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220. 

Врз основа на членот 1 точка 3 од Законот за 
овластување на Сојузниот извршен совет за презе-
мање определени мерки за спроведување на стаби-
лизација ве* стопанството („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 60/70), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ И ПОСТАПУВАЊЕ СО КУРСНИТЕ РАЗ-
ЛИКИ НАСТАНАТИ ПОРАДИ ПРОМЕНАТА НА 

ПАРИТЕТОТ НА ДИНАРОТ 

Член 1 
Во Уредбата за пресметување и постапување 

со курсните разлики настанати поради промената 
на паритетот на динарот („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 4/71) во членот 6 став 1 по зборот: „средствата" 
се додаваат зборовите: „на неорочени девизни смет-
ки на работните организации, на неорочени девиз-
ни сметки на странски лица,". 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р. п бр. 78 
29 април 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мит ја Рибичич, с. р. 

221. 

Врз основа на членот 38, во врска со членот 22 
од Законот за формирањето и општествената кон-
трола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/67, 
23/67, 40/68, 11/69 и 15/70), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А - , 
ЗА МАРЖИТЕ ВО ПРОМЕТОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ 

ПРОИЗВОДИ 

1. За покривање на своите вкупни трошоци на_ 
трговијата во прометот на долунаведените произво-
ди работните организации што се занимаваат со 
промет на тие производи можат да засметуваат 
вкупни маржи до следниот износ: 

дин/kg 
1) за пченка во зрно и во кочан 0,08 
2) за сточна храна од индустриско по-

текло: 
а) трици и суви режанки од шеќерна 

репа 0,08 • 

б) друга сточна храна од индустриско 
потекло (протеинска сточна храна, 
концентрати итн.) 10% 

3) за јужно овошје: агруми (портокали, ли-
мони, грејпфрути и Мандарини) и ба-
нани 1,35 

2. Маржите од точката 1 на оваа одлука се од-
несуваат на производите од домашно производство 
и на производите од увоз. 

3. Маржата од точката 1 на оваа одлука прет-
ставува вкупен износ и од него ги покриваат своите 
трошоци на трговијата во прометот на односниот 
производ работните организации што го увезуваат 
тој производ и работните организации што вршат 

лромет на големо односно промет на мало на тој 
производ од домашно производство или од увоз. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 од оваа 
точка, маржата за јужно овошје (точка 1 под 3) 
претставува вкупен износ само за покривање на 
трошоците на трговијава во прометот на големо и 
на мало, а не и За работните организации што ги 
увезуваат тие производи. 

Работните организации од ст. 1 и 2 на оваа точ-
ка се должни во своите фактури за продажбата на 
тие производи посебно да го искажат износот на 
маржата што го засметале. 

4. Маржата од точката 1 на оваа одлука се до-
дава врз набавната цена на производот. 

Како набавна цена на производот, во смисла 
на оваа одлука, се подразбира нето фактурната це-
на, наголемена за зависните трошоци. 

Како зависни трошоци се подразбираат трошо-
ците за натовар и истовар, трошоците на транспор-
тот од складот на добавувачот до складот на купу-
вачот, трошоците од складот на купувачот до мало-
продавниците ако малопродавниците се оддалечени 
повеќе од 10 километри од складот на купувачот, 
трошоците за осигурување на стоките во транспорт, 
Транспортното кало, расипувањето на стоките и по-
себните трошоци на пакувањето и на транспортот 
на стоките (зимско пакување, враќање на амбала-
жата и сл.). 

Како зависни трошоци од ставот 3 на оваа точ-
ка за производите од увоз можат да се засметуваат 
само зависните трошоци што ќе настанат по испо-
раката франко југословенската граница. 

5. Работните организации што увезуваат и ра-
ботните организации што вршат промет на јужното 
овошје од точката 1 под 3 на оваа одлука, на име 
на зависните трошоци можат да ги засметуваат и ^ 
трошоците за чување и одржување на тие произ-
води за време од 1 март до 31 август. 

Работните организации што вршат промет на 
големо односно промет на мало на банани (точка 1 
под 3), на име на зависните трошоци можат да ги 
засметуваат и фактичните т р о ш о к на дозревање-
то. Засметувањето на тие трошоци може да го одоб-
ри републичкиот извршен совет односно органот 
што тој ќе го определи, и тоа до износ од 0,20 ди-
нари за еден килограм банани, од кој износ ги пок-
риваат трошоците на дозревање^ сите работни ор-
ганизации што ќе извршат промет на големо однос-
но промет на мало на банани. 

6. Републичкиот извршен совет односно орга-
нот што тој ќе го определи може за маржата за 
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јужно овошје (точка 1 под 3) во износ од 1,35 ди-
нари за еден килограм јужно овошје да определи 
колкав дел од тој износ може да служи за пок-
ривање на вкупните трошоци на трговијата на тие 
производи во прометот на големо а колкав дел во 
прометот на мало 

7. Не се смета како зголемување на маржата 
износот на. позитивната разлика во- цената што ра-
ботната организација ќе го пресмета како разлика 
помеѓу постојната продавна цена на производот на 
залихи и продавната цена на производот од ист вид 
и квалитет кој е купен подоцна, ако таа разлика 
во цената се пресметува и се внесува на посебна 
сметка на разграничуваше (конто од групата 29) 
која мож:е да се користи за покривање на негатив-
ните разлики во цените за други видови производи 
на залихи. « 

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престануваат да важат одредбите на точката 
1 под 7 и 8 од Одлуката за маржите во прометот на 
одделни производи (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/170). 

9. Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ 

Р. п. бр. 77 -
14 април 1971 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибцчич, с. р. 

222. 

Врз основа на членот 11 од Основниот закон 
за* прометот' и сместувањето на запаливи течности 
и гасови („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/65 и 
25/70), во согласност со сојузниот секретар за сто-
панство, сојузниот секретар за внатрешни работи 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗГРАДБАТА НА ПОСТРОЈКИ ЗА ЗАПАЛИВИ 
ТЕЧНОСТИ И ЗА СКЛАДИРАЊЕТО И ПРЕТОЧУ-

ВАЊЕТО НА ЗАПАЛИВИ ТЕЧНОСТИ 

Член 1 
Изградбата на постројки за запаливи течности 

и складирањето и преточувањето на запаливи теч-
ности чија точка на запаливост е под 100°С се вр-
шат на начинот определен со Техничките прописи 
за изградбата на постројки за запаливи течности и 
за складирањето и преточувањето на запаливи теч-
ности, што се отпечатени кон овој правилник и се 
негов составен дел. 

Член 2 
Одредбите на овој правилник не се однесуваат 

на складирањето и преточувањето на: 
1) продукти и полупродукти од шпиритус 

добиени со дестилација, што содржат помалку од 
82% алкохол а се употребуваат во домаќинството 
и козметиката; 

2) органски пероксиди и нивни раствори; 
3) масло, за горење кај потрошувачите; 
4) запаливи течности што се употребуваат во 

рударството и за воени потреби; 
5) раствори и хомогени смески во н е к р ш -

ливи резербоари, чија точка на запаливост е 23°С 
или поголема, од кои во нормални услови не се 
одвојуваат запаливи течности, а кои според одобре-
ниот вискозиметар го имаат следното време на 
истечување: 

— најмалку 90 секунди; 
~ најмалку 60 до 90 секунди, ако не содржат 

повеќе од 60% запаливи течности; 

— најмалку 25 до 60 секунди, ако не содржат 
поведе од 20% запаливи .течности. 

Член 3 
Во постојните постројки за запаливи течности 

мерките на обезбедувањето предвидени со одредби-
те на овој правилник мораат да се спроведат во 
рок од1 три години од денот на неговото влегување 
во сила. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

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

П — бр 22-57/14 
5 април 1971 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Радован Стијачиќ, с. р. 

ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ 
ЗА ИЗГРАДБАТА НА ПОСТРОЈКИ ЗА ЗАПАЛИВИ 
ТЕЧНОСТИ И ЗА СКЛАДИРАЊЕТО И ПРЕТОЧУ-

ВАЊЕТО НА ЗАПАЛИВИ ТЕЧНОСТИ 

1. ОБЈАСНУВАЊЕ НА ПОИМИТЕ 
1.1 Долунаведените поими, во смисла на овие 

прописи, ги имаат следните значења: 
1.2 Запаливи течности се течности чии пари de 

палат во допир со извор на палење, и кои 
на температура од 35°С не се во цврста или 
тертеста состојба, а на температура од 
50°С имаат парен. притисок до 3 kp/m2. 

1.3 Нестабилни течности се течности што во 
чиста состојба како финални производи 
или поради транспортот можат да поли-
меризираат, да се распаѓаат, да се конден-
зираат или да станат самореактивни со 
потресување или со промена на притисокот 
и температурата. 

1.4 Течности со карактеристика на исфрлува-
ње (превривање) се течности кои при го-
рење во резервоарот создаваат топлотен 
бран кој се шири кон дното на резервоа-
рот, поради што присутната вода проврива 
и ја исфрлува течноста од резервоарот. 

1.5 Температура на запаливост е најниската 
температура на која над површината на 
течноста се наоѓа толку пара што во допир 
со воздухот да создава запалива смеска, 
а се определува според југословенските 
стандарди В.Н8 601 од 1962 године, В.Н8.047 
од 1966 година и В.Н8.048 од 1966 година. 

1 6 Постројка за запаливи течности се состои 
од резервоар или други затворени садови, 
од уреди за преточување или други уреди, 
кои сочинуваат'технолошка целост. 

1.7 Складирање на запаливи течности е секое 
трајно или привремено држење на овие 
течности во резервоари или во затворени 
садови (шишиња, канти и буриња) при 
производството (складови на производите-
лите), дистрибуцијата (складови на дистри-
бутерите) и потрошувачката (складови на 
потрошувачите). 

1.8 Отворен пламен е пламен кој се создава 
' во подвижни или неподвижни уреди со 

согорување на цврсти, течни или гасовити 
горива, како и со усвитување на елек-
трични спроводници на местата што не се 
изолирани од непосредни надворешни вли-
јанија. 
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Зона на опасност од избувнување и шире-
ње на пожар е подрачје на кое постои 
можност за создавање на запалива или 
експлозивна смеска на пара на течност со 
воздухот така што да е способна за сого-
рување. 
Атмосферски резервоар е резервоар чиј 
работен притисок е еднаков со атмосфер-
скиот притисок и не ја преминува вред-
носта 0,5 kp/cm2 на натпритисокот. 
Резервоар од низок притисок е резервоар 
чиј работен притисок е најмалку 0,5 kp/cm3  

на натпритисокот. 
Сад под притисок е сад или резервоар чиј 
работен притисок е поголем од 1,0 kp/cm8  

на натпритисокот. 
Нескршлив резервоар е резервоар кој при 
складирање, транспорт и ракување остану-
ва непропустлив под вообичаени механички 
влијанија. 
Скршлив резервоар е резервоар изработен 
од скршлив материјал, како што се кера-
мика, стакло и друг сличен материјал. 
Опрема за резервоар е сета онаа опрема 
што е непосредно вградена во резервоар и 
на резервоар и која со резервоарот чини 
функционална целост. 
Задржувачи на пламен се направи што го 
штитат резервоарот од проникнување пла-
мен во неговата внатрешност. 
,Шише за запаливи течности е пренослив 
затворен сад чија зафатнина не е поголема 
од 5 l. 
Ка,нта за запаливи течности е пренослив 
затворен сад изработен од челичен лим или 
од друг соодветен материјал резистентен на 
течноста која се наоѓа во неа, а чија за-
фатнина не е поголема од 50 1. 
Буре за запаливи течности е пренослив 
затворен сад во валчеста форма изработен 
од материјал наведен во точката 1.18 на 
овие прописи, чија зафатнина не е поголе-
ма од 250 1. 
Преточувалиште е посебно определено ме-
сто опремено со уреди трајно поставени за 
приклучување транспортни цистерни или 
танкери, заради преточување на запаливи 
течности. 
Како преточување на запаливи течности 
се подразбира преточување запаливи теч-
ности од резервоари во транспортни цис-
терни (авто-цистерни, вагон-цистерни, тан-
кери и сл.) и во затворени садови или 

_Јобратно. 
Одобрен (атестиран) резервоар или уред 
односно одобрена (атестирана) опрема е се-
ко^ резервоар, уред или опрема што се 
испитани од страна на овластена домашна 
установа или признаена странска установа 
односно кои одговараат на југословенски 
стандард. 
Сигурен уред е уред испитан и во прак-
тиката проверен од овластени стручњаци. 

ОПШТИ ОДРЕДБИ ЗА ЗАПАЛИВИТЕ 
ТЕЧНОСТИ И ЗА ПОСТРОЈКИТЕ ЗА 
ЗАПАЛИВИ ТЕЧНОСТИ 

Запаливите течности, во смисла на овие 
прописи, се делат според температурата на 
запаливоста во три основни групи, и тоа: 
1) I група — течности чија температура на 

запаливост е дод 38°С; 
2) II група — течности чија температура на 

запаливост е од 38°С до 60°С; 

3) III група — течности чија температура 
на запаливост е над 60°С до 1000С  
Течностите од I група се делат на три 
подгрупи, и тоа: 

1) It подгрупа — течности чија температура 
на запаливост е под 23°С, а температура 
на вриење под 38°С; 

2) Is подгрупа — течности чија температура 
на запаливост е под 23° С, а температура 
на вриење над 38°С; 

3) I» подгрупа — течности чија температура 
на запаливост е од 23°С до 38°С. 

2.2 Работните и други организации (во поната-
мошниот текст: корисниците) мораат да 
имаат атест за температурата на запали-
воста на течностите складирани во нивните 
постројки издаден од производителот од-
носно испорачувачот, и на барање од над-
лежниот орган да го стават на увид. 

2.3 Ако во рокот што ќе го определи надлеж-
ниот орган, корисникот на постројката не 
го стави на увид атестот за температурата 
на запаливата на складираната течност, 
надлежниот орган може да бара спроведу-
вање на мерките за безбедност определени 
за течностите од подгрупата I1. 

2.4 Резервоарите, уредите, инсталациите и об-
јектите внатре во постројката за запаливи 
течности мораат да бидат прописно зашти-
тени од статички електрицитет, и да имаат 
громобранска заштита во согласност со од-
редбите на Правилникот за техничките 
прописи за громобраните (. Службен лист 
на СФРЈ", бр. 13/68). 

2.5 Лицата запослени за складирање и прето-
чување на запаливи течности мораат да 
бидат обучени во правилното ракување со 
уредите и со средствата за гаснење на по-
жар и мораат да ги запознаат другите си-
гурносни мерки. 

3. ЗОНИ НА ОПАСНОСТ ОД ИЗБУВНУВАЊЕ 
НА ПОЖАР 

3.1 Просторот на кој се врши складирање или 
преточување на запаливи течности, зависно 
од степенот на опасноста од избувнување и 
ширење на пожар, се дели на три зони: 
— зона на најголема опасност (зона I); 
— зона на зголемена опасност (зона И); 
— зона на опасност (зона III). 

3.2 Во зоните не смеат да се наоѓаат материи и 
уреди што можат да предизвикаат пожар 
или да овозможат негово ширење. 

3.3 Во зоните е забрането: > 
1) држење на отворен пламен; 
2) работа со отворен пламен (заварување и 

слично) и со вжарени предмети; 
3) пушење; 
4) употреба на локомотиви што имаат пла-

тено огниште; 
5) работа со алат кој искри; 
6) поставување на надземни електрични 

водови без оглед на напонот. 
3.4 Во зоните на видни места мораат да се 

постават натписи со кои се предупредува на 
забраните од точката 3.3 од овие прописи. 

3.5 При вршење на работите во зоните, освен 
редовното тековно одржување, корисникот 
на постројката мора да ги преземе пропи-
шаните сигурносни мерки. 

3.6 Изведувањето на електрични инсталации 
во зоните I и II се врши во согласност со 
точката 8, а во зоната III — во согласност 
со точката 11 од Прописите за електрич-
ните постројки на надземни места загрозе-
ни од експлозивни смеси (Додаток на 
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„Службен лист на СФРЈ", бр. 18/67), кои се 
составен дел на Правилникот за електрич-
ните постројки на надземни места загрозени 
од експлозивни смеси („Службен лист на 
СФРЈ", бр! 18/67 и 28/70). 

3.7 Возилата што имаат мотор со внатрешно 
согорување можат да. се употребуваат на 
преточувалиште само ако на издувните 
цевки имаат атестиран фаќач на искри. 

4. РЕЗЕРВОАРИ ЗА ЗАПАЛИВИ ТЕЧНОСТИ 

4.1 Општи одредби 
4.1.1 Резервоарот за запаливи течности мора да 

биде одобрен. 
4.1.2 Резервоарот мора на видно место да ги има 

следните ознаки: 
— назив на производителот; 
— фабрички број; 
— година на изработката; 
— номинална и фактична зафатнина; 
— максимален работен и испитен притисок; 
— вид на течноста и група на запаливост; 
— ознака на Југословенскиот стандард или 

број на атестот по кој е изработен ре-
зервоарот 

4.1.3 Резервоарот може да биде надземен и под-
земен. 

4.1.4 Надземен резервоар е неподвижен и не-
пропустлив сад, поставен односно изграден 
на површината на земјата, за сместување 
на запаливи течности. 

4.1.5 Надземниот резевоар во поглед на својата 
конструкција може да биде со: 
— цврст покрив; 
— ослабен спој помеѓу покриениот" лим и 

пдаштот; 
— пливачки покрив; 
— сигурносен оддивен вентил кој не до-

пушта * притисок поголем од 1.750 mm 
V. S. 

— сигурносен вентил кој ,допушта прити-
сок поголем од 1.750 mm V. S, 

4.1.6 Надземен резервоар кој, покрај внатреш-
ниот пливачки покрив, шЛа и цврст покрив, 
со соодветна вентилација помеѓу цврстиот 
и пливачкиот покрив, се смета како резер-
воар со пливачки покрив. 

4.1.7 Надземен резервоар, зависно од работниот 
притисок, може да биде: 
— атмосферски; 
— од низок притисок; 
— сад под притисок. 

4.1.8 Резервоарот од низок притисок може да се 
користи и како атмосферски резервоар. 

4.1.9 Надземниот резервоар и приклучоците мо-
раат пред употребата да бидат испитани 
(испитување на непропустливоста, ренд-
генско испитување на Баровите, мерење на 
дозволените отстапувања од 'коничноста и 
од вертикалноста на плаштот, слетање на 
теренот и др.), за што се составува запис-
ник КОЈ се чува како траен документ. 

4.1.10 Испитување на непропустливоста на ат-
мосферскиот резервоар и на резервоарот 
од низок притисок се врши со мерење на 
хидростатскиот притисок или на притисо-
кот на инертниот гас, при што најмалиот 
испитен притисок во атмосферскиот резер-
воар мора да изнесува 0,5 kp/cm2 за време 
од 3 часа,, а најмалиот испитен притисок 
во резервоарот од низок притисок I,O кр/ 

/ /еш2 за време од 6 часови. 
4.1.11 Подземен резервоар е неподвижен сад од 

сите страни заштитен со некородивен ма-
теријал (земја, песок, чакал), поставен од-
носно изградев под површината на земјата 
за сместување на запаливи течности. 

4.1.12 Подземен резервоар може, по правило, да 
биде лежечки и во цилиндрична форма со 
сигурносен оддивен вентил. Сигурносниот 
оддивен вентил може да биде од таква кон-
струкција што да оневозможува притисок 
поголем од 1.750 mm V. S. односно да 
овозможува притисок поголем од 1.750 mm 
V.S, , 

4.1.13 Садот под притисок мора да ги исполнува 
условите од Правилникот за техничките 
прописи за изработка и употреба на парни-
те котли, парните садови, прегрејувачите 
на пара и загрејувачите на вода („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 7/57 и 3/58), и од Пра-
вилникот за техничките прописи за изра-
ботка и употреба на подвижните затворени 
садови за компримирани, течни и под 
притисок растворени гасови („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 6/57 и 3/58). 

4.1.14 Сад под притисок може да се користи како 
атмосферски резервоар или како резервоар 
од низок притисок. 

4.1.15 Резервоарот и неговите цевоводи мораат да 
бидат заштитени од корозија за времето 
што со проектот е определено како век на 
траењето на резервоарот. Заштитата од ко-
розија се обезбедува според една од след-
ните методи: 
1) со употреба на заштитни обвивки или 

— ленти; 
2) со катодна заштита; 
3) со материјали резистентен на корозија; 
4) со антикорозивни бои или према^кувачи. 
ако е во прашање надземен резервоар. 

4.1.16 На резервоарите што се заварени не смее 
да се врши механичко затинање на пукна-
тините, освен пукнатините на покривот кај 
надземните резервоари. 

4.2 Надземни резервоари 
4.2.1 Зони на опасност 
4.2.1.1 Зоната I ја опфаќа внатрешноста на над-

земниот резервоар 
4.2.1.2 Зоната И го опфаќа: 

1) просторот внатре во заштитниот базен на 
резервоарот до I m височина над гор-
ниот раб на неговиот ѕид или насип; 

2) воздушниот простор над покривот на ре-
зервоарот височина 3 m мерено од нај-
издадениот дел на покривот вклучувај-
ќи ја арматурата и прстенестиот простор 
околу резервоарот широчина 3 m ме-
рено од плаштот на резервоарот — ако 
резервоарот е до цврст покрив или со 
ослабен спој помеѓу ПОКРИЕНОТО лице и 
плаштот; 

~3) воздушниот простор над горниот раб на 
плаштот на резервоарот височина I m, 
целиот простор внатре во плаштот на 
резервоарот над пливачкиот покрив, 
како и прстенестиот простор околу ре-
зервоарот широчина 3 m мерено од 
плаштот ако резервоарот е со пливачки 
покрив;. 

4) воздушниот простор широчина 3 m ме-
рено од плаштот на резервоарот, ако 
резервоарот е во хоризонтална положба. 

4.2.1.3 Зоната III опфаќа простор над околниот 
терен широчина 10 гц од зоната Il, мерено 
хоризонтално и височина I m мерено од 
почвата. 

4.2.2 Локација и поставување 
4.2.2.1 Надземните резервоари, зависно-од нивна-

та'конструкција, од видот на течноста која 
се складира во нив и од системот на заш-

- житата од пожар, мораат да се лоцираат во 
.согласност со условите од табелите 1 и 2 
што се отпечатени кон овие прописи и се 
нивен составен дел. 
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4.2.2.2 При определувањето на локацијата на над-
земните резервоари се зема она растојание 
од табелите 1 и 2 што е поголемо. Расто-
јанието се мери хоризонтално во сите 
правци од габаритот на резервоарот до га- 4.2.3.4 
баритот на објектот. 

4.2.2.3 Растојанијата Al од табелата 1 можат кај 
резервоарите без системи за заштита да 
бидат намалени до 30%, ако е исполнет 
еден од следните услови: 
1) ѕидот на објектот да нема отвор спрема 

резервоарот и да има огноотпорно^ 
предвидена за најмалку 4 часа; 

.2) на објектот што може да го загрози по-
жар на резервоарот да постои систем 
за ладење; 

3) помеѓу резервоарот и јавен пат или об-
јект да постои заштитен ѕид чија огно-
отпорно^ е предвидена за најмалку 
4 часа. . 

4.2.2.4 Растојанието помеѓу два резервоара не смее 
да биде помало од 1/3 од збирот на нивните -
пречници, а ако пречникот на едниот ре-
зервоар е помал од половината на пречни-
кот на соседниот резервоар, растојанието 
не смее да биде подало од 1/2 од пречникот 
на поголемиот резервоар. 

4.2.2.5 Растојанието помеѓу два резервоара за 
складирање на нестабилни течности не 
смее да биде помало од половината на зби-
рот на нивните пречници. 

4.2.2.6 Растојанието помеѓу два резервоара чија 
вкупна зафатнина е до ЗОО m3 не смее да 
биде помало од I m. 

4.2.2.7 Растојанието помеѓу два резервоара за 
складирање на течности со карактеристика 
на исфрлување чија зафатнина е до 
500 ms не Смее да биде помало од I m. 

4.2.2.1 Одредбите на точ, 4.2.2.4 и 4.2.2.5 од овие 
прописи можат да се применуваат и на 
резервоарите од други форми, со тоа што 
при пресметувањето на растојанието по-
меѓу резервоарите како основа да се зема 
пречникот на цилиндричниот резервоар со 
зафатнина на резервоарот чија оддалече-
ност се пресметува и со височина: 
I) IO m за резервоарите со зафатнина до 

1.000 m«; 
-2) 13 m за резервоарите со зафатнина над 

1.000 до 5.000 та«; 
3) 15 ш за резервоарите со зафатнина над 

5.000 m3. 
4.2.2.9 Надземните резервоари се поставуваат во 

најмногу два реда. По исклучок, ако тоа 
го одобри надлежниот орган надземните 
резервоари можат да се поставуваат во три 
или повеќе редови, или во неправилна 4.2.4.2 
форма, под услов претходно да се опреде-
лени поголеми растојанија помеѓу резер-
воарите или да се преземени други пропи-
шани сигурносни мерки. 4.2.4.3 

4 2.2.10 Ако резервоарите се лоцираат на земјо-
тресно подрачја или на подрачја подлож-
ни на поплавување мораат да се преземат 
пропишаните градежни мерки на заш-
тита. 

4.2.3 Конструкција 
4.2.3.1 Конструкцијата на надземните метални ре- 4.2.4.4 

зервоари мора да биде во согласност со 
Соодветните прописи за челичните кон-
струкции. 

4.2.3.2 Металните надземни резервоари можат да 
бидат заварени, заковани, лемени, споени 
со винтови или од комбинирана изработка. 4.2.4.5 

4.2.3«3 Пливачкиот покрив на надземните резер-
воари мора да биде непропустлив и изгра-
ден така што да може да се движи нагоре 
и надолу, а при тоа да не дојде до сврту-
вање или слизнување од лежиштето, како 

и неговата способност за движење да ве се 
намалува поради сопствената тежина од-
носно тежината, на атмосферскиот талог 
насобран на него. 

4.2.3.4 Резервоарот со пливачки покрив мора да 
- има спој за одведување на статички елек-

трицитет, поставен помеѓу пливачкиот по-
крив и плаштот на резервоарот така што 
да не ја намалува подвижноста на пли-
вачкиот покрив, а да е заштитен од оште-
тување. 

4.2.3.5 Плаштот на надземниот резервоар мора да 
биде непропустлив и постојан во однос на 
складираните течности и нивните пари во 
резервоарот и изграден од материјал отпо-
рен на механички и технички напрегања, 
и на хемиски дејства, што можат да се 
појават при употребата на резервоарот. За 
изградбата на плаштот се употребува челик 
или друг Материјал кој е постојан на деј-
ството на складираната течност. 

4.2.3.6 Ако бетонските резервоари се необложени, 
во нив можат да се складираат само за-
паливи течности чија специфична тежина 
е поголема од 0,825 g/cm8. 

4.2.3.7 Темелот на надземниот резервоар мора да 
се изведува Така што да оневозможи не-
рамномерно слетање на резервоарот. 

4.2.3.8 Подлошките на резервоарот мораат да би-
дат од бетон, тули или челик заштитен од 
дејството на високи температури (огно-
отпорно^ предвидена за најмалку 2 часа) 
и корозија, и поставени на темелот на ре-
зервоарот заради спречување на неговото 
наклонување или поместување. По исклу-
чок, подлошките на резервоарот можат да 
бидат и од дрво, со тоа што да се поставу-
ваат хоризонтално и нивната височина да 
не е поголема од 30 cm мерено од најнис-
ката точка на резервоарот, 

4.2.3.9 Подлошките на резервоарот мораат дз би-
дат такви што да не дојде до пречекору-
вање на дозволените оптоварувања на 
потпретниот дел на плаштот на резерво-
арот. 

4.2.4 Заштитни базени и дренажен систем 
4.2.4.1 Заради прифаќање на случајно испуштени 

запаливи течности и заради заштита на 
околното земјиште, на водените текови, на 
патиштата и на другите објекти, околу 
резервоарот мораат да се изградат заш-
титни базени. По исклучок, наместо за-
штитен базен можзе да се изгради дренажен 
систем ако тоа го одобри надлежниот орган. 

4.2.4.2 Зафатнината на заштитниот базен кој оп-
фаќа само еден резервоар е еднаква на 
најголемото дозволено полнење на резер-
воарот. 

4.2.4.3 Ако заштитниот базен опфаќа повеќе од 
еден резервоар, неговата зафатнина се до-
бива кога од вкупната зафатнина на сите 
резервоари ќе се одбијат зафатнините на 
резервоарите под височината на насипот 
или ѕидот не сметајќи ја зафатнината на 
најголемиот резервоар. 

4.2.4.4 Зафатнината на заштитниот базен кој Оп-
фаќа повеќе од еден резервоар не смее да 
биде помала од зафатнината н^ течноста 
во најголемиот резервоар освен ако се во 
прашање течности^ од точката 4.2.4.5 на 
овие прописи.^ 

4.2.4.5 Зафатнината на заштитниот базен кој оп-
фаќа еден или повеќе резервоари кои со-
држат течности со карактеристика на 
исфрлување, не смее да биде помала од 
вкупната зафатнина на сите резервоари 
што се опфатени со базенот, 
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4.2.4.0 Резервоарот чија зафатнина е поголема од 
20.000 m3 мора да биде сместен во посебен 
заштитен базен. » 

4.2.4.7 Заштитниот базен во кој се сместени два 
или повеќе резервоари со ослабен спој по-
меѓу покриениот лим и плаштот односно 
резервоарот со пливачки покрив во кои 
се складираат стабилни течности или су-
рова нафта мора да биде со преградни ѕи-
дови и со дренажни канали поделен така што 
секој резервоар со зафатнина поголема од 
1.500 m3 или група резервоари со вкупна 
зафатнина до 2.500 m3 да биде во еден 
преграден дел, со тоа што зафатнината на 
кој и да било резервоар односно група да 
не преминува 1.500 m3. 

4.2.4.8 Заштитниот базен во кој се сместени два 
или повеќе резервоари за складирање на 
стабилни течности, а на кои не се однесу-
ваат одредбите на точката 4.2.4.7 од овие 
прописи, мора да биде со преградни ѕидови 
и дренажни канали поделен така што секој 
резервоар со зафатнина поголема од 350 m3  

или група резервоари со вкупна зафатнина 
до 500 m3 да биде во еден преграден дел, со 
тоа што зафатнината на кој и да било 
резервоар односно група да не премину-
ва 350 m3. / 

4.2.4.9 Заштитниот базен во кој се сместени два 
или повеќе резервоари за складирање на 
нестабилни течности мора помеѓу секој ре-
зервоар, без оглед на конструкцијата и за-
фатнината, да има преграден ѕид и дре-
нажни канали. 

4.2.4.10 Ѕидовите и внатрешната површина на за-
штитниот базен мораат да бидат изградени 
од непропустлив материјал и проектирани 
така што да поднесат полн хидростатички 
притисок. 

4.2.4.11 Ѕидовите на заштитниот базен не смеат да 
имаат отвори, освен sâ цевоводите, со тоа 
што просторот помеѓу ѕидовите и цевово-
дите да биде затнат со материјал постојан 
на висока температура. Ѕидовите на заш-
титниот базен мораат да бидат најмалку 10 
m оддалечени од оградата на складот. 

4.2.4.12 Ѕидовите на заштитниот базен мораат во 
просек да имаат височина до 2 m, а пре-
градиле ѕидови височина од 40 до 75.cm 
мерено од дното на базенот. По исклучок, 
за резервоарите со зафатнина над 10.000 m8, 
височината на ѕидовите на заштитниот ба-
зен може да изнесува над 2 m ако тоа го 
одобри надлежниот орган. 

4.2.4.13 Дното на заштитниот базен мора да се из-
гради со наклон најмалку 1% од резерво-
арот кон ѕидовите на заштитниот базен, 
заради одведување на атмосферскиот талог. 

4.2.4.14 Собирањето на атмосферскиот талог во та-
ложници, сепаратори или други сигурносни 
уреди се врши со непропустливи канали 
кои можат да бидат отворени или прекри-
ени со решетки. 

4.2.4.15 Таложниците, сепараторите или други си-
гурносни уреди за собирање атмосферски 
талог, мораат да бидат лоцирани така што 
пожар на резервоарот да не може да ги 
загрози. 

4.2.4.16 Во заштитниот базен не е дозволено ис-
пуштање на запаливи течности од резерво-
арот или држење садови и буриња. 

4.2.4.17 Во заштитниот базен, покрај резервоарот, 
можат, да се наоѓаат арматури, цевоводи 
и преодни мостови. 

4.2.4.18 Ако функцијата на заштитен базен ја врши 
дренажен систем, отворот од резервоарот 
во правецот на тој систем мора да има на-
клон -од најмалку 1%. 

4.2.4.19 Дренажниот систем мора да се завршува на 
слободно земјиште на некоја друга површи-
на или во затворен базен, чија зафатнина 
е поголема од зафатнината на најголемиот 
резервоар. Подрачјето на кое се завршува 
дренажниот систем мора да биде на такво 
растојание што да се оневозможи ширење 
на евентуален пожар кон резервоарите и 
соседните објекти. 

4.2.4.20 Дренажниот систем, вклучувајќи ги и ав-
томатските дренажни пумпи, мора да биде 
изграден така што да не исфрлува теч-
ност на соседното земјиште, во .природните 
водени текови, во отворени канали и јав-
ните канализации, освен ако е тоа безо-
пасно или ако системот е изграден така 
што да не дозволува ослободување на теч-
носта. 

4.2.5 Опрема 
4.2.5.1 Надземните резервоари мораат да ја имаат 

следната опрема: 
1) нормален оддивник; 
2) сигурносен оддивник; 
3) оддивни цевоводи; 
4) задржувачи на пламен; 
5) покажувачи на ниво; 
6) Уреди за полнење и празнење и уреди 

за обезбедување против преполнување; 
7) отвори за влез и преглед. 

4.2.5.2 Заради спречување на создавање натпри-
тисок или потпритисок за време на полне-
ње и празнење на резервоарот, како и на 
промена на надворешната температура, ре-
зервоарот мора да има соодветен нормален 
оддивник. 

4.2.5.3 Оддивникот мора да има димензии на по-
голем приклучок 5а полнеле или празне-
ње со тоа што неговиот номинален внатре-
шен пречник да не смее да биде помал од 
32 0 mm. 

4.2.5.4 'Ако резервоарот или садот под притисок 
има повеќе од еден приклучок за полнење 
или празнење, големината на оддивникот 
се определува според предвидениот најго-
лем истовремен проток. 

4.2.5.5 Излезниот отвор на оддивникот мора да 
биде изведен така што во случај палење 
на парата на резервоарот да се заштити 
од локални прегревања. 

4.2.5.6 Оддивникот на резервоарот и садот под 
притисок во кои се складираат течности од 
Г група мора да биде затворен, освен ако 
притисокот е повисок од работниот при-
тисок или во случај на потпритисок, а за 
течност на подгрупите 1г и 1з од оваа група 
и во случај оддивникот да има одобрен за-
држувач на пламен. Оддивникот или за-
држувачот на пламен не се потребни ако 
нивната употреба би можела да предизвика 
штета во резервоарот. 

4.2.5.7 Резервоарот со зафатнина до 10 m3 во ра-
финерии во кој се складира сурова нафта 
и атмосферскиот резервоар со зафатнина 
до 4 m8 во кој се складираат течности на 
подгрупата It, можат Да имаат отворени од-
дивници. 

4.2.5.8 Заради заштита од преголем притисок кој 
може да настане поради загрозеност од по-
жар, резервоарот морћ да има сигурносен 
оддивник односно мора да биде конструи-
ран така што да има. еден од следните еле-
менти: пливачки покрив кој може да се 
Џига или ослабен спој помеѓу покриеното 
лице и плаштот односно некоја друга одо-
брена конструкција на оддивник. 
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Ако оддивнувањето во случај на загрозе-
ност од пожар се врши преку сигурносен 
оддивник, капацитетот на оддивнувањето 
на двата вентила (нормален и сигурносен) 
мора да биде толкав 'што да го заштити 
плаштот или дното на вертикалниот резер-
воар односно да го заштити од кршење 
плаштот или главата на хоризонталниот 
резервоар. 
Сигурносниот оддивник може да биде из-
веден како капак со автоматско затворање 
на влезниот отвор, како водилица која до-
пушта подигање на покривот на резерво-
арот под внатрешен притисок, или како 
додатен поголем одбивен вентил односно 
некоја друга одобрена конструкција. -
Вкупниот капацитет на оддивнувањето на 
секоја запалива течност се определува врз 
основа на образецот: 

каде што е: 
V — вкупен капацитет на оддивнувањето 

во ш3/ћ, 
Vi — проток на воздухот во m3/h од табе-

лата 3, 
L — латентна топлина на испарувањето 

на дадената течност во Kcal/kg, 
M — молекулска тежина на дадената теч-

- ност. 
Табелата 3 од ставот 1 на оваа точка е от-
печатена кон овие прописи и е нивен сос-
тавен дел. 
Вкупниот капацитет на оддивнувањето од 
точката 4.2.5.11 од овие прописи може да 
се намали со множење со соодветен фактор 
посебно за секој резервоар, и тоа ако е 
предвидена следната заштита: 
1) дренажа според точ. 4.2.4.18 до 4.2.4.20 на 

овие прописи за резервоар над 20 m8  

изложена површина — со 0,5; 
2) Одобрена водена магла — со 0,3; 
3) одобрена изолација — со 0,3; 
4) одобрена водена магла со изолација — 

со 0Д5. 
На уредот на сигурносниот оддивник мора 
да биде назначен капацитетот на одлепу-
вањето во m3/h и притисокот на кој е баж-
дарен. 
Краиштата на оддивните цевоводи мораат 
да се наоѓаат на височина од најмалку 4 m 
над околниот терен и на растојание нај-
малку 1Ј) m од отворите на околните об-
јекти. 
Краиштата на оддивните цевоводи мораат 
да 1!маат кос отвор кој овозможува експан-
зија на испуштените пари вертикално на-
горе или хоризонтално во спротивен правец 
од објектот односно јавниот пат, ако се 
наоѓаат во близината на некој објект или 
јавен пат. 
Ако оддивникот е од колекторски тип, мора 
да биде димензиониран така што да овоз-
можи нормално оддивнување на парата во 
рамките на притисокот на системот, како 
и во случај самиот да е подложен на загро-
зеност од пожар. 
Колекторот како оддивник на резервоарот 
се користи, по правило, за одземање на па-
рата, за конзервирање со парата или за 
контрола на загаденоста на воздухот, и за 
оддивнување на повеќе резервоари во кои 
се складирани течности од Лета група од-
носно подгрупа или течности што меѓу-
себно не можат да создаваат опасни споеви* 

4.2.5.18 Излезите на сите оддивници и оддивни ка-
нали на резервоарот кој има сигурносен 
оддивник, а кој дозволува притисок пого-
лем од 1.750 mm V.S, мораат да бидат по-
ставени така што да ја испуштаат парата 
во правецот во к5ј резервоарите се зашти-
тени од спорадични прегревања на било кој 
дел од резервоарот во случај на палење на 
парата од таков оддивник. 

4.2.5.19 Задржуваните на пламен се арматури про-
тив експлозија, пожар и детонација, кои 
смеат да се употребуваат само ако се одо-
брени и мораат да бидат во ' непосредна 
близина на резервоарот. 

4.2.5.20 Арматурите против експлозија и пожар 
спречуваат проникнување на пламен при 
експлозија при што мораат да го издржат 
настанатиот притисок, а арматурите против 
пожар — и директен пламен за време од 
10 минути. 

4.2.5.21 Арматурите против детонација спречуваат 
проникнување на пламен при детонација 
во цевоводот приклучен пред задржувачот 
на пламен при што мораат да го издржат 
настанатиот притисок. 

4.2.5.22 Кој задржувач на пламен ќе биде употре-
бен зависи од конструкцијата на резерво-
арот, како и од карактеристиките на скла-
дираната течност. 

4.2.5.23 Задржувачите на пламен се поставуваат на 
отворите на резервоарот низ кои би можел 
да проникне пламен внатре во резервоарот, 
освен на отворите за мерење на нивото на 
течноста. 

4.2.5124 На арматурите против експлозија и пожар, 
како и на споевите на тие арматури со ре-
зервоарот, не смеат да се приклучуваат 
други цевоводи. 

4.2.5.25 Резервоарот мора да има покажувач на 
нивото на течноста кој мора да биде одо-
брен. 

4.2.5.26 Отворите за мерење на нивото на течноста 
мораат да бидат изведени така што да мо-
жат да се затвораат со капи или со ка-
паци непропустливи за течности и пари. 
Тие отвори не можат да ги отвораат не-
овластени лица. 

4.2.5.27 Покажувачите на нивото на течноста кои 
работат механички или на некој друг прин-
цип но континуирано смеат да се употре-
буваат само ако се одобрени. 

4.2.5.28 Уредите за полнење и празнење мораат да 
овозможат сигурен приклучок на посто-
јано положените цевоводи или на свитлива 
цевка и да ја исклучат можноста за наста-
нување искри при прицврстувањето или 
симнувањето на цевоводите и опасноста по-
ради празнење на статичкиот електрици-
тет. 

4.2 5.29 Приклучокот на резервоарот низ кој проте-
кува течноста мора од внатрешната или над-
ворешната страна на резервоарот да има вен-
тил. Приклучокот на вентилот од надво-
решната страна на резервоарот мора да 
биде од челик, освен ако складираните теч-
ности имаат такви својства што да реаги-
раат на челик. Ако приклучокот на венти-
лот не е од челик, вентилот мора да биде 
отпорен на хидраулички притисок и на при-
тисоците на конструкцијата и температурата 
што би настанале поради пожар на сосед-
ниот резервоар. 

4.2.5.30 Приклучокот под нивото на течноста низ 
кој за време на полнењето или празнењето 
на резервоарот не протекува течност, мора 
да има непропустлив запирен орган во 
форма на вентил или резе, на слепа при-
рабница односно на нивна комбинација. 
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4.2.5.31 Напојниот цевовод за течностите од под- 4.2.6.7 
групите I2 и 1» како и за сурова нафта, 
бензин и асфалт, мора да биде инсталиран 
така што да7 ја намали на минимум мож-
носта за настанување на статичен електри-
цитет. Ако напојниот цевовод влегува преку 4 2 6 8 
покрив, крајот на цевоводот мора да биде 
15 cm оддалечен од подот на резервоарот 
и инсталиран така што да не дојде до 
прекумерни вибрации. 

4.2.5.32 Приклучоците за полнење и празнење што 4 2 6 9 
не се во постојана употреба мораат како 
такви да бидат означени и мораат да би-
дат непропустливи и затворени за времето 
додека не се во употреба. Тие приклучоци 
се сместуваат на отворен простор на кој 
нема извор на топлина, и тоа на оддале-
ченост најмалку 1,5 m од отворите на објек-
тите. 

4.2.5.33 Ако надземниот резервоар има уред за 
обезбедување од преполнување, таквиот у-
ред мора да биде одобрен и да ги исполнува 
следните услови: 
1) да не ја намалува сигурноста на резер-

воарот од проникнување пламен низ це-
воводот за полнење; 

2) во цев ОБОДОТ за полнење да не настанат 
опасности од статичен електрицитет. 

4.2.5.34 Надземниот резервоар мора да има најмал-
ку еден отвор за влез и преглед. Пречникот 
на отворот за влез и преглед за резерво-
арите со зафатнина до 16 ms мора да изне-
сува најмалку 500 mm, а за резервоарите со 
зафатнина над 16 m8 — најмалку 600 mm. Ако 
пречникот на резервоарот е помал од I m, 
доволни се отвори низ кои може да се над-
зира внатрешноста на резервоарот. 

4.2.5.35 Ако постојат спојни делови помеѓу над-
земните резервоари, тие делови мораат да 
бидат изведени така што да не ја загрозу-
ваат сигурноста на резервоарот и на опој-
ниот цевовод, а споевите мораат да бидат 
непропустлив^ 4.2.7.2 

4.2.6 Заштита од пожар 
4.2.6.1 Надземниот резервоар мора да биде заш-

титен од сите извори на топлина со хи-
дрантска мрежа и со систем на заштита од 
пожар кој мора да биде одобрен. 

4.2.6.2 Како систем на заштита од пожар се смета 
системот за гаснење и системот за ладење на 4.2.7.3 
плаштот на резервоарот со вода или со рас-

> прскана водена магла, заради заштита од 
пожар од соседните резервоари. 

4.2.6.3 Систем за гаснење мора да има секој над-
земен резервоар со зафатнина над ЗОО m3, 
како и секој надземен резервоар со зафат-
нина до ЗОО m3 ако во него се складираат 
нестабилни течности или течности со ка- 4.2.7.4 
ракгеристика на исфрлување и резервоар 
лоциран во г^сто населени подрачја. Сис-
тем за ладење мора да има секој надземен 
резервоар. 

4:2.6.4 За надземните резервоари кај кои не е 
предвиден систем за гаснење може да се 
бара поставување соодветен број превозни 
апарати за гаснење на пожар. 4.2.7.5 

4.2.6.5 За ладење на плаштот на резервоарот во 
случај на пожар потребно е најмалку 1,2 
l/min вода на m2 на плаштот во траење 4.2.7.6 
од најмалку 2 часа. 

4.2.6.6 Ако резервоарот е со конусен покрив, ко-
личината на водата за ладење на покривот 
мора да изнесува најмалку О,б l/min. на m1 4.2.7.7 
површина на покривот во траење од нај-
малку 2 часа. 

4.2.6.7 За ладење на лежечките цилиндрични над-
земни резервоари, количината на водата мо-
ра да изнесува најмалку 1,6 l/min. на mf  

површина на резервоарот во траење од 
најмалку 2 часа. 

4.2.6.8 Системот за гаснење може да биде стаби-
лен автоматски односно полуавтоматски у-
ред или стабилна инсталација со приклу-
чоци поставени на достапни места за при-
клучување на противпожарни возила. 

4.2.6.9 Хидрантската мрежа за еден надземен ре-
зервоар мора да има најмалку два стан-
дардни хидранта. За два или повеќе резер-
воари бројот на хидрантите се определува 
според распоредот на резервоарите, и тоа 
така што оддалеченоста помеѓу хидрантите 
да не е поголема од 50 m односно помала 
од 25 m од резервоарот. 

4.2.6.10 Хидрантите не смеат да се поставуваат 
наспроти подницата на цилиндричните 
надземни резервоари. 

4.2.7 Посебни услови за надземните резервоари 
во градежните објекти 

4.2.7.1 Надземните резервоари се сместуваат во 
градежните објекти наменети за: 
1) индустриски постројки во кои употре-

бата на запаливи течности е повремена 
односно од споредно значење за глав-
ната дејност; 

2) технолошки операции како што се: ме-
шање, сушење, испарување, филтрира-
ње, дестилирање и сл.; 

3) сервисни станици; 
4) постројки во кои во работниот процес се 

јавуваат хемиски реакции, како што се 
оксидација, редукција, халогенизација, 
хидрогенизација, алкилација, полиме-
ризација и сл.; 

5) рафинериски постројки и за дестила-
ција. 

4.2.7.2 Приклучоците на надземните резервоари во 
градежните објекти мораат да бидат не-
пропустливи за пара и течност и да ги ис-
полнуваат условите од точ. 4.2.5.29, 4.2.5.31 
и 4.2.5.32 од овие прописи, заради заштита 
на континуирано протекување во случај на 
избувнување пожар во близината на ре-
зервоарот. 

4.2.7.3 Надземните резервоари сместени во гра-
дежните објекти, освен во објектите проек-
тиранк како складови за запаливи течно-
сти, мораат да имаат автоматски запирни 
вентили на секој' приклучок за празнење 
под нивото на течноста, кој се активира со 
промена на температурата или со вентилот 
од точката 4.2.5.29 на овие прописи. 

4.2.7.4 Отворот за прирачно мерење на резервоа-
рот со помош на пружинен запирен вентил 
или др^ги одобрени средства мора да биде 
заштитен од прелевање на течноста, и од 
можно отпуштање на пара. Ако отворот за 
прирачно мерење не е зависен од напој-
ниот цевовод, мора да има непропустлива 
капа за апарат или капак. 

4.2.7.5 На надземниот резервоар кој содржи теч-
ности од групата I, не смее да се врши 
рачно мерење. 

4.2.7.6 Оддивнувањето на надземните резервоари 
во градежните објекти мора да се врши во 
согласност со одредбите на точ. 4.2.5.2, до 
1.2.5.13 од овие прописи. 

4.2.7.7 Надземните резервоари со ослабен, спо j по-
меѓу покривот и плаштот не можат да се 
сместуваат во градежни објекти. 
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4.3 Подземни резервоари 
4.3.1 Зони на опасност 
4.3.1.1 Зоната I ги опфаќа внатрешноста на под-

земниот резервоар, пристапните окна со 4 .3 .3 .9 
припаѓачката арматура и бетонското кори-
то доколку тоа е изведено. 

4.3.1.2 Зоната II го опфаќа просторот до I m ви-
сочина над пристапното окно, над оддив- 4.3,3.10 
ните цевоводи и вентили во пречник од 5 
ш мерено од габаритот на пристапното окно 
односно над оддивниот цевовод и вентилот. 

4.3.1.3 Зоната III го опфаќа просторот над окол-
ниот терен широчина 2 m од зоната Il, ме-
рено хоризонтално и височина 50 cm ме-
рено од почвата. 

4.3.2 Локација 
4.3.2.1 Растојанието од габаритот на подземниот 

резервоар во кој се складира течност од 
I група до подземниот дел на кој и да било 
објект, не смее да биде помало од I m од-
носно помало од 1,5 m од работ на построј-
ката. . 

4.3.2.2 Растојанието од габаритот на подземниот 
резервоар во кој се складира течност од II 
група или од групата III до подземниот дел 
на кој и да било објект и работ на построј-
ката, не смее да биде помало од I m. 

4.3.2.3 Растојанието помеѓу подземните^ резервоа-
ри не смее да биде помало од 60 cm. 

4.3.3 Конструкција 
4.3.3.1 Конструкцијата на подземните метални ре-

зервоари мора да биде во согласност со со-
одветните прописи за челичните конструк-
ции 

4.3.3.2 Подземните резервоари со зафатнина до 
IO 'm® можат да се користат и како над-
земни резервоари. 

4.3.3.3 Ако резервоарот се поставува покрај некој 
објект, резервоарот мора да се обезбеди од 
пренесување на оптоварување од објектот 
а темелот нат објектот да се заштити од пот-
копување. 

4.3.3.4 Пред спуштањето во земјата мора да се 
прегледа и да се утврди дали резервоарот 
и изолацијата на резервоарот се неоште-
тени. 

4.3.3.5 Ако резервоарот се составува од делови 
во земјата, на секој дел пред спуштање во 
земјата мора да се постави заштитна изо-
лација со можност за сигурно спојување 
на изолациите на одделните делови по ко-
нечното составување на резервоарот. 

4.3.3.6 Поставувањето на резервоарот се врши со 
спуштање на резервоарот врз лежиштата 
за резервоарот вградени на темелите без 
паѓање и тркалање за да се спречи оште-
тувањето на резервоарот или на заштит-
ната изолација. Металните делови што слу-
желе за манипулација со резервоарот а се 
наоѓале надвор од заштитната изолација, 
мораат да се заштитат од корозија.-

4.3.3.7 Пред прекривањето со земја резервоарот 
мора да се обложи со слој на испран и 
набиен сув песок или чакал дебелина нај-
малку 15 cm, со тоа што при поставува-
њето на таквиот слој да не се оштети заш- 4 3 4 4 
титната изолација. 

4.3.3.8 Ако е потребно да се спречи загадување на 
подземна вода, резервоарот се изработува 
така да има двоен плашт со тоа што над-
ворешниот плашт да биде најмалку во ви-
сочина на најголемото дозволено полнење 
на резервоарот, или се поставува во не-
пропустливо бетонско корито чиј горни раб 4.3.4.5 
мора да се наоѓа најмалку 20 cm над најго-
лемото ниво на подземната (вода. Зафатни-
ната на бетонското корито мора да биде 

таква што да може да ja прими сета теч-
ност од резервоарот во случај на изле-
вање. 

4.3.3.9 Бетонското корито и резервоарот од точка-
та 4.3.3.8 на овие прописи се поставуваат 
така што надолжниот наклон да изнесува 
најмалку 1%. 

4.3.3.10 Просторот околу резервоарот од точката 
4.3.3.7 на овие прописи надвор од слојот 
на песокот односно чакалот мора да биде 
исполнет со земја во која не смее да има 
празен простор за да не дојде до собира-
ње на течноста или парата во случај на 
пропуштање на резервоарот. 

4.3.3.11 Резервоарот мора да биде прекриен со слој 
земја дебелина најмалку 60 cm односно со 
слој земја дебелина најмалку 30 cm над 
кој мора да, се постави армиранобетонска 
плоча дебелина најмалку IO cm. 

4.3.3.12 Ако над резервоарот се врши промет на 
возила, резервоарот мора да биде зашти-
тен со слој земја дебелина најмалку I m, 
односно со слој набиена земја дебелина 
најмалку 50 cm и со армиранобетонска пло-
ча дебелина најмалку 15 cm. 

4.3.3.13 Резервоарот што се поставува на место на 
кое е можна појава на подземна вода, мора 
да се заштити од потисок на водата со по-
себно прицврстување (анкерирање) во те-
мелите. 

4.3.3.14 Пристапното окно на резервоарот мора да 
биде изработено од челик, б^тон или тули 
и обезбедено од собирање атмосферски вр-
нежи и од пристап на неовластени лица. 
Големината на пристапново окно мора да 
биде таква што во него да можат непре-
чено да се вршат сите потребни работи. 
Цевните приклучоци мораат да бидат при-
стапни. 

4.3.3.15 Темелот и подлошките на резервоарот мо-
раат да бидат изградени во согласност со 
одредбите на точ. 4.2.3.7 и 4.2.3.8 од овие 
прописи. 

4.3.4 Опрема , 
4.3.4.1 Оддивните цевоводи на подземните резер-

воари мораат да се завршуваат на оддале-
ченост од најмалку 1 m од ѕидот на кој 
и да било објект, ако на него се наоѓа от-
вор кон оддивните цевоводи. 

4.3.4.2 Излезот на оддивниот цевовод мора да биде 
на височина од најмалку 30 cm над окол-
ниот терен односно над , височината на по-
веќегодишниот просек на снегот, но не смее 
да биде на височина пониска од отворот 
на цевоводот за полнење на резервоарот. 

4.3.4.3 На одбивниот цевовод чиј внатрешен преч-
ник е до 50 mm не смеат да се поставуваат 
уреди кои би молчеле да предизвикаат пре-
чекорување на притисокот во резервоарот. 
По исклучок, ако должината на оддивниот 
цевовод е помала од 3 m а внатрешниот 
пречник е до 50 mm, се поставува задржу-
в а на пламен или, на излезот на оддив-
ниот цевовод, уред кој спречува создавање 

, на натпритисок или потпритисок во цево-
водот. 

4.3.4.4 На излезот на оддивниот цевовод чиј вна-
трешен пречник е поголем од 50 mm, без 
оглед на должината на цевоводот, се поста-
вува уред кој спречува создавање на нат-
притисок или потпритисок во резервоарот, 
односно задржуван на пламен, на оддале-
ченост-не поголема од 4,5 m од излезот на 
оддивниот цевовод. 

4.3.4.5 Големината на внатрешниот пречник на 
оддивниот цевовод зависи од димензиите 
на приклучокот за полнење или за празне-
ње на резервоарот (од приклучокот кој е 
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со поголем внатрешен пречник), од дол-
жината на оддивниот цевовод и од предви-
дениот притисок на резервоарот, но не смее 
да биде помала од 32 mm. 
За резероварите кај кои не е дозволен при-
тисок поголем од ЈЛ50 mm V.S, внатреш-
ниот пречник на оддивниот цевовод мора 
да ги исполнува условите од табелата 4, 
што е отпечатена кон овие пропис^ и е нив-
ни составен дел. 
Оддивниот цевовод на резервоарот се по-
ставува на највисоката точка на резерво-
арот и мора да биде заштитен од механич-
ки оштетувања. 
На резервоарите кај кои е дозволен при-
тисок поголем од 1.750 mm V.S, се поста-
вува сигурносен вентил чии димензии се 
определуваат врз основа на претсметка. 
Задржувачите на пламен, покажувачите 
на нивото, уредите за полнење и за праз-
нење, за обезбедување против преполнува-
ње и отворите за влез и преглед на резер-
воарите, мораат да бидат во согласност со 
одредбите на овие прописи што се однесу-
ваат на надземни резервоари. 
Уредите за откривање на пропустливите 
места смеат да се употребуваат само ако се 

3) просторот во кој се врши преточување 
на запаливи течности, полупречник 5 m, 
мерено од најистакнатото -место на пре-
точувањето; 

4) загорената просторија што се користи 
за полнење садови или за складирање са-
дови. 

5.2.3 Зоната III опфаќа простор височина 1 m 
над површината на околниот терен и 12 m 
мерено хоризонтално од работ на зоната II. 

5.3 Складирање садови на отворен простор 
5.3.1 Складирањето на садови на отворен простор 

се врши со слагање на садови во групи 
според условите од следната табела: 
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4.3.5 Заштита од пожар Ii 4.000 24.000 2 20 3 
4.3.5.1 Резервоарот мора да биде заштитен од сите 12 8.000 48.000 2 20 3 

извори на топлина со хидрантска мрежа и Is 16.000 96.000 2 20 3 
со превозни апарати за гаснење' на пожар. II 32.000 192.000 2 15 1,5 

4.3.5.2. Хидрантската мрежа на складовниот про-
стор на резервоарот мора да биде изведена 

III 64.000 384.000 2 15 1,5 

во согласност со одредбите од точката 4.2.6.9 
на овие прописи. 
Бројот на превозните апарати што е- по-
требен за гаснење на пожар се определува 
зависно од зафатнината на резервоарот. 
Противпожарната опрема мора секојдневно 
визуелно да се контролира. 

СКЛАДИРАЊЕ НА САДОВИ СО ЗАПА-
ЛИВИ ТЕЧНОСТИ ЗАФАТНИНА ДО 230 
ЛИТРИ 

Општи одредби 
Садови, како што се шишиња, канти и бу-
риња во кои запаливите течности се смес-
тени под атмосферски притисок, можат да 
се складираат на отворен простор или во 
градежни објекти. 
Садовите за запаливи течности мораат да 
имаат таква форма која нема Да влијае врз 
нивната цврстина и стабилност при склади-
рањето. 
На садовите во кои се сместуваат запаливи 
течности мораат да се наоѓаат ознаки за 
видот на течноста, за капацитетот на са^ 
дот. за називот на производителот или 
дистрибутерот и натпис: „Запаливо — не 
приоѓај со оган". 
Зони на опасност 
Зоната I ја опфаќа внатрешноста на садот 
со запалива течност. 
Зоната II го опфаќа: 
1) просторот на кој се складираат садови 

широчина 3 m мерено хоризонтално од 
крајните садови и височина 1 m над 
горниот раб на највисокиот сад, мерено 
од почвата; 

2) просторот околу садот, полупречник 3 m, 
мерено хоризонтално од плаштот; 

5.3.2 Ако се складираат заедно две или повеќе 
течности од различни групи на запаливост, 
вкупната количина на сите течности не 
смее да биде поголема од збирот на најго-
лемите дозволени количини Q, за секоја од 
тие групи, придружувајќи се кон односот 
на количините наведени "за Qm и Q* во 
точката 5.3.1 на овие прописи. 

5.3.3 За пристап на противпожарни возила кон 
група складирани садови мора да постои 
најмалку еден приод широчина најмалку 
3,5 m. 

5.3.4 Ако групата на складирани садови нема 
соодветни уреди за заштита од пожар, а 
на соседното земјиште постои објект со 
отворен пламен, оддалеченоста на склади-
раните садови од работ на соседното зем-
јиште, наведена во табелата од точката 
5.3.1 на овие прописи, мора да биде двапати 
поголема. 

5.3.5 На растојание 1 m од објектот наменет за 
складирање на запаливи течности можат 
да се држат најмногу 4.000 литри запаливи 
течности, и тоа ако објектот е приземен, 
исклучиво наменет за складирање садови 
и нема никаков отвор на оддалеченост 
4 m од складираните садови. Ѕидот на та-
ков објект мора да има огноотпорност 
предвидена за на јмалку^ часа. 

5.3.6 Запаливи течности во количина поголема 
-од 4.000 литри можат да се складираат 
покрај објектот од точката 5.3.5 на овие 
прописи, ако оддалеченоста помеѓу нај-
блискиот складиран сад во групата и 
објектот изнесува најмалку 4 m. 

5.3.Т Оддалеченоста на најблискиот складиран 
сад во групата од објектот што не е на-
менет за складирање на запаливи течности, 
мора да изнесува најмалку 15 m. 

5.3.8 Површината на која се складираат садови 
за запаливи течности чија количина над-
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минува 1.000 литри мора да биде заградена 
со непропустлив ѕид височина најмалку 
15 cm, а одведување на евентуално исту-

. рена течност мора да се обезбеди по пат 
на дренажен систем или преку технолош-
ка канализација. 

5.3.9 Просторот за складирање на садови, про-
сторот помеѓу групите садови и патиштата 
внатре во постројката односно и јавниот 
пат мораат да бидат постојано чистени од 
плевели и од други запаливи материи, ка-
ко и означени со видлив натпис: „Запаливо 
— не приоѓај со оган". 

5.3.10 Садовите се поставуваат со отворот спрема 
гере, на претходно подготвени темели, бе-
тонски греди или палети издигнати над 
теренот најмалку 15 cm, и тие мораат да 
бидат обезбедени од неконтролирано по-
местување. Ако садовите се поставуваат на 
дрвени греди, таквите греди мораат да би-
дат заштитени со огноотпорни премачку-
Вачи. 

5.3.11 Површината на која се складираат садовите 
мора да биде заштитена од дејството на сон-
чевите зраци со натстрешник или со сис-
тем за полевање со вода и на неа не смее 
да се наоѓа друг материјал. 

5.3.12 На земјоделските стопанства, селските 
имоти и осамените градилишта вкупната 
количина на складирана течност без оглед 
на групата на запаливост, не може да биде 
поголема од 2.000 литри. 

5.4 Складирање садови со запаливи течности 
во градежни објекти 

5.4.1 Складирањето на садови со запаливи теч-
ности во затворена просторија се врши 
според следната табела: 

5.4.2 Градежен објект за складирање на Садови 
мора да ги исполнува следните услови: 
1) огноотпорноста на ѕидовите, подовите и 

таваните да е предвидена за најмалку 
два часа; 

2) покривот да е изработен од лесен мате-
ријал (најголема тежина на конструк-
цијата на покривот 50 kg/m2); 

3) да е обезбедена ефикасна природна вен-
тилација односно, по исклучок, вештач-
ка вентилација во „Ѕ" изработка со тоа 
што вклучувањето на таков вентила-
ционен систем да мора да биде надвор 
од просторијата за складирање; 

4) прозорците и вратите да се отвораат 
спрема надвор; 

5) електричната инсталација да е изведена 
во согласност со одредбите на Прописите 
за електричните постројки на надземни 
места загрозени од експлозивни смеси. 

5.4.3 Подот на просторијата во која се склади-
раат садовите мора да биде непропустлив 
од спојот на подот и ѕидот до височината 
која и одговара на најниската точка На 
влезот, изработен од материјал кој не искри и 
со наклон од најмалку 1% од влезната 
врата спрема спротивниот ѕид по должи-
ната на кој мора да се наоѓа канал со 
наклон 2% во правецот на местото на со-
бирањето на истурените течности во по-
себен сад или во технолошката канализа-
ција. 

5.4.4 Излезната врата од просторијата во која се 
складирани садовите не смее да биде за-
клучана односно излезот не смее да биде 
задушен за време на престојувањето на 
запослениот персонал. 

5.4.5 Во просторијата во која се складирани 
садовите мора да се обезбеди главно проа-
ѓалиште широчина најмалку 2 m и потребен 
број споредни проаѓа л ишта широчина нај-
малку по 1 m. 

5.4.6 Подножјата и темелите на кои се поста-
вуваат буриња зафатнина до 250 литри 
запалива течност, мораат да бидат "изгра-
дени од бетонски или дрвени греди поста-
цени хоризонтално а издигнати над подот 
на просторијата најмалку 15 cm. Дрвените 
греди или палетите^ мораат да бидат за-
штитени со огноотпорен премачкувач. 

5.4.7 Ако садовите се поставуваат на полици, 
стативи или слични конструкции од дрво, 
дебелината на конструкцијата се опреде-
лува зависно од предвиденото оптоварува-
ње но не смее да биде помала од 2,5 cm. 
Дрвената конструкција мора да биде за-
штитена со огноотпорен премачкувач. 

5.4.8 Херметички затворените садови (лименки) 
можат да се слагаат една врз друга до ви-
сочината што не ја загрозува нивната 
цврстина и стабилноста на наслагата, ако 
во нив се наоѓаат запаливи течности од 
ист вид. Херметички затворените садови 
со запаливи течности од различни видови 
мораат да бидат на меѓусебно растојание 
од најмалку 50 cm. 

5.4.9 Садовите не смеат да се складираат во 
близина на влезови, излези, столбишта и 
проаѓалишта. 

5.4.10 Заг,ревањето на просторијата за складирање 
на садови може да се врши само со топла 
вода, со пара од низок притисок или со 
топол воздух, со тоа што уредите за загреа 
вање на медиумот за пренос на топлината 
мораат да се наоѓаат надвор од зоните на 
опасност определени со овие прописи. 
Температурата на просторијата за склади-
рање на садови не смее да биде поголема 
од плус 18°С. 

5.411 Херметички затворени садови зафатнина 
до 20 литри мораат во погоните и рабо-
тилниците да се складираат во посебно за 
тоа изградени метални долапчиња, со тоа 
што вкупната количина на запаливите 
течности во тие садови да не смее да биде 
поголема од, 200 литри. 

до 6 часови 200 2.000 
I1  

над 6 часови 400 8.000 
до 6 часови 200 2.000 

I2 : 
над 6 часови 600 12.000 
до 6 часови 200 2.000 

I3  
над 6 часови 800 16.000 

до 6 часови 400 8.000 
II  

над 6 часови 800 32.000 

до 6 часови 600 18.000 
III  

над 6 часови 800 48.000 
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5.4.12 Металното долапче од точката 5.4.11 на овие 
прописи мора да биде оддалечено Најмал-
ку 3 ш од отворен пламен — мерено од 
габаритот и да има непропустливи споеви, 
праг на вратата височина најмалку IO cm, 
брава и вентилација со излез вон од про-: 
сторот во шђ се наоѓа долапчето. 

5.4.13 Просториите во кои се складираат садови со 
запаливи течности чии пари се потешки од 
воздухот не смеат да Имаат дренажни ка-
нали што водат во- јавната канализација 
или во други отвори под нивото на тере-
нот. 

5.4.14 За одржување на опремата во хотелите, во 
стоковните куќи, во трговските дуќани, во 
мотелите и во други слични објекти, по-
крај нафтата за домаќинство, може да се 
држи во садови најмногу до 20 литри дру-
ги видови запаливи течности. 

5.4.15 Во аптеките и лабораториите можат да се 
држат запаливи течности во садови за-
фатнина до 20 литри а во вкупна количина 
до 200 литри, и тоа во просторија која 
мора Да ги исполнува условите од точката 
5.4.2 под l, 4 и 5 на овие прописи. 

5.4.16 Садовите со запаливи течности во аптеките 
v лабораториите можат да се држат само 
во долапчињата предвидени во одредбите 
на точ. 5.4.11 и 5.4.12 на овие прописи. 

5.4.17 Во приземни и еднокатен згради во кои 
се наоѓаат трговски дуќани и стоковни 
куќи што се занимаваат со промет на за-
.паливи течности како своја основна деј-
ност и 'во гаражи и работилници што ко-
ристат запаливи течности, а ги исполнуваат 
условите од точката 5.4.2 на овие прописи, 
освен условот наведен под 2) на таа точка, 
можат да се држат запаливи течности, во 
садови, а во количините наведени во след-
ната табела, ако тоа го одобри надлеж-
ниот орган, и тоа: 

само во приземјето а во количините и под 
условите што се наведени во точката 5.4.17 
да овие прописи. 

5.4.19 Ако оддалеченоста помеѓу објектот од точ-
ката 5.4.17 на овие прописи и ѕидот на об-
јектот на соседното земјиште кој ја нема 
истата намена е помала од 15 m, тој вид 
мора да има огноотпорно^ предвидена за 
најмалку 2 часа и не смее да има отвори. 

5.4.20 Ако садовите се складирани во група, нај-
блискиот сад не смее да биде помалку од 
1 m оддалечен од носивите греди на об-
јектот, од челичните јажиња, од носачите 
и од системот за распрскување на вода 
или од други системи- за гаснење. 

5.4.21 Растојанието помеѓу групите на складира-
ни садови во објектот мора да изнесува 
најмалку 1 m. 

5.5 Конструкција и зафатнина на садовите 
5.5 1 Садовите со "запаливи течности во поглед 

конструкцијата и најголемата зафатнина 
мораат да ги исполнуваат условите од 
следната табела: 

5.4.13 Ако трговскиот дуќан, стоковната куќа, 
гаражата или работилницата се наоѓаат во 
СКЛОПОТ на станбена зграда, складирањето 
ра запаливи течности ноже да се врши 

5.6 Заштита од пожар -
5.6.1 Заштитата од пожар на складови за садови 

на отворен простор се состои од хидрант-
ска мрежа и противпожарна опрема. 

5.6.2 Противпожарна опрема може да биде ста-
билна инсталација за распрскана вода или 
фрлачи на вода поставени на хидрантска 
мрежа, рачки и превозни апарати за гас-
нење пожар со помош на прав или друго 
соодветно средство за гаснење. 

5-&3 Бројот на хидрантите се определува според 
растојанијата помеѓу хидралтите кои рас-
тојанија можат да изнесуваат најмногу 
30 m, со тоа што бројот на хидрантите не 

•смее да биде помал од 2. 
5.6.4 Бројот на рачните апарати за гаснење на 

пожар, капацитет на полнење 9 kg прав 
односно друго соодветно средство, се опре-
делува така што растојанието помеѓу две 
групи апарати да изнесува најмногу 10 m. 

5.6.5 На секоја група складирани садови што со-
држи над 20.000 литри течност мора да се 
обезбеди најмалку еден провозен апарат за-
гаснење пожар капапитет на полнење 50 kg 
прав или друго соодветно средство/ 

5.6.6- На местото на преточувањето мора да се 
постави најмалку еден апарат за гаснење 
пожар капацитет на полнење 9 kg прав или 
друго соодветно средство. 

5.6.7 Заштитата од пожар на склад на садови во 
објектот се постига со употреба на шприн-
клер-уреди, на распрскана вода, на јаглен-
диоксид, или на некој друг систем што ќе 
го одобри надлежниот орган. 

5.&8 Во просторијата за складирање садови мо-
раат да се постават рачни апарати за гас-
нење пожар капацитет на полнење 9 kg 

Il приземје не се дозволува 
и кат 1.000 1 складирање 
визба не се дозволува складирање 

l2 приземје 
и кат 2 000 2 не се дозволува 

складирање 
визба не се дозволува . складирање 

I3 приземје 
и кат 6.000 2 не се дозволува 

складирање 
визба не се дозволува складирање 

II приземје 
и к,ат 6.000 2,75 ( 1.500 2,75 
визба 2.000 2,75 не се дозволува 

складирања 
III приземје 

и кат 20.000 4,50 5.000 3,60 
визба 3.000 2,75 не се дозволува 

складирање 
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прав или друго соодветно средство така што 
растојанието помеѓу таквите два апарата 
да не биде поголемо од IO m. 

5.6.9. Противпожарната одбрана секојдневно мо-
ра визуелно да се контролира. 

6. ПРЕТОЧУВАЊЕ НА ЗАПАЛИВИ ТЕЧНО-
СТИ 

6.1 Преточува л иште 
6.1.1 Зони на опасност 
6.1.1.1 Зоната II ги опфаќа: 

1) арматурата и елементите што ја сочину-
ваат целоста на уредите за преточување 
(претовареа рака, автомат за полнење, 
свитлива цевка со приклучок, мерачи на 
протокот и др.); 

2) просторот околу уредите за полнење или 
отворот низ кој се полни приклучената 
транспорта цистерна полупречник 5 m 
мерено од габаритот и височина I m над 
горниот отвор низ кој се полин мерено 
од почвата. 

6.1.1.2 Зоната lil го опфаќа просторот над окол-
ниот терен широчина 15 m од зоната Il, 
мерено хоризонтално и височина I ш мерено 
од почвата. 

e.l.i.t? Автоцистерните и локомотивите со дизел-
-мотор што се движат во зоните на опас-
ност, на одбивната цевка мораат да имаат 
фаќач на искрите. 

t Л.It Локација 
6.1.2.1 Уредите за преточување на запаливи теч-

ности мораат да бидат оддалечени од над-
земните резервоари во согласност со одред-
бата на точката 4.2.2.1 на овие прописи, а 
ед другите објекти што не се во склопот на 
преточувалиштето и јавните патишта — 
најмалку 30 m. 

6.1.2 2 Кога преточувадиштето за' ваго« -ци ет е рн и 
се наоѓа надвор од складовгвдот простор, 
цристашшот колосек мора да биде оддале-
чен од другите колосеци најмалку ,60 ш ако 
се употребува. електрична локомотива или 
локомопѕва со отвсхрено огниште. Ако се 
употребуваат други видови локомотиви, 
пристапниот колосек мора да биде оддале-
чен од другите колосеци најмалку IO m 
мерено од симетралата на колосеците. 

6.1.3 Изградба 
6.1.3.1 Деловите на преточувалиштето што служат 

за приклучување ,на транспортни цистерни 
мораат да бидат над земјата: 

6.1.3.2 За приод на транспортните цистерни до 
местото на приклучувањето на преточува-
агиштето. заради преточување на запаливи 
течности, мора да постои пристапен пат 
или пристапен колосек кој е составен дел 
на ггреточувалиштето. 

6.1.3.3 Пристапниот пат односно пристапниот ко-
лосек не смее да биде во кривина, а дол-
жината на неговиот хоризонтален дел по-
мала од 12 m од едната и другата страна на 
уредот за полнење. Должината на пристап-
ниот пат односно на пристапнион колосек 
мора да биде двапати поголема од вкупната 
должина на приклучените цистерни. 

6.1.3.4 Површината на која се врши преточување 
и пристапниот пат мораат да бидат бетони-
рани, видливо означени и димензионирани 
според пла-нираниот промет, а движењето 
на возилата мора да биде во една насока. 

6.1.3.5 Пристапот кон возилата, што не се намене-
ти за транспорт на запаливи течности во 
зоната на преточувалиштето, се оневозмо-
жува со рампа, со синџир, со слизница на 
железничкиот' колосек и на сличен начин, 
кои се поставуваат на оддалеченост нај-

малку 10 m од габаритот на приклучената 
цистерна од двете страни на пристапниот 
пат односно на пристапниот колосек. 

6.1.3.6 Уредите за полнење на автоцистерни мо-
раат да се наоѓаат на простор издигнат нај-
малку 15 cm над нивото на пристапниот 
пат и мораат да бидат видливо означени со 
ивичник бојосан во портокалова и бела бо-
ја. 

6.1.3.7 Уредите и објектите на преточувалиштето 
за аавтоцистерни мораат да бидат оддалечени 
од ивичникот најмалку 60 cm и изведени 
така што да е исклучена можноста за удар 
на автоцистерната при нормални услови за 
движење на возилото. 

6.1.3.8 Ако уредите за преточување се поставени 
во два реда, широчината на пристапниот 
пат помеѓу тие уреди мора да изнесува 
најмалку 7 m. 

6.1.3.9 Уредите за преточување мораат да бидат 
изведени така што да е исклучена мож-
носта за истурање иди пропуштале на за-
паливи течности при преточувањето над-
вор од просторот во кој се врши прифа-
ќање на истурени течности. 

6.1.3.10 Исфрлени или на кој и да било начин ис-
турени запаливи течности смеат да се од-
ведуваат само во технолошка канализација, 
а нивно прифаќање може да се обезбеди со 
посебни садови од кои истурената теиое* 
се одведува »о просторот уреден за таа цел. 

€.1.3.11 За сместување на персоналот гпл преточу-
вал шишето може да се изгради посебен об-
јект кој мора да се наоѓа надвор «д зоната 
II. . . 

6.1.3.12 Ако објектот од точката 6.1ЈШ на овие 
прописи се користи и за сместување на 
запаливи течности пакувани во херметички 
затворени садови до 5 литри, таквите са-
дови мораат да се наоѓаат во посебна прос-
торија која се смета како зона И. 

6.1.2.13 Просторијата на објектот од точката 
6.1.3.11 на овие прописи може да се'загрева 
само со топла вода, со пара од низок при-
тисок, со топол воздух или со посебен зат-
ворен електричен грејач. 

$.1.4 Опрема 
6.1.4.1 Како опрема на преточува л иштето се под-

разбираат приклучните цевоводи со вгра-
дената арматура, приклучните свитливи 
цевки, сигурносните уреди, пумпите, мере-
ните на^протокот, опремата на пристапниот 
пат односно на пристапниот колосек, елек-
тричните инсталации, противпожарната оп-
рема и хидрантската мрежа. 

6.1.4.2 Свитливата цевка или преточувачка рака 
мора да биде на сигурен начин зацврстена 
и затворена со запирен орган, ако не е во 
употреба. 

61.4.3 Оддивникот на цевоводот не смее да се по-
ставува на столб на кој се наоѓа преточу-
вачка рака или на кој се приклучува 
свитлива цевка. 

€.1.4.4 Пумпата и нејзината опрема мораат да бидат 
изработени и одобрени за преточување на 
запаливи течности, а се поставуваат на от-
ворен простор или во градежен објект по-
себно опремен за таа цел, во складовнисиг 
простор или во преточувалиштето. 

6.1.4.5 Пумпата што не е подвижна мора да се пос-
тави и да се прицврсти на бетонски темел 
чие ниво најмалку 10 cm е издигнато од 
околниот терен. 

6.1.4.6. Градежниот објект од точката 6.1.4.4 на 
овие прописи мора да ги исполнува след-
ните ,услови: 
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1) ѕидовите и покривот мораат да имаат 6.1.4.19 
огноотпорно^ предвидена за повеќе од 
еден час; 6.1.4.20 

2) покривот мора да биде од лесен матери-
јал; 

3) отворањето на вратите И прозорците мора 
да биде спрема надвор; 

4) вентилационите отвори мораат да бидат 
изведени при подот и таванот на прос-
торијата и мораат да го оневозможуваат 
создавањето на запалива и експлозивна 
смеска; 

5) во просторијата не смеат да се наоѓаат 
материјали што можат да предизвикаат 
пожар. 

6.1.4.7 Независно од местото на поставувањето, 
пумпата мора прописно да се уземји, а ако 
е на. електричен погон, инсталацијата мора 
да биде изведена според одредбите на 
Прописите за електричните постројки на 
надземни места загрозени од експлозивни 
смеси. 

6.1.4.8 Цевоводите за транспорт на запаливи теч-
ности од складовните резервоари до пре-
точувалиштата и обратно можат да се по-
ставуваат над земјата или под земјата и 
по можност по најкраток пат. 

6.1.4.9 Цевоводите мораат со соодветни уреди да 
се заштитат од прекумерно загревање. 

6.1.4.10 Ако цевоводите минуваат преку пристапен 
пат или преку пристапен колосек, мораат 
да бидат поставени над нормалниот габа-
рит на превозното средство. 

6.1.4.11 Надземните цевоводи мораат да бидат про-
писно узем јени, заштитени од корозија и 
поставени така што да им е овозможено 
топлотно ширење. 6.1.5.5 

6.1.4.12 Спојувањето-на надземните цевоводи може 
да се врши со заварување, со прирабнички * 
спој, со навоен спој и со други вијчени вр-
ски. 

6.1.4.13 Подземните цевоводи се вкопуваат вземи 
до длабочина од најмалку 80 cm, со тоа 
што деловите на цевоводите на местото на 
влегувањето во земјата да бидат изведени 
без преломи. 

6.1.4.14 Кога се полага под железничкиот колосек 
,или под патот, цевоводот мора да се пос-
тави во бетонски канали или во цевки од 
поголем пречник на длабочина од најмалку 
80 cm под коловозната конструкција однос-
но колосекот, а да се обложи со сув песок. 

6.1.4.15 Вкрстосување на цевоводи со канализаци-
јата под агол од 90° е дозволено само ако 
цевоводот е заштитен со цевки од поголем 
пречник чии краишта мораат да бидат за-
леани со битумен. Должината на заштит-
ните цевки мора да изнесува најмалку 2 m 
на едната и другата страна од надвореш-
ниот ѕид на канализационата цевка. 

6.1.4.16 Ако вкрстосувањето на цевоводите од точ-
ката 6.1.4.15 на овие прописи се врши под 
остар агол, катетата нормална на канали-
зационата цевка мора да изнесува најмал-
ку 2 m. 9 

6.1.4.17 Цевоводите не смеат да се полагаат во ро-
вовите предвидени за полагање на уземју-
вање, пароводи, електрични водови, водови 
за транспорт на ,киселини и сл. 

6.1.4.18 При вкрстосувањето на цевоводите со во-
довите од точката- 6.1.4.17 на овие прописи 6.1.5.10 
мора да се изведе разминување на висо-
чинската разлика од I m и да се заштити 
цевоводот со цевки од поголем пречник. 

6.1.4.19 Подземните цевоводи мораат да бидат за-
штитени од оштетување и корозија. 

6.1.4.20 Пред да се прекријат со земја подземните 
цевоводи, односно пред да се постави заш-
титната изолација на надземните цевоводи, 
мора да се изврши испитување на непро-
пустливоста во согласност со точката 
4.1.10 на овие прописи, и за тоа да се соста-
ви записник кој се чува како траен доку-
мент. 

6.1.5 Посебни одредби за преточува л иштето 
6.1.5.1 Преточувањето, по правило, се врши дење. 

Ако преточувањето се врши ноќе, прето-
чувалиштето мора да биде осветлено со 
електрично осветление според одредбите 
на Прописите за електричните постројки 
на надземни места загрозени од експлозив-
ни смеси. " 

6.1.5.2 Л а преточувалиштето мораат да се наоѓаат 
следните лесно уочливи натписи што се 
поставуваат на почетокот на пристапен 
пат, односно на пристапен колосек: „За-
брането е пушење и пристап кон отворен 
пламен", „На безработните пристапот е за-
бранет", „Опасност од пожар и од експлозија", 
„Стоп — цистерна приклучена" и „Задол-
жителна употреба на алат што не искри". 

6.1.5.3 За чистење и исп л акиу вање на транспорт-
ни цистерни мора да се изгради посебен 
простор оддалечен најмалку 30 m од дру-
гите делови на постројките, објектите и 
јавните патишта. 

6.1.5.4 Ако во Транспортната цистерна и во резер-
воарот се преточува течност од група на 
запаливост пониска од групата на запали-
вост која порано се наоѓала во цистерната 
односно во резервоарот, мора посебно да 
се води сметка Транспортната цистерна 
односно резервоарот и припадните цевово-
ди да бидат наполно испразнети. 

6.1.5.5 Ка,ко електрична инсталација на преточу-
валиште се подразбираат осветлеиието, 
уземјувањето на сите уреди на преточува-
лиштето, уземјувањето на пристапен коло-
сек, уземјувањето на автоцистерна односно 
на пловило за време на преточување, 
електромоторниот погон, приклучната 
електрична инсталација и склопките за 
мотори и осветление. 

6.1.5.6 При преточувањето, вагон-цистерната мора 
да биде закочена и обезбедена од поместу-
вање со папуни поставени од двете страни 
на тркалата, а пристапниот колосек обез-
беден од неконтролирано приоѓање кон 
вагонот од другите колосеци. 

6.1.5.7 На пристапниот колосек не смее да се ко-
ристи електрична влеча за манипулација. 
Ако пристапниот колосек се наоѓа во бли-
зина на други железнички колосеци на 
кои се користи електрична влеча, мора да 
се изведе сигурна заштита од вагабонтски 
струи. 

6.1.5.8 На резервоарскиот простор кој се наоѓа 
помеѓу уредот за преточување на танкерот 
и резервоарот за складирање на запаливи 
течности се применуваат одредбите од овие 
прописи што се однесуваат на надземните 
резервоари. 

6.1.5.9 Ако преточувањето се4 врши од брегот во 
* пловилото а струењето на запаливата теч-

ност се постига со гравитационо паѓање, 
на приклучното место мора да има вграден 
вентил кој автоматски се затвора заради 
спречување на истекување течноста при 
прекинот на врската помеѓу уредот за пре-
точување и пловилото. 

6.1.5.10 Ракувањето со уредите на преточувал пиле-
то мора да им биде доверено само на лица 
што посебно се оспособени и обучени за 
таа работа. 
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6.1.6 Посебни услови за преточувалиштето и за 
преточување на запаливи течности од и во 
пловило на море 

6.1.6.1 Објектите и уредите за преточување на 
запаливи течности мораат да бидат лоцира-
ни во лука или на пловечка плутача и 
сместени тара што да претставуваат по-
себна лучка постројка или посебна лука, 
чија оддалеченост од објектите што не 'се 
составен дел на преточувалиштето не смее 
да биде помала од 80 m мерено од габари-
тот. 

6.1.6.2 Оддалеченоста на објектите и уредите за 
преточување од резервоарите за складира- _ 
ње на запаливи течности не смее да биде 
помала од 70 m, 

6.1.6.3 Луките во кои исклучително се врши пол-
нење на пловилата мораат да имаат уреди 
за прифаќање баласт. 

6.1.6.4 Уредите за преточување можат да бидат 
споени со резервоарот, со надземните це-
воводи во луката, со цевоводите положени 
на дното на морето до уредите на брегот 
или со пливачките цевоводи на површина-
та на морето до уредите во луката. Цево-
водите мораат да бидат заштитени од ме-
ханичко оштетување и од временски 
непогоди. 

6.1.6.5 Уредите за преточување мораат да имаат 
- запирни органи вградени непосредно зад 

приклучното место така што при времен-
ските непогоди да овозможуваат брзо од-
војување од пловилото. 

6.1.6.6 Ако преточувалиштето е изградено само за 
истекување на запаливи течности од пло-
вилото, зад приклучното место мора ,да се 
вгради противповратен вентил. 

6.1.6.7 Преточувачката рака или свитливата цев-
ка, ако не е споена со пловилото, мора да 
биде зацврстена и затворена со запирен 
орган и поставена така што да не го попре-
чува пристанувањето, врзувањето или 
котвењето на пловилото. 

6.1.7 Посебни услови за преточувалиштето и за 
преточување на запаливи течности од и во 
пловило на реки 

6.1.7.1 Објектите и уредите за преточување мораат 
да бидат лоцирани на посебно за тоа оп-
ределен канал или базен, а по исклучок и 
на отворен водотек и сместени така што да 
претставуваат посебна пристанишна пос-
тројка или посебно пристаниште, чија 
оддалеченост од објектите што не се соста-
вен дел на преточувалиштето не смее да 
биде помала од 30 m. 

6.1.7.2 Објектите и уредите за преточување на 
пристаништето, што е изградено на отворен 
водотек а не е исклучително наменето за 
преточување на запаливи течности, мораат 
да бидат лоцирани низводно од другите 
постројки. 

6.1.7.3 Ако објектите и уредите за преточување се 
поставени на пристаниште кое е на от-
ворен водотек, мораат да се заштитат од 
отпадоци и од мраз со запирана брана. 

6 1.8 Заштита од' пожар 
6.1.8.1 Преточува л иштето мора да биде на сигу-

рен начин заштитено од извори на топли-
на со помош на огноотпорна опрема и 
хидрантска мрежа. 

6.1.8.2 Уредите за преточување мораат да имаат 
самостоен систем за гаснење пожар. Тој 
систем може да биде и во склопот на це-
локупниот лучки односно пристанишен 
систем за гаснење пожар. Системот за гас-
нење пожар може да биде стабилен авто-
матски односно полуавтоматски систем или 

стабилна инсталација со приклучоци на 
достапните места, а, по "исклучок,-може да 
се изведе и со помош на типови за пена. 

6.1.8.3 Хидрантската мрежа на преточувалиштето 
се состои од најмалку два хидранта. Капа-
цитетот на еден хидрант изнесува 200 1/min 
во траење од најмалку 2 часа. 

6.1.8.4 Покрај секој хидрант мора да се постави 
» долапче со две црева од по 50 m, опремени 

со млазница. 
6.1.8.5 Вкупниот број на рачни апарати за гаснење 

пожар капацитет на полнење 9 kg прав 
или друго соодветно средство зависи од 
површината која се штити и тие мораат 
да се постават т а ^ што оддалеченоста по-
меѓу два апарата да не биде поголема од 
15 m. 

6.1.8.6 За време на преточувањето мора покрај 
Транспортната цистерна да се наоѓа нај-
малку уште .еден провозен апарат за гас-
нење пожар капацитет на полнење нај-
малку 50 kg прав или друго соодветно 
средство за гаснење. 

6.1.8.7 Противпожарната опрема на преточува-
лиштето секојдневно мора визуелно да се 
контролира. 

6.2 Преточување на запаливи течности во са-
дови 

6.2.1 Преточувањето на запаливи течности од 
еден сад во друг се врши со гравитацио-
нен систем или со посредство на пумпа на 
за тоа определеното место. 

6.2.2 Ако преточувањето на запаливи течности 
се врши со гравитационен систем, садовите 
можат да имаат отвори на дното или на 
еден свој крај и мораат да бидат издигнати 
на соодветна височина. 

6.2.3 Преточувањето на запаливи течности не 
смее да се врши со систем кој би можед 
да предизвика создавање на натпритисок 
или потпритисок во садот. 

6.2.4 При полнење на сад со запалива течност со 
посредство на пумпа од резервоар, мора да 
се овозможи непопречувано оддивнување и 
одведување на гасовите на начин кој овоз-
можува безбедна работа на запосленлот 
персонал. 

6.2.5 Цевоводите, цевките споеви, арматурата и 
опремата за полнење мораат да бидат одр-
жувани и обезбедени од оштетување и од 
неконтролирано истекување на запалива-
та течност. 

6.2.6 Пристап кон складирани садови е дозволен 
само на запослен персонал, а преточување 
на запаливи течности од садови може да 
врши само лице што за тоа е обучено. 

6.2.7 Преточување на запаливи течности не смее 
да се врши на растојание поблиско од 2 m 
од објектот што не é исклучително наменет 
за складирање садови, 

6.2.8 На земјоделски стопанства, селски имо-
ти и ос,амени градилишта преточување 
на запаливи течности може да се врши на 
простор оддалечен најмалку 12 m од кој и 
да било објект. 

6.2.9 Садовите со запаливи течности при прето-
чување не смеат да се спојуваат меѓусебно 
со цевоводи. » 

6.2.10 Уредите и опремата за преточување на 
запаливи течности во садови мораат да би-
дат узем јени и обезбедени од создавање 
статички електрицитет. 
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Табела 2 223. 

1 или помалку 1,5 1,5 
1— 3 3 1,5 
3— 45 4,5 1,5 

45— 100 6 1,5 
100— 200 10 3 
200— 350 15 4,5 
350— 2000 25 8 

2000— 4000 30 10 
4000— 7500 40 14 
75Ô0—10000 60 17 

10000 или повеќе 55 го 

Табела 3 
Зависност на протокот на воздухот (Vi) во m s /h при 
притисок од 76(У mm Hg и температура од 15,5° С — 
од површината на резервоарот која може да биде 
загрозена од пожар на соседен резервоар, коригира-

на со коефициентот К : 

m2 m3/h m2 m3/h m2 m3/h 
v1 v1 V1 

1,858 0,5975 18,581 5,9749 92,903 14,8381 
2,787 0,8948 23,226 6,7678 111,484 15,7723 
3,718 1,1921 27,871 7,5040 130,064 16.6221 
4,645 1,4923 32.516 8,1553 148,645 17,3866 
5,574 1,7896 37,161 8,8349 167,225 18,0946 
6,503 2,0870 46,452 10,0242 185,806 18,7459 
7,432 2,3843 55,742 11,100? 222.967 19,9352 
8.361 2,6845 65,632 12,1197 260,128 21,0112 
9,290 2,9733 74,322 13,0825 и над 

11,148 3,5679 83,613 13,9603 
13,006 4,1626 92,903 14,8381 
14.864 4/7573 
16,722 5.3802 
18,581 5,9749 

Најголем протокг Најголем протор 
на полнење или 
празнење на ре-
зервоарот l/min. 

350 32 32 32 
750 32 32 32 

1.150 32 32 38 
1.500 32 38 50 
2.000 32 38 50 

Врз основа на членот 9 ст. 1 и 3 од Законот за 
крајбрежното море, надворешниот морски појас и 
епиконтиненталниот појас на Југославија („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр 22/65 и 25/70), во согласност 
со сојузниот секретар за стопанство, сојузниот се-
кретар за внатрешни работи издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА *ЗА УСТАНО-
ВУВАЊЕ ЗАБРАНЕТИ ЗОНИ ВО ЈУГОСЛОВЕН-

СКИТЕ ВНАТРЕШНИ МОРСКИ ВОДИ 

1. Во Наредбата за установување забранети зо-
ни во југословенските внатрешни морски води 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/67 и 26/70), во 
точката 2 по ставот 2 се додава нов став 3, кој 
гласи: 

„По исклучок, југословенските бродови и чамци 
што не се во сопственост на лица кои имаат живе-
алиште на подрачјето на зоната од точката 1 под 
5 на оваа наредба можат да пловат по оваа зона 
само ако добијат одобрение од надлежниот општин-
ски орг^н." 

Во досегашниот став 3 кој станува став 4, збо-
ровите: „ст. 1 и 2" се заменуваат со зборовите: „ст. 
1, 2 и 3". 

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

П бр. 288-1-4/12 
26 април 1971 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Радован Стојанис, с. р. 

Коефициент К — 0,55 за сфери и сфероиди. 
Коефициент К 0,75 за хоризонтални и вертикал-
ни резервоари. 

Забелешка: Меѓувредностите се добиваат со интер-
пелација. 
За вертикални резервоари вкупната за-
грозеност на површините се пресметува 
само за првите 10 m над земјата. 

Табела 4 

224. 

Врз основа на точката 1 од Одлуката за опре-
делување на стоките за кои стоковните контингенти 
и девизните контингенти за 1971 година ги утвр-
дува Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија („Службен лист на СФРЈ", бр. 57/70), на пред-
лог од Сојузниот секретаријат за стопанство, а по 
претходно прибавеното мислење од Сојузната сто-
панска комора, сојузниот секретар за надворешна 
трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ И ДЕ-
ВИЗНИТЕ КОНТИНГЕТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 

1971 ГОДИНА 

1. Во Наредбата за утврдување на стоковните 
контингенти и девизните контингенти за увоз на 
стоки во 1971 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/71 и 15/71) во точката 2 под 1 Репродукционен 
материјал, по редниот број 3 се додава нов реден 
број За, кој гласи: 

„Реден 
број 

Тарифен број 
од Царинска-

та тарифа 

Наименување Количина 
односно 
вредност 

За 24.01/2г 

Внатрешен пречник на оддивниот 
'цевовод во mm зависно од негова-
; та должина 

Ферментиран 
тутун во лист, 
друг 4.000 тона". 

до I Јт над 15 до ЗОт над 30 до 60т 

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

П. бр. 10011 
29 април 1971 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за надворешна трговија, 
Мухамед Хаџиќ, с. р. 
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225. 

Врз основа на точката 3 од Решението за опре-
делување царински контингенти („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 
30/70, 36/70, 40/70, 56/70 и 8/71), во спогодба со со-
јузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот 
секретар за финансии донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИИ НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌ-АЊЕ ЦАРИНА НА 
СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ЗДРАВСТВОТО 

1. Во Решението за ослободување од плаќање 
царина на специфичната опрема за здравството 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 53/70 и 12/71), во 
точката 1 во тарифниот број 90.20/1 алинејата 4 се 
менува и гласи: 

„— Теледиригирани рендген апарати Сл.* 
2. По тарифниот број 90.20/1 се додаваат три но-

ви тарифни бројам кои гласат: 
„90.20/2 Генератори, цевки и делови за овие 

апарати 
Ех. 
Генератори, цевки и делови за ренд-
ген апарати Сл. 

90.20/3 Контролни табли и екрани 
Ех. 
Контролни табли и екрани за ренд-
ген апарати Сл. 

90.20/4 Маси и столови и слични уреди за ис-
питување и лекување 
ЕК. 
Маси и столови и слични уреди за 
испитување и лекување — за рендген 
апарати Сл.". 

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

Бр. 3-1206/2 
28 април 1971 година 

Белград' 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, с. р. 

226. 
Врз основа на членот 19 став 2 од Општиот за-

кон за здравството („Службен лист на СФРЈ", бр 
20/69), по прибавеното мислење од научните и стру-
чните институции и здруженијата на здравствени-
те работници, Сојузниот совет за здравство и соци-
јална политика пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МИНИМАЛНИОТ ПЛАН И ПРОГРАМА НА 
ОСНОВНИТЕ ГРАНКИ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА. 
TA НА ЛЕКАРИ, ЗАБНИ ЛЕКАРИ И ДИПЛОМИ-

РАНИ ФАРМАЦЕУТИ 

Член 1 
Основните гранки на специјализацијата во кои 

можат да се специјализираат лекари, забни- лекари 
и дипломирани фармацеути, се: 

1) за лекари: интерна медицина, пневмофтизио-
логија, заразни болести, педијатрија, невропсихијат-
р в а , дерматовенерологија, општа хирургија, урологи-
ја, ортопедија, анестезиологија, трансфузологија, ото-
риноларингологија, офталмологија, неврохирургија, 
акушерство и гинекологија, радиологија, физикална 
медицина и рехабилитација, хигијена, епидемиодо-

ти ја, микробиологија, патолошка анатомија, социјал-
на медицина со организација на здравствената заш-
тита, судска медицина, медицина на трудот, општа 
медицина и спортска медицина; 

2) за забни лекари: орална хирургија, ортодоп-
ција и стоматолошка протетика; 

3) за дипломирани фармацеути: медицинска био-
хемија, санитарна хемија, токсиколошка хемија и 
испитување и контрола на лекови. 

Член 2 
Со минималниот план на основните гранки на 

специјализацијата се определуваат минималните 
рокови на траењето на основните гранки на специ-
јализацијата. 

Минималните рокови на траењето на основните 
гранки на специјализацијата од членот 1 на овој 
правилник се: 

1) за интерна медицина, педијатрија, општа хи-
рургија, урологија, ортопедија,^- неврохирургија, а-
кушерство и гинекологија и оториноларинѓологија 
— 4 години; 

2) за другите основни гранки — 3 години. 

Член 3 
Со минималната програма на основните гранки 

на специјализацијата за лекари се утврдуваат гран-
ките на медицината и работите на одделните гран-
ки на медицината со кои лекарот во текот на спе-
цијализацијата треба да овладее. 

Гранките на медицината на основните гранки 
на специјализацијата за лекари се: 

1) за интерна медицина: 
— кардиологија; 
— гастроентерологија со хепатологија; 
— ревматологија; 
— хематологија; 

4 — ендокринологија и болести на метаболизмот; 
— нефрологија; 
— алергологија и пулмологија; 
— ургентни состојби во интерната медицина. 
Во работите на одделните гранки ра медицината 

на оваа основна гранка на специјализацијата спа-
ѓа: запознавање со методите на современата дијаг-
ностика и со примената на собремените методи на 
испитување, со симптоматологијата и со диферен-
цијалната дијагностика на внатрешните болести и 
со современата терапија на тие болести; работа во 
амбуланта заради здобивање со стручност за сигурно 
апсолвирање на случаите што се јавуваат во поли-
клиничката служба; работа за определено време на 
о де лени ја за туберкулоза, за заразни болести и за 
невропсихијатрија, како и присуствување на об-
дукција на леш; 

2) за пневмофтизиологија: 
— клиника за туберкулоза и болести на белите 

дробови; 
— внатрешни болести; 
— радиологија. 
Во работите на одделните гранки на медицина-

та од оваа основна гранка на 'специјализацијата 
спаѓа: работа за определено време на клиника за 
туберкулоза и болести на белите дробови, работа на 
клиника односно на одделенија за внатрешни бо-
лести и за детски болести; работа во антитуберку-
лозни диспанзери и запознавање со епидемиологи-
јата на туберкулозата и бактериологијата ВК; 

3) за заразни болести: Ч 
— заразни болести; 
— епидемиологија, микробиологија, вирусоло-

гија и паразитологија. 
Во работите на одделните гранки на медицина-

та од оваа основна гранка на специјализацијата 
спаѓа: утврдување на дијагностика и определување 
терапија на заразни болести; совладување на соод-
ветна лабораториска метода на испитување и на ме-
тода на епидемиолошка со осврт врз превенцијата 
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на масовните заразни заболувања; работа за опре-
делено време на клиника односно на одделенија за 
внатрешни болести, за невропсихијатриски болести 
и за детски болести; 

4) за педијатрија: 
— неонатологија и педијатрија; 
— кардиологија; 
— гастроентерологија со хепатологија; 
— ревматологија; 
— хематологија; 
— ендокринологија и болести на метаболизмот; 
— нефрологија; 
— алергологија и пулмологија; 
— ургентни состојби во педиЈатријата. 
Во работите на одделните гранки на медици-

ната од оваа основна гранка на специјализацијата 
спаѓа: работа за определено време на клиника од-
носно на одделенија за заразни болести, за детска 
хирургија и ортопедија; работа во детски и учили-ч 
штеп диспанзер, со запознавање со методите на 
здравственото воспитување; 

5) за невропсихијатрија: 
— неврологија; 
— психијатрија. 
Во работите на одделните гранки на медицина-

та од оваа основна гранка н^ специјализацијата 
спаѓа: работа за. определено време на невро-психи-
јатриска клиника; работа за определено време во бол-
ница за душевни болести, на клиника односно на 
одделенија за неврохирургија, за внатрешни бо-
лести, за очни болести и за болести на увото, грло-
то и носот; 

6) за дерматовенерологија: 
— дерматовенерологија; 
— бактериологија, паразитологија и серологија; 
— физикална терапија. 
Во работите на одделните гранки на медици-

ната од оваа основна. гранка на специјализацијата 
спаѓа: работа за -определено време на клиника за 
кожни и венерични болести; работа за определено 
време на клиника односно на одделение за внат-
решни болести (сонувајќи особено внимание на 
алергологијата), на одделение за заразни болести, 
на одделение за нервни болести, на одделение од-
носно на институции за радиологија и во диспанзер 
за кожно-венерични болести; 

7) за општа хирургија: 
— општа хирургија; 
— анестезија и реанимација; 
— трауматологија; 
— ортопедија; 
— урологија; 
— хирургија; 
— неврохирургија; 
— максилофацијална хирургија; 
— пластична и реконструктивна хирургија. 
Во работите на одделните гранки на медицина-

та од оваа основна гранка на специјализацијата 
спаѓа: совладување на методите на дијагностицира-
ње на хируршките заболувања, на индикации за 
лекување и на оперативна техника, со асистирање 
при операции и со^вршење типични операции; со-
владување на разни хируршки и други методи (сте-
рилизација, гипсирање, трансфузија на крв, реха-
билитација на хируршки болни, итн.); 

8) за урологија: 
— општа хирургија; 
— урологија; 
— гинекологија; 
— пластична и реконструктивна хирургија, 
Во работите на оваа гранка на медицината спа-

ѓа: запознавање со хирургијата на абдомен, мочно 
бабуле и мочни канали; запознавање со уролошки 

заболувања; совладување на методите на дијагно-
стицирање на уролошки заболувања, на индикации 
за лекување ц на операт,ивна техника; 

9) за ортопедија: 
— општа хирургија ir трауматологија; 
— детска ортопедија; 
— детска хирургија; 
— ортопедија на возрасни; 
— пластична и реконструктивна хирургија. 
Во работите на одделните гранки на медицина-

та од оваа основна гранка на специјализацијата 
спаѓа: запознавање на хирургијата на локомотор-
ниот систем; совладување на физика дната медици-
на, рехабилитацијата и ортопедската протетика; 

10) за анестезиологија: 
— анестезиологија и реанимација; 
— патофизиологија на респираторните органи; 
— трансфузиологија. 
Во работите на одделните гранки на медицина-

та од оваа основна гранка на специјализацијата 
спаѓа: работа за определено време на клиники од-
носно на одделенија за внатрешни болести, за оп-
шта хирургија, за неврологија, за болести на увото, 
грлото и носот и за максилофацијална хирургија; 
запознавање со заболувањата на респираторниот и 
кардиоваскуларниот систем; запознавање со врше-
ње на бронхоскопија на болести на увото, грлото и 
носот; 

11) за трансфузиологија: 
— трансфузиологија. 
Во работите на оваа гранка на медицината 'спа-

ѓа: работа за определено време на клиники односно 
на одделенија за внатрешни болести, за хирургија, ̂  
за гинекологија и за педијатрија; запознавање со 
заболувања на крвта и на органите на хематопоезата 
како и со природата, текот и лекувањето на забо-
лувањата што можа"т да се појават како последица 
на извршена трансфузија; совладување на индика-
циите на трансфузија на крв и на инкомпатибил-
ност и нивно лекување; 

12) за оториноларингологија: 
— оториноларингологија; 
— општа хирургија и трауматологија; 
— неврохирургија; 
— максилофацијална хирургија. 
Во работите на одделните гранки на медицина-

та од оваа основна гранка на специјализацијата 
спаѓа запознавање со современите методи на инве-
стигација (бронхоскопија, фонијатрија, аудиометри-
ја итн.) и со оперативната техника на оторинола-
рингологијата; 

13) за офталмологија: 
— офталмологија. 
Во работите на оваа гранка на медицината спа-

ѓа: работа за определено време на пластична и ре-
конструктивна хирургија, на оторино л археологија, 
на максилофацијална хирургија, на неврохирурги-
ја; проучување на дијагностичка, терапеутска и 
оперативна метода во врска со офталмо лого јата; 

14) за неврохирургија: 
— општа хирургија; 
— неврохирургија; 
— неврологија. 
Во работите на одделните гранки на медицина-? 

та од оваа основна гранка на специјализацијата 
спаѓа: совладување на методите на дијагностицира-
ње на неврохируршките заболувања, на индикација 
за лекување и на оперативна техника; работа за 
определено време на клиники, односно на одделе-
нија за пластична и реконструктивна хирургија, за 
офталмологија, за максилофацијална хирургија и 
за оториноларингологија; 
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15) за акушерство и гинекологија: 
— акушерство и гинекологија; 
— општа хирургија; 
— урологија; 
— здравствено просветување. 
Во работите на одделните гранки на медицина-

та од оваа основна гранка на специјализацијата 
спаѓа: запознавање со физиологијата и патологија-
та на бременоста и породувањето; совладување на 
методите на прегледот, дијагностиката, терапијата, 
оперативната, пластичната и реконструктивиата 
техника; работа на определено време во диспанзери 
за мајка и деца и во советувалиштата за жени; 
16) за радиологија: 

— рендгенска физика и техника; * 
— радиологија на органите и системите; 
— радиотерапија; 
— радиолошка заштита. 
Во работите на одделните гранки на медицина-

та од оваа основна гранка на специјализацијата 
спаѓа : изучување на радислогијата на органите на 
крвотекот, на ораните за дишење, на органите за 
вареле, на урогениталните органи, на коските, на 
зглобовите, и на неврорадиологијата; 

17) за физикална медицина и рехабилитација: 
— физикална медицина и рехабилитација; 
— кинезиологија и кинезиотерапија. 
Во работите на одделните гранки на медицина-

та од оваа основна гранка на специјализацијата 
спаѓа: работа за определено време во центри од-
носно во институции за рехабилитација, за внат-
решни болести, за нервни болести/за ортопедија и 
трауматологија, за неврохирурги ја, за ревматологи-
ја п за ортопедска ххротетика; запознавање со ме-
дицинската рехабилитација и со начелата на про-
фесионалната рехабилитација; 

18) за хигиена: 
— општа хигиена! 
— хигиена на исхраната; 
— комунална хигиена; 
— хигиена на трудот; 
— училишна хигиена; 
— ментална хигиена. . 
Во работите на одделните гранки на медицина-

та од оваа основна гранка на специјализацијата 
спаѓа: изучување на епидемиологијата, на санитар-
ната микробилогија, на дизинфекцијата и на 
дератизаци јата ; здравствено воспитување. 

Во текот на специјализацијата на хигиената, 
лекарот треба да се запознае со здравствената ста-
тистика, со прописите за санитарната инспекција, 
со здравственото законодавство, како и со принци-
пите на организацијата на здравствените работни 
организации; 

19) за епидемиологија: 
— за општа епидемиологија; 
— епидемиологија на заразни и незаразни бо-

лести; 
— организација на здравствената заштита со 

здравствена статистика. 
Во работите на одделните гранки на медицина-

та од оваа основна гранка на специјализацијата 
спаѓа изучување на епидемиоло-гијата на зоонози, 
на клиниката на заразни болести, на микробиолог^ 
јата^ хигиената и методите на здравственото воспи-
тување; 

20) за микробиологија: 
— бактериолошка; 
—- паразитологија; 
— вирусологија. 

Во работите на одделните гранки на медицина-
та од оваа основна гранка на специјализацијата 
спаѓа: изучување н-а биохемијата на микроорганиз-
мите, на заразните болести и на епидемиолошката* 

Во текот на специјализацијата на микробиоло-
гијата лекарот треба да овладее и со знаењето од 
здравствената статистика; 

21) за патолошка анатомија: \ 
— паталошка анатомија; 
— општа патолошка физиологија. 
Во работите на одделните гранки на медицина-

та од оваа основна гранка на специјализацијата 
спаѓа: работа за определено време во институти за 
патолошка физиологија и за судска медицина; за-
познавање со судски обдукции и со главните лабо-
ратории методи од областа на токсикологијата. 

Во текот на специјализацијата на патолошката 
анатомија лекарот треба да овладее и со знаењето 
од здравствената статистика; 

22) за социјална медицина со организација на 
здравствената заштита: 

— основна хигиена и епидемиологИја; 
— социјална медицина; 
— организација на здравствените работни орга-

низации; 
— економика во здравството; 
— здравствена статистика; 
— социјална заштита, социјално осигурување и 

заштита при работата; 
— здравствено воспитување; 
— основни организациони форми на здравстве-

на заштита во народната одбрана. 
Во работите на одделните гранки на медицина-

та од оваа основна гранка на специјализацијата 
спаѓа: работа за определено време во установи што 
се занимаваат со социјал,но-медицинска работа, со 
социјално осигурување и во органите на управата 
надлежни за работите на здравството и социјална-
та заштита; 

23) за судска медицина: . 
— судска медицина. 
Во работите на оваа гранка на медицината спа-

ѓа: работа за определено време во институции за 
патолошка анатомија, за патолошка физиологија и 
за токсикологија. 

Во текот на специјализацијата на судската ме-
дицина лекарот треба да овладее и со знаењето од 
здравствената статистика; 

24) за медицина на трудот: 
— физиологија на трудот со функционални ис-

питувања; 
— хигиена нц трудот со основи на заштитата 

при работата; 
— радиолошка заштита; 
— патологија на трудот ,со биотоксикологија. 
Во работите на одделните гранки на медицина-

та од оваа основна гранка на специјализацијата 
спаѓа: работа за определено време во институции за 
физикална медицина и рехабилитација и во дис-
панзер за медицина на трудот; 

25) за општа медицина: 
— здравствена заштита на децата и младината; 
— здравствена заштита на жените; 
— интерна медицина со пневмофтизиологија и 

ревмато логи ј а ; 
— заразна болести; 
— медицина на трудот; 
— невропсихијатри а; 
— радиологија; 
— дерматовенерологија; 
— судска медицина; 
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— општа хирургија со трауматологија; 
— ортопедија со рехабилитација; 
— оториноларингологија; 
— офталмологија; 
— урологија; 
— превентивна медицина. 
Во текот на специјализацијата од одделните 

гранки на оваа основна гранка на специјализација-
та лекарот треба да ©владее со постапката за ин-
тервенции кај ургентни состојби во сите гранки на 
медицината, со практичната работа на терен и со 
превентивната здравствена заштита; 

26) за спортска медицина: 
— физиологија; 
— спортска медицина. 
Во работите на одделните гранки на медицина-

та од оваа основна гранка на специјализацијата 
спаѓа: работа за определено време во институции 
за внатрешни болести, за трауматологија, за фи-
зичко воспитување и за хигиена. 

Член 4 
Со минималната програма на основните гранки 

на специјализацијата за забни лекари се утврду-
ваат гранките на медицината џ работите на оддел-
ните гранки на медицината со кои забниот лекар во 
текот на специјализацијата треба да (»владе«. 

Гранки на медицината на основните гранки на 
епеција лизаци јата за забни декари се: 

1) за орална хирургија: 
— орална хирургија; 
— максилофацијална хирургија; 
— општа хирургија 
Во работите на одделните гранки на медицина-

та од оваа основна гранка ма специјализаци јата 
спаѓа: работа за определено време на ора дната хи-
рургија во рамките на оторинол арингол оти јата, на 
стоматолошка^ протетика и ортодонцмја, совла-
дување на болестите на устата и забите; 

2) за ортодовција; 
— ортад опција; 
— превентивна и детска стоматологија; 
— орална хирургија; 
— максилофацијална хирургија. 
Во работите на одделните гранки на медицина-

та од оваа основна гранка на специјализацијата 
спаѓа: совладување на болестите на устата, забите 
и протетиката; 

3) за стоматолошка пролетана: 
— стоматолошка протетика; 
— орална хирургија; 
— максилофацијална хирургија; 
— болести на устата и забите. 
Во работите на одделните гранки на медицина-

та од оваа основна гранка на специјализацијата 
спаѓа совладување на забната техника» 

Член 5 
Покрај запознавањето со гранките на медици-

ната и со работите на тие гранки од чл. 3 и 4 од 
овој правилник, лекарите и забните лекари на спе-
цијализација се должни во текот на специјализа-
цијата да овладеат и со воен. медицински минимум 
(доктрина, методи и опрема) и со основите на со-

цијалната медицина со организација на здравстве-
ната заштита во сите основни гранки на специја-
лизацијата," освен во гранките: епидемиологија, со-
цијална медицина со организација на здравствената 
заштита и општа медицина, во кои се должни да 
овладеат само со воен медицински минимум (док-
трина, методи и опрема). 

Лекарите и забните лекари на специјализација 
се должни во текот на специјализацијата да овла-
деат и со работите во областа на заштитата од јо-

низирачки зрачења во сите основни гранки на спе-
цијализацијата освен во основните гранки: ачесте-
зиологија, трансфузиологија, епидемиологија, пато-
лошка анатомија, социјална медицина со организа-
ција на здравствената заштита и судска медицина. 

Член 6 
Со минималната програма на основните гранки 

на специјализацијата за дипломираните фармацеу-
т*1 се утврдуваат гранките на-- медицината и рабо-
тите на одделните гранки на медицината со кои 
дипломираниот фармацеут во текот на специјализа-
цијата треба да ©владее. 

Гранките на медицината на основните гранки 
на специјализацијата за дипломираните фармацеу-
ти се: 

1) за медицинска биохемија: 
— општа и медицинска биохемија; 

физичка хемија. 
Во работите на одделните гранки на медицина-

та од оваа основна гранеа на специјализацијата 
спаѓа: работа за определено време во лаборатории 
за патофизиологија; работа на, рутински медицин-
ско-биохетгски и хематолошки анализи и на спе-
цијални медицинско-биохемиски анализи; запозна-
вање со организацијата на лабораториската служба 
во здравствен работ»» организации и со техноло-
гијата на* работата |îa лабораториите. 

Во текот на специјализацијата на медицинската 
биохемија дипломираниот фармадеут треба да ов-
ладее и со знаењето од здравствената статистика; 

2) за санитарна хемија: 
— хемија и аналитика на прехранбените про-

дукти со основаш принципи на науката за исхра-
ната; 

— хемиско испитување на водите за пиење и на 
отпадните води. , 

Во работите на одделните гранки на медицина-
та од оваа основна гранка на стецијадизацрдата 
спаѓа работа за определено време во лаборатории 
за испитување на вода за пиење и на отпаден вода! 
п во одделенија на санитарната техника. 

Во текот на специјализацијата на санитарната 
хемиј а дипломираниот фармацевт треба да « л а д е в 
п со знаењето од здравствената заштита;. 

3) за токсиколошка хемија: 
— општа токсиколошка хемија; 
— токсикологија на биолошкиот материјал, на 

водите, на прехранбените продукти и на воздухот, 
контаминирани со бојни и други отрови. 

Во работите. на одделните гранки на медицина-
та од оваа основна гранка на специјализацијата 
спаѓа работа за определено време на одделенија за 
индустриска и комунална токсикологија и во ин-
ституции за судска медицина. 

Во текот на специјализацијата на токсиколош-
ката хемија дипломираниот фармацеут треба да ов-
ладее и со знаењето од здравствената статистика; 

4) за испитување и контрола на лекови: 
— аналитика на лекови; 
— хемија на лекови и физикални методи на 

анализи; 
— биолошко испитување на лекови; 
—фармакодинамско испитување на лекови; 
— производство и контрола на серуми и вак-

цини (запознавање со производството и со контрола 
на серуми, вакцини и вируси). 

Во работите.на одделните гранки на медицината 
од оваа основна гранка на специјализацијата спаѓа, 
покрај работата за определено време на одделни од 
тие гранки на медицината, уште и работа за опре-
делено време во одделенија за физичка хемија. 

Покрај запознавањето со гранките на медици-
ната и со работите на, тие гранки од овој член, ди-
пломираните фармацеути се должни во текот pà 
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специјализацијата да овладеат и со воен медицин-
ски минимум (доктрина, методи и опрема). 

Член 7 
Со денот на влегувањето во сила на републич-

ките прописи со кои ќе се пропише планот и про-
грама за одделните гранки на специјализацијата за 
односната република, престануваат да важат: 

1) Правилникот за гранките на специјализаци-
јата и за траењето на специјалистичкиот стаж за 
здравствените службеници („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 24/59); 

2) Правилникот за специјализацијата на здрав-
ствените службеници од прва група („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 2/66). 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

04/2 бр. 704/70 
17 март 1971 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот совет за здрав-
ство и социјална- политика, 
д-р Никола Георгиевски, с. р. 

У К А З И 

Претседателот на Републиката, врз основа на 
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог 
од државниот секретар за надворешни работи, до-
несува-

У К А З 

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА СЕНЕГАЛ И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА СЕНЕГАЛ 

I 

Се отповикува 
Исток Жагар од должноста на извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Се-
негал. II 

Се назначува 
Ацо Шопов, досегашен главен уредник на Из-

давачкото претпријатие „Кочо Рацин", Скопје, за 
извонреден и ополномоштен амбасадор на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија во 
Република Сенегал. III 

Државниот секретар за надворешни работи ќе 
го изврши овс*ј указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр> 7 
19 април 1971 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, С. Pi 

ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и членот 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликуваат за примерна работа во раз-
вивањето полет за остварување на поставените за-
дачи, како и за покажување на старешинските и 
војничките особини што им служат за пример на 
другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
водникот-стажант: Гиљевић Ивана Мирко; 
десетарите: Метељко А лој за Алојз, Видовић 

Косте Душан; 
за особено истакнување во познавањето и вр-

шењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 
водниците-стажанти: Хлупић Едварда Дамир, 

Крањц Франца Жарко, Шетина Славка Славко; 
десетарите: Борин Франца Рафко, Дер Лајоша 

Лајош, Дух Отмара Бранко, Горановић Војислава 
*Воко, Ивановик Живка Бранислав, Јанезић Франца 
бранко, Лучић Илије Душан, Мајкснер Емида Вен-
чеслав, Мариновић Јуре Јуре, Матић Ђуре Милу-
тин, М и х а ј л о в ^ Душана Богдан, Мијајловић Дра-
гомира Драгиша, Милић Боже Драго, Милић Ни-
коле Иво, Милићевић Светислава Никола, Николић 
Миленка Милован, Опалк Франца Франц, Пајић 
Стојислава Милан, Перван Ивана Перо, Петровић 
Десимира Милан, Половина Душана Милан, Сам-
човић Душана Андрија, Сегић Мирка Миленко, Ста-
нишић Владе Јово, Стојановић Петка Станимир, Ве-
личковиќ Јанићија Живорад, Вучковић Цветка Ра-
дош, Здравец Мари je Емил Жига Бећира Нусрет; 

разводниците: Цупач Јосе Саво, Чибић Раде Или-
ја, Давид Ивана Иван, Дујловић Ловре Анте, Гажо 
Ивана Стојан, Хусњак Силвестра Иван, Марић Или-
је Бранислав, Плеј Франца Франц, Топаловић Петра 
Данило; 

војниците: Абџић Танасија Ђорђе, Алија Рама-
дан Халил, Арзеншек Антона Иран, Барбарић Петра 
Мартин, Бошњаковић Шиме Славко, Ботић Радице 
Милан, Булајић Живка Мирко, Цвејић Живорада 
Радојица, Делимар Изидора Мирко, Диздар Ивана 
Жељко, Ђокић Димитрија Велизар, Финдрик Јо-
сипа Милан, Говедарица Илије Бранко, Грубеша Јо~ 
зе Иван, Хрватин Јосипа Данило, Хрвић Мустафе 
Бајро, Ивановић Владимира Милан, Јанићијевић 
Спасоја Мијурко, Јованов Јорданов Драган, Катан-
чевић Мирослава Ранко, Кирић Виде Фрањо, Ко-
лунџија Симе Никола, Кос Винка Василије, Лазић 
Тодора Добривоје, Лончаревић Јосипа Иван. Лучић 
Владимира Милан, Лукић Милисава Мирко, Лук-
ман Франца Иван, Масал Миће Никола, Молнар 
Ивана Лајош, Мучећ Јуре Крсто, Олас Андраша 
Имре, Печур Петра Петар, Петак Игњаца Игњац, 
Петрушевски Благоја Јордан, Посиловић Ивана 
Стјепан, Рачић Антона Мартин, Ранђеловић Мило-
рада Бранимир, Ризнанов~ић Салка Алија, Росић! 
Богосава Живан, Сетникар Винка Винко, Сикирица 
Мирка Јозо, Симић Филипа Светомир, Срдић Три-
фуна Илија, Старчевић Чедомира Миленко, Огра-
н о к Адама Стјепан, Шерец Антова Антон, Шија-
ковић Драгољуба Милан, Шијанец Рудолфа Макс, 
Видовић Мирка Мирко, Вуковић Радоја Живорад, 
Зорић Рашка Анте, Живановић Ивана Милосав1 
Живковић Илије. Перо. 

Бр. 79 
25 мај 1970 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р* 
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ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Чанковић Славко, Ђурђевић Милан, Ибрахим-
беговић Заим, Исак Дерво, Кошпић Зора. Маца-
вовић Пава, Ниџевић-Џакула Стана, Сорајић Лука; 

СО О,РДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Беговић Мухамед, Благојевић Владо, Бошковић 
Стојан» Бронзић Владо, Црногорац Ристо, Ћорић 
Мирко, Чихорић Момчило, Чучукозић Ахмед, Ђи-
кић Нада, Фелер Мариан, Гулан-Диздар Фикрета, 
Халиловиќ Атиф, Јајчанин Ратко,- Јошило Ратко, 
Јовичић Јово, Јусуфагић Мехмед, Кошпић Обрад, 
Кубичек Јосип, Лазић Мане, Мандрзпа Младен, 
Марић Михајло. Момчиновић Драго, Николић Дра-
ско, Окановић Сафет, Омерашевић Мехмед, Опла-
кав Стефан, Пашић Петар, Поповић Петар, Ромић 
Мирослав, Салкановић Суљо, Селимовић Мухибија, 
Скендер Адем, Стојановић Миле, Шрам Алфред, 
Тисовец Мирослав, Велић Рашид, Видовић Фрањо, 
Врањеш Лука, Зец Драган, Зукановић Омер, Жо-
каљ-Јањић Радојка, Жупа Хусеин, Жунић Му-
стафа; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Дличић Халил, Бајрић Рахман, Бал орда Вељко, 
Бјеговић-Кецман Мара, Блануша Сока, Бошковић 
Марко, Драшковиќ Данило, Драшковић Љубица, 
Џафић-Предојевић Ксенија, Ерцег-Пушкић Вера, 
Фетахагић Јусуф, Капор* Милорад, Клачар Божи-
дар, Макота Халил, Мандић-Савић Александра, Ме-
шић Нурија, Моћевић Милош, Мушовић Ибрахим, 
Нинковић-Никић Стоја. Панић Никола, Пеица Бо-
жидар, Проле Милица, Романић Теодор, Саватовић-
-Тојага Босиљка, Стефановић Мишо, Шкрбић-Ке-
кић Милена, Танасић-Савићевић Румица, Живан 
Васо; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Адемовић Рамо, Ајдиновиќ Хусе, Алерић Вељ-
ко, Алић Фуад, Алић Ибрахим, Алић Шабан. Али-
хоџић Салко, Амброзић Јуро, Андрић Филип, Арна-
уталић Џевдет, Арнаутовић Ислам, Авдић Мех мег, 
Авдић Назиф. Азабагић Мурат, Бабић Драго, Бај-
рић Хусо, Балић Спасоје, Басрак Драгутин, Башић 
Иван, Бећирбеговић др Фетах, Бегановкћ Имшир, 
Бибановић Зејнеба, Биберкић Реџо, Бједић Екрем, 
Бсројевић Триво, Бозалија Мехмед, Броћиловић 
Стево, Бутиган Мијо, Цветковић-Лиздек Радмила, 
Цвјетић Мијо, Ћемо Авдо, Ћосић Златко, Ћуковић 
Миленко, Чабриновић Душан, Чехић Рашид, Чер-
кез-Штрбо Џемила, Черкез Енвер, Чолпа Мустафа, 
Чубић Радојка, Далипагић Шаћир, Демарко Иво, 
Дероњић Здравко, Дервишевић Хусни ја, Диване-
фендић Смаил, Дивљан Данило, Драшко Младен» 
Дрнда инж. Хусеин- Дујмовић Фрањо, Дукић Перо, 
Дутина-Ивковић Душанка, Ђедовић Вехид, Ђкхов 
Доброслав, Ђурановић Бранко, Ђурић Јово, Џамбић 

Ибрахим, Елчић Божидар, Фазлић Хусеин, Фазла-
гић Исмет, Фрањић Живко, Гаврић Љубимир, Ге-
рун-Фурман Теодора, Глушица Милан, Глувић Ра-
дован, Голић Мустафа, Гуја Петар, Хабул Хасрет, 
Хаџић Есад, Хајдаревић Шаћир, Хамзић Мирзо, 
Хасановић Мулага, Хоџић Нурија, Хоџић Садик. 
Хрво Хамид, Хусеинбеговић Нијаз, Хусеиновић 
Муса, Иванковић Драгољуб, Ивановић Михајло. Ја-
гс,дић инж. Бранислав, Јахић Јусуф, Јајчанин Дра-
гица, Јањетовић Драган, Јелчић Марко, Јосић То-
мислав, Јовановић Лука, Јурковић Вицко; 

Карабеговић Абдулменаф, Касић Ахмет, Кајтаз 
Смајо, Капетановић Сидик, Карабеговић Мухамед, 
Казанџић Живко, Кесеровић Ибро, Кишић Ахмет, 
Кљајић-Цветковић Љубинка, Којић Ђорђо, Костић 
Момчило, Ковачевић Мехмед, Козар Миле, Крепи;h 
Мијо, Кубиш Вилим, Кучукалић др Зија, Кулено-
вић-Шепић Атифа, Куленовић Х а л и ј а , Куносић 
Авдо, Лаптошевић Здравко, Лазаревић Ђорђе, Ла-
за ревић Срето, Лазетић Лазар, Лошић Пантелие, 
Лубић Халид, Лукић Радосав, Љубовић Абдулах, 
Мађаревић Станко, Мандрапа Будимир, Маринков*^ 
Петар, Матовац-Софронић Гроздана, Мазлагић Ше-
ро, Мићић Јован, Михајловић Душан, Мијатовиќ 
Новица, Мијатовић Петар, Мијић Марија, Мијовић 
Недељко, Миличевић Милан, Моро Мирко, Мрко-
вић Ристо, Мухамедовић Хусо, Му јак Алија, Муј-
кановић Рамо, Мурадбеговић Ћамил, Мусталић Лу-
ка, Ненадић Ида, Новаковић Гојко; Османагић 
Музафер, Овчина Хамид, Пајурковић Слободан, 
Пашалић Лејла, Павлић Јозо, Пављашевић Шимо, 
Пециреп Драго, Пећанац Никола, Периша Перо, 
Петковић Анђелко, Петковић Борислав, Петрић 
Симо, Петронијевић Велимир, Петровић-Ковачевић 
Добрила, Пиралић Мухамед, Пиралкћ Расим, Пирић 
Фахрудин, Поповић Стево, Прањић Нико, Рабат 
Крсто, Radetzky Vinko, рађеновић Душан, Рајић 
Вицко, Ракинић Никола, Раковић Мухамед, Раз-
доров-Недељковић Гордана, Реџеповић Теуфшс, 
Рекић Салих, Рибић Џевад, Рифељ Јосип, Римац 
Будимир,« Розић Јозо; 

Садиковић Садик, Саић Никола, Салихоџић 
Ибрахим, Сараџић Лутвија, Савић Жарко, Сејдић 
Хусеин, Симанић Јово, Сиочић Мурадиф, Смајил-
хоџић Бајро, Солдин Хакија, Спасојевић Брани-
слав, Срња Исмет, Станојевић Божо, Стевановић 
Душан, Стијачић Јово, Субашић Абдурахман, Сузић 
Бранко, Шакотић Обрад, Шаренац Смиља, Шарић 
Нусрет, Шехић Решо, Шестан Шабан, Шкркар 
Ђорђе, Шоше Мухамед, Шућур Саво, Шутало Мар-
јан, Терзић Мехмед, Тешановић Божидар, Томић 
Пејо, Топал Есад, Торло Нухан, Трбушић-Зеленчић 
Марица, Васић Илија, Василић Владо, Вицо Божо, 
Видовић Владо, Винковић Иван! Задоо Петар, 
Зуровац Богољуб, Зуровац Богослав, Живковиќ 
Цветко; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Булут Војислав, Цетина Јанко, Челар Јелка, 
Дакић Саво, Дошеновић Раде, Ђокић Милан, Ђу-
ровић Миле, Ковиљац Јован, Локмић-Латифкћ Сп-
летка, Мантдука Милка, Миљановић Обрад, Обрадо-
вић-Чоловић Луција, Омановић Хусо, Тица Дмитар, 
Тодоровић Ђуро; 

за заслуги на полето нд јавната дејност со која 
се придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Мићић-Бјелајац Вукосава, Миковић Миро, Мит-
р о в ќ Марко, Шарена!; Шпиро; 
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за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Ћук Александар, Ченгић Исмет, Хусељић Бите-
фа, Јерковић Сободан, Османовић Емир, Пилав 
Дика, Шибер Софија, Шнур Марија, Шремпф-Ро-
зкек Љиљана; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Андрић Иво, Бајровић Јашар, Бекан-Зуровац 
Ђурђа, Биједић-Пашић Мирсада, Благојевић Дра-
гиша, Бошковић Марија, Буквић Рајко, Буљевић 
Хајрудин, Бурзић Халид, Ћоралић Мујо, Чикић 
Дамјан, Чолаковић Мурат, Данић Јованка, Дашић 
Желимир, Делић Маше, Делкић Смаил, Дервишевић 
Алија, Дешић Рифат, Драгић Васо, Дрље Иван, 
Ћокић-Ћућић Анђелија, Ђукић Петар, Џелиловић 
Мухарем, Џидић Ахмед, Фетаховић Шемсо. Гагулић 
Јозо, Грозданић Ибрахим Гутлић Мехмед, Хаџи-
махмутовић-Салчиновић Сафета, Хлобил - Вицко, 
Хојнић Рахман, Ибришимовић-Мујачић Сабиха, 
Исаковић Адем, Иванковић Стјепан, Ивковић Цви-
јан, Јевтић Јосип, Јеркић Никола, Јобст Радомир, 
Јукић Томо, Кадић Мустафа, Карабеговић Џевад, 
Карачкћ-Гвоздић Неда, Карахоџић Хамза, Касумо-
вић Ибриш, Ковић Нурага, Косановић Васо. Коста-
диновић Милан, Ковачевић Фехим, Красни Карме-
ла, Крешић Мијо, Кукурузовић Халил, Куртагић 
Мухамед; 

Латифовић Мухарем, Лазић Војко, Ливњак Фе-
хим, Ловаковић Марко, Љубенковић Владисав," 
Малкоч Изет, Марјановић Гојко, Матић Илија, 
Мердан Исмет, Мерџан Лазар, Мешић Халил, Ми-
хајловић Бранко, Миклаучић Лудвиг. Милошевић 
Јово, Миљковић З&омчило, Митровић Бошко, Оме-
рашевић Енвер, Омерфендић Мустафа, Опрашић 
Салко, Ордагић Хамдија, Османовић Екрем, Пашић 
Рифат, Пехар Гојко, Пејак Ристо, Џоповић Радо-
слав, Поповић Вујадин, Прерадовић Станко, Прка-
чин Јуре, Рабић Едхем, Радосављевић Ђорђе, Рамић 
Рамо, Садиковић Мехмед, Салковић Хамдија, Са-
марџић Милутин, Савановић Никола, Скендерове 
Мустафа, Стакић Жарко, Судар Максим, Шервен-
тић-Билић Ивка, Шиширак Фатима, Шкоро Олга, 
Шкоро Спасоје, Шута л о Анте, Тас л ица Сабрија, 
Тасовац Србо, Васиљевић Момчило, Видовић Томо, 
Вучковић Бенедикт, Вујасин Томо, Зекушић Јозо, 
Жерајић Лазар, 

Бр. 87 
14 мај 1970 година 

Белград 

_ Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за заслуги на делото ширење на 
братството и единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Ћатић Мустафа; 
за заслуги и постигнати успеси во работата од 

значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Камиковски Иван, Капеткновић Едхем; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Мрђа Чедо; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Абдула Шабан, Авдаловић Радослав, Дабић 

Милан, Ђурић Саво, Глушац Слобода Hi Хашимбе-
говић Ахмет, Хрњез Светозар, Исламовић Хазим, 
Лачанин Јевто, Лагод Милан, Лес Владимир, Ми-
тровић Владимир, Обрдаљ Твртко, Пауновић Алек-
сандар. Поповић Миле. Раденовић Веселин, Таша-
кчвић Мухамед, Тепавчевић Слободан, -Тодоровић 
Млађен. Тодоровић Раде, Зукић-Шалага Хабиба; 

за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Чеко Јосип; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Анђушић Радован, Драшковић Видоје, Гргић 

Мирослав, Хациалић Шефко, Капетановић Зијад, 
Крнић Милан, Милић Стојан, Павловић Радомир, 
Степановић Душан, Шиљеговић Душан, Шпегар 
Драго, Турањанин Шћепан. 

Бр, 88 
18 мај 1970 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 
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