на коловозникот, од кои и да било 
причини, поголема од нормалната, проширува-
ње на коловозникот поради острината на кри-
вината ќе се врши само ако нормалната широ-
чина, зголемена за износот на потребното про-
ширување, ја надминува веќе предвидената 
широчина на КОЛОВОЗНИКОТ за повеќе од 0,30 
т . Проширувањето на КОЛОВОЗНИКОТ во кри-
вините на патиштата на кои се предвидуваат 
чести вонредни превози (возила и товари што 
ја пречекоруваат најголемата дозволена дол-
жина), мора посебно да се определи. 
Нормалното проширување се врши на внат-
решната страна на кривината. Во исклучител-
ни случаи може да се врши проширување на 
внатрешната и надворешната страна или са-
мо на надворешната страна на кривината. 
Полниот износ на проширување на коловозни-
кот се задржува на целата должина на круж-
ниот лак. Преминување од непроширениот ко-
ловозите во правата линија во проширениот 
коловозник во кружен лак треба да се изврши 
на должината на преодната кривина. Големи-
ната на проширувањето во одделни напречни 
профили на преодната кривина се определува 
спред графиконот 15. 

3.8 Серпентини 
Серпентина сочинуваат: главниот кружен лак 
и обата приклучни кружни лака, вклучувајќи 
ги и преодните кривини. 
Серпентини можат да се применат само во нај-
нужните случаи, на потешки терени и на па-
тишта со помал интензитет на сообраќајот. На 
поважни правци и при поинтензивен моторен 
сообраќај може да се примени серпентина е-
динствено по исклучок, ако оправданоста за 
нејзината примена се докаже со сообраќајно-
-техничка и економска анализа на можните 
варијанти. 
Полупречникот на оската на главниот кружен 
лак на серпентината треба да се определи спо-
ред локалните теренски услови и значењето на 
патот. Најмалиот полупречник на оската на тој 
лак мора да биде барем 1,5 пати поголем од 
најмалиот полупречник што го условува кон-
струкцијата на меродавното возило, и за па-
тиштата од 1 и 2 разред не може да биде помал 
од 20 т . 
Полупречниците на приклучните кружни ла-
кови треба, по правило, да бидат во границите 
од 2 R до 4 R, каде што е К полупречник на 
оската на главниот кружен лак на серпенти-
ната. 

3.8.1 Преодни кривини во серпентината 
Сите преоди од правецот во кружниот лак и 
од еден кружен лак во друг кружен лак од 
ист или спротивен правец мораат да се изведат 
со преодни кривини. 

3.8.2 Проширување на коловозникот во серпепти-
ната 
Проширување на коловозникот во серпенти-
ната се определува според графиконот 14, од-
носно одредбите на точката 3.7 од овие про-
писи. 
Проширувањето на коловозникот се врши на 
должината на преодната кривина, а големина-
та на проширувањето во одделни профили на 
преодната кривина се определува според гра-
фиконот 15. 
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3.8.3 Напречен наклон на коловозникот во серпен- 3 9 
тината 
За напречниот наклон на коловозникот во сер-
пентината важи одредбата на точката 3 4 5 од 
овие прописи. 
Ако во идниот сообраќај се очекува поголемо 
учество на запрежните коли, максималниот 
напречен наклон на коловозникот не треба да 
премине 8%. 
За напречни наклони во серпентина поголеми 
од 5% треба да се предвидат рапави коловозни 
постилки. 

3 8 4 Надолжен наклон во серпентината 
На подрачјето на целата серпентина надолж- 4 1 
ниот наклон на патот не смее да премине 3% 
на патишта од 1, 2 и 3 разред, односно 5% на 
другите патишта. 

Пропусна моќ на патот 
При проектирање на патишта од 1, 2 и 3 раз-
ред треба да се провери дали одбраните еле-
менти на патот (број и широчина на сообра-
ќајните ленти, оддалеченост на бочните пречки 
од работ на коловозникот, прегледни должини 
за престигање, максимален надолжен наклон 
и сл) ја овозможуваат потребната пропусна 
моќ на патот во часовите на најинтензивен 
сообраќај. 

4. ОБЈЕКТИ НА ЈАВНИ ПАТИШТА 

Мостови 

Коловозникот, ивичната лента, заштитната 
лента која е определена со габаритот и ве-
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Проширување на коловозникот Л Ѕ (cm) 

лосипедската и пешачката патека на мостови-
те не смеат да имаат помала широчина од де-
ловите на патот што се приклучени на мостот. 
Текот и нивелетата на патот на мостот мораат 
да бидат приспособени кон текот и нивелетата 
на другите делови од патот. Само во исклучи-
телни случаи (на пример, ако се во прашање 
мостови од мошне големи распони или некои 
специфични услови што бараат определена ло-
кација на мостот) патот треба да се приспо-
соби кон мостот. 
Носивоста и другите елементи за проектирање 
на мостовите се пропишуваат во посебни тех-
нички прописи. 

4.2 Тунели и галерии 
Во тунелите и галериите се задржува иста 
широчина на коловозникот како и на другите 
делови од патот, вклучувајќи ги тука и евен-
туалните ивични ленти. 
Слободниот профил на патот се проширува во 
тунелите и галериите обострано за min 0,50 m. 
Слободната височина над ова проширување 
изнесува min 2,50 m. 

За осветлување и проветрување на тунелите 
важат посебни прописи. 

4.3 Слободен профил 
Слободниот профил на мостовите и во туне-
лите и галериите даден е на сликата 8. 
Слободна височина од 4,50 m се мери секогаш 
од највисоката точка на коловозникот во де-
финитивната негова дебелина, при што треба 
да се води сметка за евентуалното зајакнува-
ње на коловозната конструкција на одвозниот 
пат, 
Ако е на патот предвиден и тролејбуски и 
трамвајски сообраќај, слободниот профил тре-
ба да се приспособи кон тој сообраќај. 

5. ТРАСА НА ПАТ ВО ПРОСТОР 

Савремениот пат мора да им одговара како на 
сообраќајно-техничките, така и на естетските 
и психолошките барања. 
За да се вклопи правилно патот во околниот 
терен, треба при изработката на проектот, осо-
бено за сообраќајно поважните правци, да се 
обрне внимание на: 



Четврток, 20 март 1969 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 12 - Страдаа 383 

— хармоничното водење на трасата во ситуа-
циониот план и надолжниот профил; 

— правилното обликување на падините на у-
секот односно насипот; 

- - насадите, односно засевањето на соодветна-
та вегетација; 

— усогласувањето на вештачките објекти со 
пределот и трасата во поглед конструкци-
јата на објектите и применетиот материјал. 

При изработката на проектот треба да се ис-
питаат и сите други можности за што похармо-
нично вклопување на патот во околниот пре-
дел. 
За автопатиштата и сите поважни патишта 
треба во сите нејасни случаи, со помош на 
перспектограф или по слични методи да се 
провери правилноста на текот на трасата уште 
во фазата на проектирањето. 

6. ПРОГНОЗА НА ГОЛЕМИНАТА НА 
СООБРАЌАЈОТ 

Врз основа на одредбите на ова поглавје треба 
да се проценува перспективната густина на со-
обраќајот, меродавна за определувањето на 
разредот на патот. 
Основа за прогноза на идниот сообраќај на 
патот чие градење или реконструкција се пред-
видува со проектот, се статистичките подато-
ци и процените. 
Со статистичките податоци (броење на сообра-
ќајот) треба да се опфати и структурата на 
сообраќајот (според видовите и тежината на 
возилата), а на јазолните точки — и според 
правецот на движењето. 
На патиштата со посилно изразени разлики во 
интензитетот на сообраќајот во текот на годи-
ната (сезонски „шпицеви" во сообраќајот на 
туристички патишта и сл.), треба со статис-
тичките податоци да се утврди и односот на 
интензитетот во нај оптоварениот период спре-
ма просечниот годишен интензитет. Ако овој 
однос преминува 1:1,3, треба во претсметката 
на идниот сообраќај да се внесе и овој коефи-
циет како коректив за утврдување на перс-
пективната големина на сообраќајот. 

6.1 Проценување на порастот на сообраќајот 
Периодот на време за кој треба да се опре-
дели порастот на сообраќајот изнесува: 
— 20 години за нови градења; 
— 15 години за темелни реконструкции; 
— до 10 години ако се во прашање реконструк-
ција или модернизација на горниот строј или 
помали реконструкции на профилите во завис-
ност од видот на горниот строј и обемот на 
другите работи. 
Определување на перспективата големина и 
структурата на сообраќајот треба да се врши 
со детална анализа и образлагање на сите 
влијателни фактори според современите прин-
ципи за вакви анализи. 
Интензитетот на сообраќајот во одделни годи-
ни на посматраниот период од n години ќе се 
определи со праволиниска интерпелација. 
Отстапувањата од ова треба посебно да се об-
разложат и детално документираат. 

7. ДРУГИ ОДРЕДБИ 

7.1 Најмал осен притисок 

Најмал осен притисок за димензионирање на 
коловозните конструкции на јавните патишта 
е 10 t. Помал осен притисок може да се при-
мени само на патишта од III и IV ред во слу-
чаите и под условите што се определени со ре-
публички пропис. 

7.2 Горни строј 
Дебелината на конструкциите на горниот строј 
на патот се определува врз основа на меродав-
ниот осен притисок определен со Основниот 
закон за јавните патишта, густината и струк-
турата на сообраќајот и геомеханичките карак-
теристики на почвата, а според усвоените и 
признаени методи за димензионирање на ко-
ловозните конструкции. 

7.3 Обиколување на населби 
Патиштата со интензивен сообраќај, особено 
автопатиштата треба да се водат покрај на-
селби, со тоа да се обезбедат посебни врски со 
населбата. Ако патот, по исклучок, мине низ 
населба, тој треба на подрачјето на населбата 
да се приспособи кон локалните услови. 
Ако ваквите патишта привремено се водат низ 
населба, во проектот мора да се даде и конеч-
ниот тек на трасата и да се предвиди можност 
за подоцнежно изместување на патот. 

7.4 Автобуски станици 
На патиштата со редовен автобуски сообраќај 
треба со проектот да се предвидат соодветни 
простори надвор од коловозникот за автобуски 
станици. Предвидените локации на станиците 
треба посебно да се образложат. 

7.5 Одморишта и паркиралишта 
На автопатиштата и другите поважни патиш-
та, особено ако се од туристичко значење, тре-
ба на подобни места да се предвидат одмори-
шта со соодветен простор за паркирање на 
возила. Тие места треба да се снабдени со во-
да за пиење и клозети. Долж поважните па-
тишта треба со проектот да се предвидат на 
подобни места паркиралишта надвор од ко-
ловозникот. Одмориштата и паркиралиштата 
треба да бидат одвоени од коловозникот, спо-
ред точката 3.4.8 на овие прописи. 
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7.6 Осветлување на патиштата 
Проблемот за осветлување на вонградските 
делници на патишта со интензивен ноќен 
сообраќај, како и за осветлување на тунели, 
во проектот треба да се регулира на современ 
начин. 

7.7 Приклучоци и крстосувања на патишта 
На поважни патишта бројот на приклучоците 
и крстосувањата со поправилно насочување на 
локалниот сообраќај треба да се сведе на нај-
мала мера. 
Крстосувања со други патишта во две или по-
веќе нивоа треба да се предвидат на автопа-
тиштата и на поважните патишта од 1, 2 и 3 
разред. На другите патишта потребата од крс-
тосување надвор од нивото со други патишта 
мора посебно да се документира. На крстосни-
ците на патишта во ниво мораат со проектот 
да се предвидат сите мерки за сигурност на 
сообраќајот, а особено доволна прегледност за 
сите правци на движњето. 
Приклучоците и крстосниците се изведуваат 
според посебните прописи. 

7.8 Крстосување на патишта со железнички пруги 
Крстосувањето на патишта со железнички 
пруги треба да се сведе на најнеопходен број, 
со насочување на два или повеќе патишта 
(ако се од понизок разред) на определени за-
еднички места на крстосување со пруга. Ка ј 
меѓународни патишта, автопатишта и патишта 
од I ред, а и кај патишта од И, III и IV ред 
ако тие според перспективната густина и 
структурата на сообраќајот спаѓаат во патишта 
од 1, 2 и 3 разред (точка 2.1.3), крстосувањето 
со железничка пруга се изведува надвор од 
нивото. Кај другите јавни патишта крстосува-
њето надвор од нивото со железничката пруга 
треба да се образложи во сообраќаен, технич-
ки и економски поглед. Ако пат и железничка 
пруга се крстосуваат во исто ниво, потребно е 
да се обезбеди доволна прегледност, како на 
патот така и на железничката пруга, и да се 
предвиди поставување соодветни сообраќајни 
знаци како и преземање на други мерки за 
овозможување безбедност на сообраќајот. 

7.9 Сообраќајни знаци 
Со проектот треба да се предвиди обележување 
на коловозникот со пропишани ознаки и пос-
тавување на потребни сообраќајни знаци. Ос-
вен тоа потребно е да се предвидат километар-

ски ознаки. 

7.10 Огради 
На сите опасни места на патот треба со проек-
тот да се предвиди поставување на соодветна 
одбојна или еластичноодбојна ограда. Ѕидани 
огради треба да се избегнуваат. 

8. ЗАВРШНИ РАБОТИ 

8.1 Со проектниот елаборат треба да се предвидат и 
сите завршни работи, како што се: насади, уре-
дување на бочни позајмишта и депонии, ху-
музирање на падини, уредување на површини 
плодно земјиште што е користено при градење 
итн. Исто така, со проектот треба да се пред-
видат и објекти и уреди за одржување и заш-
тита на патот и сообраќајот на него (заштита 
од одронување, снежни наноси, силни ветро-
ви итн.). 

8.2 Комори за уривање објекти 
Коморите за уривање објекти и за разарање 
на поважни отсеци на патот се проектираат 
според посебни прописи. 

8.3 Насади 
Насадите на дрвја мораат да бидат на соодвет-
на оддалеченост од патот. Тие треба да се при-
способат кон околниот предел и неговата ве-
гетација. 
Надвор од населбите забрането е засадување 
дрвореди покрај патот. 

9. ДРУГИ ОБЈЕКТИ ПОКРАЈ ЈАВНИ 
ПАТИШТА 

9.1 Објекти на помошната служба 
Долж автопатиштата и патиштата со интензи-
вен сообраќај на моторни возила треба на со-
одветни отстојанија да се предвидат места за 
објекти на помошните служби: бензински пум-
пи, сервисни станици и работилници, мотели, 
гаражи, станици за прва помош и слично. На 
тие места треба да се обезбедат и соодветни 
простори за паркирање на возила. Исто така, 
долж овие патишта треба да се спроведе теле-
фонска линија, а на соодветните места да се 
постават телефонски апарати за потребите на 
корисниците на патот. 
За проектирање на овие објекти на помошните 
служби важат посебните прописи. 

9.2 При проектирање на патишта треба да се во-
ди сметка за сите постојни објекти на други 
корисници, како што се: постојните далноводи, 
телефонски и други кабли, гасоводи, канали, 
згради и слично. 

162. 

Врз основа на членот 10 од Законот за придоне-
сите за обнова и изградба на Скопје („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 51/64, 29/65, 12/67 и 51/68), сојузниот се-
кретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИ-
ДОНЕСИТЕ ЗА ОБНОВА И ИЗГРАДБА НА СКОПЈЕ 

Член 1 
Во Правилникот за пресметување и плаќање на 

придонесите за обнова и изградба на Скопје („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 5/65, 43/65, 30/66 и 27/68) во 
главата I називот на одделот 1 и чл. 1 до 4 се 
бришат. 

Член 2 
Во членот 5 зборовите: „(член 1 став 2 точка 2 

од Законот)" се заменуваат со зборовите: „(член 1 
став 2 точка 1 од Законот за придонесите за обнова 
и изградба на Скопје — во понатамошниот текст: 
Законот)", зборовите: „установите и" се бришат, а 
зборот: „стопанските" се заменува со зборот: „работ-
ните". 

Член 3 
Во членот 6 ставот 1 се менува и гласи: 
„Како основица за плаќање на придонесот за 

Скопје од личниот доход од работен однос, што го 
плаќаат корисниците на општествен имот по стопа 
од 1% (член 1 став 2 точка 2 и член 7 од Законот), 
се сметаат вкупно исплатените износи на личните 
доходи по еден исплатен документ, од кои се пре-
сметува и се плаќа придонес од личниот доход од 
работен однос. Како лични доходи што служат како 
основица за пресметување и плаќање на придонесот 
за Скопје од личниот доход од работен однос се 
подразбираат личните доходи, кои, покрај нето-при-
мањата на работникот, содржат придонес од личниот 
доход од работен однос и придонес за образование, 
како и основни придонеси за социјално осигурување, 
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163. 
Врз основа на членот 61 став 3 и членот 165 

точка 6 од Основниот закон за финансирање на оп-
шествено-политичките заедници („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 31/64, 28/66, 1/67, 54/67 и 30/68), сојузниот 
секретар за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗ-
ВРШУВАЊЕТО НА БУЏЕТОТ И ЗА НАЧИНОТ И 
РОКОВИТЕ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТА-

ИТЕ ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БУЏЕТОТ 

придонес за непосредна детска заштита и придонес 
за запослување, или само придонес од личниот доход 
од работен однос и придонес за образование ако на 
определени лични доходи односно издатоци не се 
плаќаат и придонеси за социјално осигурување/' 

Ст. 3 и 4 се менуваат и гласат: 
„ А К О придонесот од личниот доход од работен 

однос се плаќа во паушални износи, основицата за 
пресметување на придонесот за Скопје од личниот 
доход од работен однос ја сочинува вкупниот износ 
на исплатените нето лични примања по еден испла-
тен документ, наголемен со паушалните износи на 
придонесот од личниот доход од работен однос и со 
износите на придонесот за образование и основните 
придонеси за социјално осигурување, придонесот за 
непосредна детска заштита и придонесот за заложу-
вање. 

Корисниците на општествен имот кои личните 
доходи на работниците ги исплатуваат во нето-из-
носи, освен оние што придонесот од работен однос 
го пресметуваат и го плаќаат според паушални осно-
вици или во паушални износи, придонесот за Скопје 
од личниот доход од работен однос го ^пресметуваат 
со примена на стопата од 1% врз вкупниот износ на 
нето исплатените примања по еден исплатен доку-
мент, наголемен со износите на придонесот од лич-
ниот доход од работен однос и придонесот за обра-
зование и со износите на основните придонеси за со-
цијално осигурување, придонесот за непосредна дет-
ска заштита и придонесот за запослување, пресме-
тани според прописите за пресметување на тие при-
донеси." 

Во ставот 6 по зборовите: „во Славонски Брод" 
се додаваат запирка и зборовите: „како и за отстра-
нување на последици од земјотресот во Социјалис-
тичка Република Црна Гора кој се случи на 3 ноем-
ври 1968 година", а зборовите: „точка 3" се замену-
ваат со зборовите: „точка 2". 

Член 4 
Во членот 7 зборовите: „точка 4" се заменуваат 

со зборовите: „точка 3". 

Член 5 
Во главата II називот на одделот 1 и чл. 8 до 11 

се бришат. 

Член 6 
Во членот 14 зборовите: „точка 4" се заменуваат 

со зборовите: „точка 3", а зборовите: „во смисла на 
точ. 37 и 38 од Наредбата за уплатата на приходите 
на општествено-политичките заедници („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 51/64) се бришат. 

Член 7 
Членот 15 се менува и гласи: 
„Уплатувањето на придонесите за Скопје се 

врши на сметките определени со сојузните прописи 
за уплатувањето на приходите на општествено-поли-
тичките заедници и општествените фондови." 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1/3636/1 
7 март 1969 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, с. р. 

1. Евиденција за извршувањето на буџетот во-
ди, според одредабата на членот 61 став 1 од Ос-
новниот закон за финансирање на општествено-по-
литичките заедници, органот на управата на опште-
ствено-политичката заедница, надлежен за извршу-
вањето на буџетот. 

Општествено-политичката заедница може, спо-
ред членот 61 од Основниот закон за финансирање 
на општествено-политичките заедници, да се спого-
ди со Службата на општественото книговодство е-
виденциЈата за извршувањето на буџетот да ја води 
таа служба. 

2. Во евиденцијата за извршувањето на буџетот 
се обезбедуваат сите податоци за остварените прихо-
ди и податоци за извршениот распоред на приходи-
те и за користењето на распоредените приходи, што 
се предвидени во билансот на буџетот и во посебниот 
дел на буџетот — според Упатството за начинот на 
искажувањето на приходите и за нивното распо-
редување во буџетот на општествено-политичката 
заедница („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/67 и 47/68), 
на начинот определен со ова упатство. 

3. Во евиденцијата за извршувањето на буџетот 
приходите се водат по потформи, форми и видови 
приходи, на начинот на кој се искажани тие прихо-
ди во билансот на буџетот — според Упатството за 
начинот на искажувањето на приходите и за нивно-
то распоредување во буџетот на општествено-поли-
тичката заедница. 

Состојбата на остварените одделни форми на 
приходи се добива со собирање на потформите на 
приходи, а состојбата на остварените одделни видови 
приходи — со собирање на формите на приходи. 

4. Во евиденцијата за извршувањето на буџетот, 
користењето на распоредените приходи се води по 
позициите на посебниот дел на буџетот. На секоја 
картичка на која се води извршувањето на посеб-
ниот дел на буџетот се назначува распоредната гру-
па и распоредната подгрупа од општиот распоред на 
приходите на билансот на буџетот. 

Распоредот на делот на приходите што се врши 
во процент од сите приходи или во процент од 
одделни приходи, а КОЈ во посебниот дел на буџетот 
не се распоредува и не се предвидува (како што е 
издвојување на делови на одделни приходи во про-
цент за фондовите на општествено-политичката за-
едница или на посебни сметки), се води по распо-
редните групи и распоредните подгрупи што се пред-
видени во општиот распоред на приходите на би-
лансот на буџетот. 

5. Книжењето во евиденцијата за извршувањето 
на буџетот се врши врз основа на исправите (нало-
зи и спецификации) приложени кон дневниот извод 
на жиро сметката на буџетот на општествено-поли-
тичката заедница. 

6. Евиденцијата за извршувањето на буџетот се 
заклучува на крајот на секоЈ месец со состојбата 
на последниот ден во месецот 

Органот на управата на општествено-политич-
ката заедница што ја води евиденцијата за извршу-
вањето на буџетот е должен по истекот на секој ме-
сец, а најдоцна до секој 6-ти ден во наредниот месец, да 
достави извештај за извршувањето на буџетот до 
Службата на општественото книговодство кај која 
се води жиро-сметката на буџетот на општествено-
-политичката заедница. 

Во извештајот за извршувањето на буџетот се 
искажува состојбата на остварените приходи и на 
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извршениот распоред на приходите почнувајќи од 1 
јануари на годината за Koja се составува извештајот, 
заклучно со месецот за кој се поднесува извештајот. 

Извештајот за извршувањето на буџетот се сос-
тавува на образецот Б-1 — Извештај за приходите 
и општиот распоред на приходите во буџетот на 
општествено-политичката заедница, кој е отпечатен 
кон ова упатство и е негов составен дел. 

Заради овозможување механографска обработка 
на податоците, образецот од ставот 4 на оваа точка 
работните организации што го издаваат можат да го 
печатат според димензиите и другите технички ус-
лови што ќе ги определи Службата на општествено-
то книговодство — Главна централа. 

7. Ако општествено-политичката заедница во те-
кот на годината и го довери на Службата на опште-
ственото книговодство водењето на евиденцијата за 
извршувањето на буџетот односно ако органот на 
управата на општествено-политичката заедница над-
лежен за извршување на буџетот го преземе во те-
кот на годината од Службата на општественото кни-
говодство водењето на евиденцијата за извршување-
то на буџетот, Службата на општественото книго-
водство односно органот на управата на општестве-
но-политичката заедница што во текот на годината 
го презел водењето на евиденцијата за извршување-
то на буџетот должен е во својата евиденција за из-
вршувањето на буџетот да обезбеди податоци за 
извршувањето на буџетот и за сите промени, поч-
нувајќи од 1 јануари на годината за која се соста-
вува извештајот за извршувањето на буџетот. 

8. Врз основа на податоците од образецот Б-1 
Службата на општественото книговодство составува 
збирни извештаи за извршувањето на буџетот на 
општествено-политичките заедници на начинот и во 
роковите што, на предлог од таа служба, ќе ги про-
пише сојузниот секретар за финансии. 

9. Органот на управата на општествено-политич-
ката заедница надлежен за извршување на буџетот 
i/i доставува на Службата на општественото книго-
водство кај која има жиро-сметка, во рок од 15 дена 
од денот на донесувањето на буџетот, преглед на 

предвидените приходи и на општиот распоред на 
приходите во билансот на буџетот за текуштата го-
дина, како и преглед на вкупните приходи на бу-
џетот на општествено-политичката заедница и на 
средствата на заедницата на образованието составен 
според образецот од точката 28 од Упатството за 
начинот на искажувањето на приходите и за нив-
ното распоредување во буџетот на општествено-по-
литичката заедница. 

Прегледот на предвидените приходи и на опш-
тиот распоред на приходите на буџетот, органот на 
управата на општествено-политичката заедница над-
лежен за извршување на буџетот го составува спо-
ред редните броеви, формите и потформите на при-
ходите односно според редните броеви, распоредните 
групи и распоредните подгрупи искажани во образе-
цот Б-1. 

Врз основа на податоците од доставените прег-
леди од ставот 1 на оваа точка Службата на опште-
ственото книговодство составува збирен преглед на 
предвидените приходи и на извршениот распоред на 
приходите во буџетите на општествено-политичките 
заедници и збирен преглед на вкупните приходи на 
буџетите на ^ општествено-политичките заедници и 
на средствата на заедниците на образованието, на 
начинот и во роковите што, на предлог од таа служ-
ба, ќе ги пропише сојузниот секретар за финансии. 

10. Со денот на влегувањето во сила на ова у-
патство престанува да важи Упатството за начинот 
на водење евиденција за извршувањето на буџетот 
и за начинот и роковите за доставување на извеш-
таите за извршувањето на буџетот („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 10/68). 

11. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Б. 5-3537/1 
5 март 1969 година 

Белград 
Сојузен секретар за 

финансии, 
Јанко Смоле, с. р. 

Образец Б-1 
(Назив и седиште) 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА ПРИХОДИТЕ И ОПШТИОТ РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ ВО БУЏЕТОТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПО-

ЛИТИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 196— ГОДИНА 
I. ПРИХОДИ 

Реден 
број 

Форма на Потформа 
приходи на приходи В и д п р и х о д и Износ 

1 2 3 4 5 

Вид 1. Придонеси 
Придонес од личниот доход од работен однос 
Учество во приходите од придонесот од личниот 
доход од работен однос на пошироката огпптестве-
но-политичка заедница 
Вкупно формата на приходи 11 

Придонес од личниот доход од земјоделска дејност 
Учество во приходите од придонесот од личниот до-
ход од земјоделска дејност на пошироката опште-
ствено-политичка заедница 
Вкупно формата на приходи 12 

Придонес од личниот доход од самостојно вршење 
занаетчиски и други стопански дејности 
Учество во приходите од придонесот од личниот до-
ход од самостојно вршење занаетчиски и други сто-
пански дејности на пошироката општествено-поли-
тичка заедница 

001 11 111 
002 112 

003 

004 12 121 
005 122 

006 

007 13 131 

008 132 
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009 133 Придонес од личниот доход од самостојно вршење 
занаетчиски и други стопански дејности, кој се пла-
ќа во паушален износ и кој се плаќа во процент од 
остварениот бруто-приход 

010 Вкупно формата на приходи 13 

011 14 141 Придонес од личниот доход од самостојно вршење 
интелектуални услуги 

012 142 Учество во приходите од придонесот од личниот 
доход од самостојно вршење интелектуални услуги 
на пошироката општествено-политичка заедница 

013 Вкупно формата на приходи 14 

014 15 151 Придонес од личниот доход од авторски права, па-
тенти и технички унапредувања 

015 152 Учество во приходите од придонесот од личниот до-
ход од авторски права, патенти и технички унапре-
дувања на пошироката општествено-политичка за-
едница 

016 Вкупно формата на приходи 15 

017 16 Придонес од вкупниот приход на граѓаните 
018 17 Придонес од превозничка дејност на странски пре-

возници 
019 18 Придонес на средствата на заедничката потрошу-

вачка 
020 Вкупно видот 1. Придонеси 

Вид 2. Даноци 
021 21 211 Данок на промет на стоки на мало 
022 212 Данок на промет на надоместоци за услуги 
023 213 Данок на промет на недвижности и права 
024 214 Додатен данок на промет на стоки на мало 
025 215 Учество во сојузниот данок на промет на стоки на 

мало 
026 216 Учество во приходите од републичкиот данок на 

промет 
027 Вкупно формата на приходи 21 

028 22 Данок на приход од згради 
029 23 Данок на приход од имот и имотни права 
030 24 Данок на орудија за производство во земјоделството 

и на хибридна лоза 
031 25 Данок на приход остварен со употреба на дополни-

телна работа на други лица 
032 26 Данок на наследства и подароци 
033 27 Данок на добивка на странски изведувачи на ин-вестициони работи 
034 28 Данок на добивка на странски лица што вложуваат 

средства во домашни стопански организации заради 
заедничко работење 

035 29 Данок на товарни друмски моторни и приклучни 
возила и комби-возила 

036 Вкупно видот 2. Даноци 

Вид 3. Такси 
037 31 Административни такси 
038 32 Комунални такси 
039 33 Судски такси 
040 34 Конзуларни такси 
041 35 Царински такси 
042 Вкупно видот 3. Такси 

Вид 4. Царина 
043 41 Царина 
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044 
045 
046 

047 
048 
049 

050 

051 
052 

053 

054 

055 

51 
52 

61 
62 

71 

72 

Вид 5. Приходи според посебни сојузни прописи 
Придонес за користење градско земјиште 
Парични казни 
Вкупно видот 5. Приходи според посебни сојузни 
прописи 

Вид 6. Приходи на органите и други разни приходи 
Приходи на органите 
Други разни приходи 
Вкупно видот 6. Приходи на органите и други разни 
приходи 

711 

712 

721 

722 

Вид 7. Дополнителни средства 
Општи дополнителни средства во процент од сите 
или од одделни приходи 
Општи дополнителни средства во определен износ 
Вкупно формата на приходи 71 

Наменски дополнителни средства во процент од сите 
или од одделни приходи 
Наменски дополнителни средства во определен из-
нос 
Вкупно формата на приходи 72 

056 Вкупно видот 7. Дополнителни средства 

Вид 8. Отстапени приходи за финансирање на градот 
057 81 Отстапени приходи за финансирање на градот во 

определен износ 

Вид 9. Пренесени средства 
058 

059 
060 

91 

92 

Вишок на приходите по буџетот од претходната го-
дина 
Наплатени приходи од поранешните години 
Вкупно видот 9. Пренесени средства 

061 Вкупно приходите за распоред (видови 1 до 9) 

662 
063 

064 
065 
066 

Позајмица од резервниот фонд 
Позајхмица од фондот на општествено-политичката 
заедница 
Кредити кај банката 
Издвоени орочени средства 

067 Вкупно средствата = 061 плус 062 до 064 минус (065 
плус 066) 

II. ОПШТ РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ 

Реден 
број 

Распо-
редна 
група 

Распо-
реди а 

подгрупа 
Општ распоред на приходите И з н о с 

1 2 3 4 5 

Основна намена 01. Дејност образование и воспи-
тување 

063 01-1 01-1-1 Средства распоредени во процент од сите или од од-
делни приходи (освен за заедниците на образова-
нието) 

069 01-1-3 Средства распоредени во процент од сите или од 
одделни приходи на заедниците на образованието 

070 01-2 01-2-1 Средства распоредени во определен износ (освен за 
инвестиции и за заедниците на образованието) 

0 7 1 01-2-3 Средства распоредени во определен износ на заед-
ниците на образованието 
Вкупно основната намена 01. 
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Основна намена 02. Научна дејност 
073 02-1 Средства распоредени во процент од сите или од 

одделни приходи 
074 02-2 02-2-1 Средства распоредени во определен износ за редов-

на дејност 
075 02-2-2 Средства распоредени во определен износ за посеб-

ни намени (освен за инвестиции) 
076 Вкупно основната намена 02. 

Основна намена 03. Културно-просветна дејност 
077 03-1 Средства распоредени во процент од сите или од од-

делни приходи 
078 03-2 03-2-1 Средства распоредени во определен износ за редов-

на дејност 
079 03-2-2 Средства распоредени во определен износ за посеб-

ни намени (освен за инвестиции) 
080 Вкупно основната намена 03. 

Основна намена 04. Социјални грижи 
081 04-1 04-1-1 Средства распоредени во процент од сите или од 

одделни приходи (освен за фондот за непосредна 
детска заштита) 

082 04-1-3 Средства распоредени во процент од сите или од 
одделни приходи на фондот за непосредна детска 
заштита 

083 04-2 04-2-1 Средства распоредени во определен износ за редов-
на дејност 

0 8 4 04-2-2 Средства распоредени во определен износ за по-
себни намени (освен за инвестиции) 

085 04-2-3 Средства распоредени во определен износ на фон-
дот за непосредна детска заштита 
Вкупно основната намена 04. 

Основна намена 05. Здравствена заштита 
087 05-1 Средства распоредени во процент од сите или од 

одделни приходи 
088 05-2 05-2-1 Средства распоредени во определен износ за редов-

на дејност 
089 05-2-2 Средства распоредени во определен износ за посеб-

ни намени (освен за инвестиции) 
090 Вкупно основната намена 05. 

Основна намена 06. Комунална дејност 
091 06-1 Средства распоредени во процент од сите или од 

одделни приходи 
092 06-2 06-2-1 Средства распоредени во определен износ за ре-

довна дејност 
093 06-2-2 Средства распоредени во определен износ за посеб-

ни намени (освен за инвестиции) 
094 Вкупно основната намена 06. 

Основна намена 07. Работа на државните органи 
095 07-1 Средства распоредени во процент од сите или од 

одделни приходи 
096 07-2 07-2-1 Средства распоредени во определен износ за редов-

на дејност 
097 07-2-2 Средства распоредени во определен износ за по-

себни намени (освен за инвестиции) 
098 07-2-3 Средства распоредени во определен износ за намени 

што не можат да се распоредат по други основни 
намени 

099 Вкупно основната намена 07. 
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Основна намена 08. Народна одбрана 
100 08-2 Средства распоредени во определен износ 

Основна намена 09. Општи дополнителни средства за 
други општествено-политички заедници 

101 09-1 Средства распоредени во процент од сите или од од-
делни приходи 

102 09-2 Средства распоредени во определен износ 
103 Вкупно основната намена 09. 

Основна намена 10. Наменски дополнителни средства 
за други општествено-политички заедници 

104 10-1 Средства распоредени во процент од сите или од 
одделни приходи 

105 10-2 Средства распоредени во определен износ 
106 Вкупно основната намена 10. 

Основна намена 11. Финансирање на градот 
107 11-2 Средства распоредени во определен износ 

Основна намена 12. Дејност на месните заедници 
108 12-1 Средства распоредени во процент од сите или од од-

делни приходи 
109 12-2 Средства распоредени во определен износ 
НО Вкупно основната намена 12. 

Основна намена 13. Дејност на општествено-поли-
тичките огранизации и здруженија на граѓани 

1 1 1 13-1 Средства распоредени во процент од сите или од 
одделни приходи 

112 13-2 Средства распоредени во определен износ 
НЗ Вкупно основната намена 13. 

Основна намена 14. Нестопански инвестиции 
114 I4"1 Средства распоредени во процент од сите или од 

одделни приходи 
115 14-2 14-2-21 Средства распоредени во определен износ за те-

кушта вложувања 
14-2-22 Средства распоредени во определен износ за от-

плата на ануитети 
I I 7 14-2-23 Средства распоредени во определен износ за испла-

ти на обврските од поранешните години 
II s Вкупно основната намена 14. 

Основна намена 15. Инвестиции во стопанството 
Н9 15-1 Средства распоредени во процент од сите или од 

одделни приходи 
120 15-2 15-2-21 Средства распоредени во определен износ за те-

кушта вложувања 
121 15-2-22 Средства распоредени во определен износ за отпла-

ти на ануитети 
122 15-2-23 Средства распоредени во определен износ за испла-

ти на обврските од поранешните години 
123 Вкупно основната намена 15. 

Основна намена 16. Интервенции во стопанството 
124 16-1 Средства распоредени во процент од сите или од од-

делни приходи 
125 16-2 16-2-21 Средства распоредени во определен износ за те-

кушта вложувања 
126 16-2-L3 Средства распоредени во определен износ за испла-

ти на обврските од поранешните години 
127 Вкупно основната намена 16. 
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128 17-2 

Основна намена 17. Буџетски обврски од поранеш-
ните години 

Средства распоредени во определен износ 

129 
130 
131 

18-1 
18-2 

Основна намена 18. Издвојувана во резервниот фонд 
Средства распоредени во процент од приходите 
Средства распоредени во определен износ 
Вкупно основната намена 18. 

132 19-2 

Основна намена 19. Нераспоредени приходи (текуш-
та буџетска резерва) 

Средства распоредени во определен износ 

133 
134 
135 Вкупно распоредените приходи (основните намени 

01 до 19 плус 133 плус 134) 

136 Состојба на жиро-сметката (067 минус 135) 

(М.П.) 

(Датум) (Потписи на овластените лица) 

164. 

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

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

ТИВПОЖАРНА ОПРЕМА 

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

Цевни спојки за противпожарникарство: 
Потисна спојка тип А, DN = 110 mm JUS М.В6.651 
Потисна cnojKa тип В, DN = 75 mm 
Потисна спојка тип С, DN = 52 mm 
Потисна и уснена спојка тип D, DN 

= 25 mm - - - - - - JUS М.В6.654 
Шмукалка спојка тип А, DN = 110 mm JUS М.В6 661 
Шмукалка спојка тип В, DN = 75 mm 
Шмукална спојка тип С, DN = 52 mm 
Стабилна спојка тип А, DK=110 mm 
Стабилна спојка тип В, DN = 75 mm 
Стабилна спојка тип С, DN = 52 mm 
Стабилна cnojKa тип D, DN = 25 mm 
Слепа cnojKa тип А, DN = 110 mm 
Слепа спојка тип В, DN = 75 mm — 
Слепа спојка тип С, DN = 52 mm — 
Слепа спојка тип D, DN = 25 mm — 
Преодна спојка тип А—В, 110/75 mm 
Преодна cпojKa тип В—С, 75^52 mm 
Преодна спојка тип С—D, 52/25 mm 
Прстени за осигурување — — — 

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

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

Бр. lla-1198/l 
28 февруари 1969 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

JUS М.В6.652 
JUS М.В6.653 

JUS М.В6.662 
JUS M.B6.663 
JUS M.B6.671 
JUS M.B6.672 
JUS M.B6.673 
JUS M.B6.674 
JUS M.B6 681 
JUS M.B6.682 
JUS M.B6.683 
JUS M.B6.684 
JUS M.B6.686 
JUS M.B6.687 
JUS M.B6.683 
JUS M.C2.418 

165. 

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

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

МИНИУМСКИ СПРОВОДНИЦИ 

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

Тврда влечена алуминиумска тр-
калезна жица за електротехнички 
цели - - - - - - - - - JUS N.C1301 

Алуминиумски јажиња за над-
земни водови — — — — — — JUS N.C1302 

Алу-челични јажиња за надземни 
водови - - - - - - - - JUS N.C1.351 

2 Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен дел на ова решение. 
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3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се применуваат од 1 јули 1969 година. 

Бр 15-900/1 
28 февруари 1969 година 

Белград 
Директор 

па Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Биберовиќ, с р. 

166. 

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

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

ТАТИ ОДВИВАНИ 

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

'Одвивани, крстати, со рачка. Фор-
ма и мери - - - - - - - - JUS К G5.250 

Одвивачи, крстати. Врв на одви-
вани - - - - - - - - - JUS K.G5 260 

" Одвивачи, крстати. Технички про-
писи за изработка и испорака — — JUS К G5 261 

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

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

4. Престанува да важи југословенскиот стан-
дард: 

Одвивани крстести — — — — JUS K.G5.250 
донесен со Решението за Југословенските стандарди 
за одвивани крстести, за крстести зарези за виоци, за 
навои за виоци за лим и за виоци за лим („Служ-
бен лист на ФНРЈ бр. 29/57). 

5. Југословенскиот стандард од точката 4 на ова 
решение престанува да важи на 1 јули 1969 година. 

Бр. lla-1460/l 
11 март 1969 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с р. 

167. 
Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и 

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

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

НИ СТОКИ 

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

Крстати врезови за глави на ВИЈЦИ JUS М.В1.015 
Вијци со леќеста глава со крстат 

врез, фина класа на изработка - - JUSM.B1.118 

Вијци со впуштена глава со крстат 
през, фина класа на изработка — — JUSM.B1.136 

ВИЈЦИ со впуштена леќеста глава 
со крстат врез, фина класа на изра-
ботка - - - - - - - - JUS М.В 1.144 

Вијци со полутркалезна глава со 
крстат врез, фина класа на изработка JUSM.B1.164 

Самоврезни вијци со впуштена 
глава со крстат врез — — — — JUSM.B1.351 

Самоврезни вијци со леќеста глава 
со крстат врез — — — — - — JUSMB1.352 

Самоврезни вијци со впуштгна 
леќеста глава со крстат врез — — JUS М.В 1.353 

Самоврезни вијци со шестострана 
глава - - - - - - - - JUS М.В1 354 

Самоврезни ВИЈЦИ СО цилиндрична 
глава со врез — — — — — — JUS М В1355 

Самоврезни виши со полутркалезна 
глава со врез — — — — — — JUS М.В 1.356 

Самоврезни вијци со впуштена 
глава со врез =- - - - - - JUS М В1357 

Самоврезни ВИЈЦП со впуштеиа 
леќеста глава со врез — — — - JUS М.В 1.353 

Вијци за лим со впуштена глава 
со крстат врез — — — — — - JUSMB1465 

Вијци за лим со полутркалезна 
глава со крстат врез — — — — — JUS М.В1 466 

Вијци за лим со впуштена леќеста 
глава со крстат врез — — — — JUS М В1467 

Самоврезни ВИЈЦИ со полутркалез-
на глава со крстат врез, со навоЈ за 
лим - - - - - - - - - JUS М В1468 

Самоврезни вијци со полутркалез-
на глава со крстат врез, со павоЈ за 
лим и зарез на завршокот — — — JUS М.В1 469 

Вијци за дрво со впуштена глава 
со крстат врез, груба класа на изра-
ботка - - - - - - - - JUS М В 1.515 

Вијци за дрво со впуштена леќе-
ста глава со крстат врез, груба класа 
на изработка — - — — - - JUS М В 1.525 

Вијци за дрво со полутркалезна 
глава со крстат врез, груба класа па 
изработка - - - - - - - JUSMB1535 

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

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

4. Престануваат да валсат следните југословен-
ски стандарди: 

Крстести зарези за виоци — — JUSMB1015 
Виоци со впуштена глава со крс-

тест зарез за лим — — — — — JUS М.В1465 
Виоци со зрцалеста глава со крс-

тест зарез за лим — — — — — JUSMB1466 
Виоци со впуштена зрцалеста 

глава со крстест зарез за лим — — JUS M B 1.467 
донесени со Решението за југословенските стандарди 
за одвивани крстести, за крстести зарези за виоци, 
за навои за виоци за лим и за виоци за лим („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 29/57). 
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5. Југословенските стандарди од точката 4 на 
ова решение престануваат да важат на 1 јули 1969 
година. 

Бр. lla-1461/l 
11 март 1969 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

168. 

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

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

ФИЧКИ СИМБОЛИ 

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

Симболи во планови на елек-
трични инсталации во згради — — JUS N.A3.410 

Симболи за телекомуникациони 
апарати во планови на електрични 
инсталации во згради — — — — JUS N.A3.420 

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

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

Бр. 16-1462/1 
II март 1969 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

169. 

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

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

ШИНИ АЛАТКИ 

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

Насоки за задвижување на орга-
нот за ракување на машини алатки. 
Општи правила - — - - - - JUS M.G0 065 

Симболични ознаки на машини 
алатки и на други производни машини. 
Општи насоки - - - - - - JUS M.G0.066 

Симболични ознаки на машини 
алатки и на други производни маши-
ни. Основни ознаки r - - - - JUSMG0.067 

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

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

Бр. 27-1463/1 
11 март 1969 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Вигоровиќ, с. р. 

170. 

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

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

ТЕН АЛАТ 

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

Пилести глодала за метали. Фор-
ми на запци, стеснување и форми на 
профилите и точност на изработката 
на глодалата - - - - - - JUS K.D2 013 

Тркалест глодала со вкрстено 
всадени ножеви — — — — — — JUS K.D2.060 

Пилести глодала за метали, со 
ситни запци - - - - - - - - JUS K.D2.150 

Пилести глодала за метали, со 
крупни запци — — — — — — JUS K.D2.151 

Вретенести глодала со валчеста 
рачка, за ковачки калапи - — -— JUS K.D2 200 

Вретенест глодала со Морзе-ко-
нична рачка и навој во рачката, за 
ковачки калапи — — — — — JUS K.D2 201 

Конични вретенести глодала со 
валчеста рачка, за ковачки калапи — JUS К D2.202 

Конични вретенести глодала со 
Морзе-конична рачка и навоЈ во рач-
ката, за ковачки калапи — — — JUS К D2 203 

Вретенести глодала со топчесто 
чело и валчеста рачка, за ковачки 
калапи - - - - - - - - JUS K.D2.204 

Вретенести глодала со топчесто 
чело со Морзе-конична рачка и навој 
во рачката, за ковачки калапи — — JUS К D2 205 

Конични рачки 7/24 глодала и 
прибор за глодалки — — — — JUS K.D2 509 

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

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

4. Престануваат да важат следните југословен-
ски стандарди: 
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Пиласти глодала — Форми за за-
бите, стеснување на профилот и точ-
носта на изработката — — — — JUS K.D2 013 

Тркалести глодала со всадени но-
жеви - - - - - - - - JUS K.D2.060 
донесени со Решението за југословенските стандарди 
за глодала („Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/54); 

Тестерасти глодала со ситни зап-
ци — за метали — — — — — — 

Тестерасти глодала со крупни 
запци — за метали — — — — — 

Вретенасти глодала со валчеста 
рачка за ковачки калапи — — — 

Вретенасти глодала со морзе ко-
нична рачка за ковачки калапи — 

Конични вретенасти глодала со 
валчеста рачка за ковачки калапи — 

Конични вретенасти глодала со 
морзе конична рачка за ковачки ка-
лапи — — — — — — — — 

JUS K.D2.150 

JUS K.D2.151 

JUS K.D2.2G0 

JUS K.D2.201 

JUS K.D2.202 

JUS K.D2.203 

донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за глодала („Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/54). 

5. Југословенските стандарди од точката 4 на 
ова решение престануваат да важат на 1 јули 1969 
година. 

Бр. 12-902/1 
28 фев-руари 1969 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

5. Југословенскиот стандард од точката 4 на 
ова решение престанува да важи на 1 јули 1969 го-
дина. 

Бр. 15—901/1 
28 февруари 1969 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

171. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРИБОР 

ЗА НАДЗЕМНИ ВОДОВИ 

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

Изолатори за надземни водови: 
- Капести изолатори К 170/280 - JUS N.F1.111 
— Еластична расцепка R 16. Глав-

ни мери - - - - - - - JUS N.F1.569 

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

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

4 Престанува да важи југословенскиот стандард: 
Изолатори за надземни водови. 

Капаст изолатор К 170/280 - - - JUS N.F1.111 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за изолатори за надземни водови („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 42/59). 

172. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕ-

НИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА 
ЧОРАПИ 

1. Решението за југословенскиот стандард за чо-
рапи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/59) со кое е 
донесен југословенскиот стандард JUS F.D5.050 
престанува да важи. 

2. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 
1970 година. 

Бр. 10—132/2 
22 јануари 1969 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с р. 

173. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 

од Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација донесува 

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

ТА НА МАШИНОГРАДБАТА И МЕТАЛНАТА 
ИНДУСТРИЈА 

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

Жлебови за излез на алат — — JUS М.А5.030 
Средишни гнезда со навој, за ала-

ти - - - - - - - - - JUS М.А5.213 
Глави на работно вретено со ко-

нус 7/24, за глодалки - - - - JUSM.G4.110 
Повлекувачи за глави на работно 

вретено со конус 7/24, за глодалки — JUS M.G4.111 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 
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3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 
Јули 1969 година. 

Бр. 12—1197/1 
28 февруари 1969 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

JUS N.H9.010 

JUS N.H9.020 

JUS N.H9.021 

174. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 
ЕЛЕКТРИЧНИ РОТАЦИОНИ МАШИНИ 

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

Асинхрони машини. Форма: со 
нозе. Приклучни мери - — - — JUS N.G0.020 

Асинхрони машини. Форма: со 
прирабница. Приклучни мери — — JUS N.G0.021 

Електрични ротациони машини. 
Асинхрони машини со прирабница. 
Издаденост на вртењето, концент-
ричност и вертикалност на оската — JUS N.G0.030 

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

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 
решение се применуваат од 1 јули 1969 година. 

Бр. 15—1200/1 
28 февруари 1969 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

Заштитни трансформатори: 
— Општи технички услови и ис-

питувања — — — — — — 
— Трансформатори за играчки. 

Дополнителни технички услови — — 
— Трансформатори за ѕвонца. 

Дополнителни технички услови — — 
— Трансформатори за рачни све-

тилки. Дополнителни технички усло-
ви - - - - - - - - - JUS N.H9.022 

Проверување на заштитата од е-
лектричен удир. Пробен чеп. Глав-
ни мери и постапка — — — — JUS N.A5.028 

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

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

Бр. 15—1201/1 
28 февруари 1969 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

176. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА СВИЊИ 
ЗА ИНДУСТРИСКА ПРЕРАБОТКА 

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

Месести свињи за индустриска 
преработка JUS Е.С1.021 

175. 

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

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

ТИТНИ ТРАНСФОРМАТОРИ 

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

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

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 мај 
1969 година. 

Бр. 07-1459/1 
11 март 1969 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовик, с. р. 
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ОДЛИКУВАЊА 

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 во изградбата 
и јакнењето на оружените сили на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и за особени 
успеси во раководењето со воените единици, во 
нивното зацврстување и оспособување за одбрана па 
независноста на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија 

СО МЕД АЛ ЈА ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

инженерските водници I класа: Божиновски 
Јордан Кирил, Кудра Станка Мирко, Кузмановић 
Спасоја Милан, Мандарин Миле Момчило, Миљко-
вић Станоја Јован, Поштић Ранка Драган, Рајковић 
Луке Илија, Скокнић Николе Стево; 

артилериските водници: Ђорђијевски Михајла 
Цветан, Илић Радомира Душан, Ивезић Радисава 
Момчило, Јеремић Чедомира Славко, Ковачевиќ Васе 
Петар, Лукић Ми лутина Милан, Марјановиќ Ђуре 
Љубан, Ристић Миле Јован, Трипковић Милоша Бо-
ривоје; 

водникот I класа на сообраќајна служба: Ђурић 
Јакова Фрања; 

водниците I класа на АБХ одбрана: Илић Дра-
гољуба Десимир, Милић Милоша Славољуб, Тасић 
Сибина Станоје; 

пешадиските водници I класа: Илић Јордана 
Мирослав, Јурачић Петра Анте, Молошевић Миле 
Милутин, Разић Петра Слободан, Стаматовић Жи-
воте Радул; 

интендантските водници I класа: Јоксимовић 
Ђорђа Милорад и Митић Богосава Саво; 

санитетскиот водник I класа: Кочела Радована 
Милорад; 

водниците I класа на оклопни единици: Новако-
виќ Чедомира Милорад и Врачар Саве Јово; 

техничките водници: Блажић Илије Милослав, 
Дамњановић Слободана Миомир, Павловић Николе 
Драган; 

поморските водници: Лампрет Станислава Крис-
тијан, Ручевић Ивице Иван, Ружичић Бој ина Србо-
љуб, Скале Франца Иван, Тодоровић Љубе Ми-
ливоје; 

водникот на сообраќајна служба: Мимовић Дра-
гина Милојица; 

морнаричкотехничкиот водник: Папић Дике Ра-
дисав: 

воздухопловнотехничкиот водник: Спасић Мила-
шина Боривоје; 

санитетскиот водник: Теофиловић Богољуба 
Љубивоје; 

за особено истакнување во познавањето и врше-
њето на војничките должности и за примерно вој-
ничко држење 

СО МЕДАЛЈА ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

поморскиот постар водник: Кецојевић Раде 
Ђуро; 

пешадиските постари водници: Мазић Крсте Об-
рен и Мунижаба Ђуре Божо; 

постариот водник на финансиска служба: Ву-
ковић Шиме Владимир; 

интендантскиот водник I класа: Чујић Раде Вла-
димир ; 

техничките водници I класа: Јовановски Стојан 
Димитрије, Кошић Лудвика Лудвик, Сарач Драгана 
Душан; 

пешадискиот водник I класа: Миш Анте Марјан; 
водникот I класа за врска: Радевић Милована 

Марко; 
поморскиот водник I класа: Станишић Добри-

воја Слободан; 
морнаричкотехничките водници I класа: Татић 

Петра Дрзгић, Велимировић Вукашина Богдан, За-
рић Радоја Обрад; 

пешадискиот водник: Кастратовић Миљка Јован; 
морнаричкотехничкиот водник: Занзе Влади-

мира Марјан. 

Бр. 170 
22 декември 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 
160. Одлука за дополнение на Одлуката за 

утврдување и распределба на стоковните 
и девизните контингенти за увоз на стоки 
во 1969 година — — — — — — — 357 

161. Правилник за Техничките прописи за е-
лементите и основните услови што се при-
менуваат при проектирање на јавни па-
тишта и објекти на нив — — — — — 357 

162. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за пресметување и плаќање 
на придонесите за обнова и изградба на 
Скопје — — — — — — — — — 376 

163. Упатство за начинот на водење евиден-
ција за извршувањето на буџетот и за 
начинот и роковите за доставување на 
извештаите за извршувањето на буџетот 377 

164. Решение за југословенските стандарди за 
противпожарна опрема — — — — — 383 

165. Решение за југословенските стандарди за 
алуминиумски спроводници — — — — 383 

166. Решение за југословенските стандарди за 
крстати одвивачи — — — — — — 384 

167. Решение за југословенските стандарди за 
виј чани стоки — — — — — — — 384 

168. Решение за југословенските стандарди за 
графички симболи — — — — — — 385 

169. Решение за југословенските стандарди за 
машини алатки — — — — — — — 385 

170. Решение за југословенските стандарди за 
работен алат — — — — — — — 385 

171. Решение за југословенските стандарди за 
прибор за надземни водови — — — — 386 

172. Решение за престанок на важењето на 
Решението за југословенскиот стандард за 
чорапи — — — — — — — — — 386 

173. Решение за југословенските стандарди од 
областа на машиноградбата и металната 
индустрија — — — — — — — — 386 

174. Решение за југословенските стандарди за 
електрични ротациони машини — — — 387 

175. Решение за југословенските стандарди за 
заштитни трансформатори — — — — 387 

176. Решение за југословенскиот стандард за 
свињи за индустриска преработка — — 387 
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