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654. 

Врз основа на член 29 став 2 од Законот за 
амортизација на основните средства на основните 
организации на здружениот труд („Службен лист. на 
СФРЈ", бр. 16/74), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАБОТАТА ВО СМЕНИ, ОДНОСНО ЗА ИН-
ТЕНЗИТЕТОТ НА КОРИСТЕЊЕТО НА ОСНОВНИ-
ТЕ СРЕДСТВА КОЈ МУ ОДГОВАРА НА КОРИС-
ТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ВО ОДРЕДЕН БРОЈ 

СМЕНИ 

1. Основната организација на здружениот труд 
работи во две смени, односно ги користи основните 
средства во две смени, ако со општ акт воведе ра-
бота во две смени и ако основните средства ги ко-
ристи од 3.000 до 5.000 работни часови во годината 
за која ја пресметува амортизацијата. 

4 Основната организација на здружениот труд ра-
боти во три или повеќе смени, односно основните 
средства ги користи во три или повеќе смени, ако со 
општ акт воведе работа во три или повеќе 
смени и ако основните средства ги користи над 5.000 
работни часови во годината за која ја пресметува 
амортизацијата. 

2. Во работните часови од точка 1 на оваа од-
лука е вклучено и времето за подготвување на ос-
новните средства за работа и времето за редовно 
одржување на основните средства во текот на тра-
ењето на работата. 

3. Фондот на работните часови врз основа на 
кои се одредува дека основните средства се кори-
стени во две смени, односно во три или, повеќе сме-
ни се утврдува при составувањето на конечната го-
дишна пресметка на амортизацијата врз основа на 
спецификацијата која е составен дел од таа пре-
сметка. 

При пресметувањето на фондот на работни ча-
сови. основните средства се класифицираат во групи 
според член 28 од Законот за амортизација на ос-
новните средства на основните организации на здру-
жениот труд (во понатамошниот текст: Законот). 

4. Како основни средства што се користат во две 
смени, односно во три или повеќе смени и основни 
средства што се користат со интензитет на'работата 
кој и одговара на работата во две смени, односно на 
работата ЕО три или повеќе смени се сметаат ос-
новните средства од чл. 28 на Законот, што ги ис-
полнуваат условите утврдени во оваа одлука. 

5. Ако опремата во целост или во претежен дел 
(повеќе од 50%) е користена за работа во две смени, 
односно за работа во три или повеќе смени се смета 
дека за работа во две смени, односно за работа во 
три или повеќе смени се користени и градежните об-
јекти (згради, простории) во кои е сместена опре-
мата. 

6. Како основни средства што според интензите-
тот на користењето се изедначуваат со основните 
средства кои се користат за работа во две смени, се 
сметаат следните основни средства: 

Реден Назив на основните 
број средства, со повику-

вање на броевите од 
Номенклатурата 

Оперативни површини 
за прифаќање и отпре-
мање стоки, кои се от-
ворени за работа пове-
ќе од 12 часа а помалку 
од 20 часа дневно: 
а) природни (127-41) 
б) изградени (117-6, 

127-42-43 и 128-5) 

Аеродромски маневар-
ски површини 
(122-11, 12, 13, 14, 15, 16 
и 17) на аеродроми отво-
рени за јавен воздушен 
сообраќај просечно над 
12 часа. а помалку од 
20 часа дневно 

Тунели и галерии на 
железнички пруги (123) 
чија превозна сила е 
искористена со над 
1,250.000 до 5,000.000 
бруто тонски киломе-
три по километар пру-' 
га годишно 

Мостови, вијадукти и 
надвозници на желез-
нички пруги (124) чија 
превозна сила е кори-
стена со над 1,250.000 
до 5,000.000 бруто тон-
ски километри по ки-
лометар пруга годишна: 
а) челични, камени и 

бетонски, со столбо-
ви или без стс бл ови 

б) дрвени 

Железнички пруги чија 
превозна сила е иско-
ристена со над 1,250.000 
до 5,000.000 бруто тон-
ски километри по к и -
лометар пруга годишно: 
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а) долни строј (125-1) 
б) горни строј (125-2, 

3 и 9) 

6 Далноводи (131) ако се 
под напон повеќе од 12 
часа, а помалку од 20 
часа дневно: 
а) со челични столбови 

и со столбови од ар-
миран бетон напон 
до 110 kV 

б) со челични столбови 
и со столбови од ар-
миран бетон напон 
над НО kV 

в) со дрвени столбови 

7 Воздушна мрежа со 
трафостаници под 10 kV 
(132-1, 2 и 3), ако се под 
напон повеќе од 12 ча-
са а помалку од 20 часа 
дневно 

8 Кабел ски водови на ја-
ка струја (132-4, 5), ако 
се под напон повеќе од 
12 часа а помалку од 20 
часа дневно 

9 Пренос на електрична 
енергија ако се користи 
повеќе од 12 часа а по-
малку од 20 часа днев-
но 

10 ТТ-линии (133), ако се 
користат повеќе од 12 
часа а помалку од 20 
часа дневно: 
а) кабли и кабелска 

канализација 
б) меѓумесни> месни и 

ПАЗ линии 

11 ЅЅ-линии и ЅЅ-канали-
зации (134), ако се ко-
ристат повеќе од 12 ча-
са а помалку од 20 часа 
дневно 

12 Тролејбуси (661-1) кои 
преминуваат 45.000 до 
70.000 km годишно 

13 Трамваи (661-2, 3 и 4) 
кои преминуваат од 
50.000 до 70.000 km го-
дишно 

14 Автомобили кои преми-
нуваат- од 50.000 до 
80,000 km годишно: 
а) патнички (662-1) 
б) санитетски и терен-

ски возила (662-1) 
в) автобуси и прикол-

ки (663) 
г) камиони и приколки 
(664) 

15 Автобуси во градски 
сообраќај што преми-
нуваат 50.000 до 
75.000 km годишно 

16 Бродови туркачи за 
внатрешна пловидба, 
моторни (645) 506 

17 Патнички и патничко-
-товарни бродови (631) 51а 

18 Бродови за превоз во 
поморскиот сообраќај 
(траекти и ferryboat-и) 
ако работат во медите-
ранската пловидба 516 

19 Бродови за превоз на 
течни товари и гасови 
— танкери, без оглед 
на тонажата, ако рабо-
тат во медитеранската 
пловидба 51г 

20 Бродови за растурени 
суви товари и мешови-
ти бродови, како и бро-
дови за специјална на-
мени (bulk-carrieri, 
OBO-carrieri, O-carrieri 
и сл.) без оглед на то-
нажата ако работат во 
Медитеранската пло-
видба 51д 

21 Бродови за превоз на 
контејнери, вклучувај-
ќи RO-RO и LASH 
бродови и бродови ла-
д и л н и к , без оглед на 
тонажата, ако работат 
во медитеранската пло-
видба 51ѓ 

22 Линиски , бродови до 
2.000 ВИТ, ако работат 
во медитеранската пло-
видба 51 е 

23 Линиски бродови од 
2.000 ВИТ и повеќе, ако 
работат во медитераи-
ската пловидба 51ж 

24 Товарни бродови за оп-
шта намена — трампе-
ри од 2.000 BRT и по-
веќе, ако работат во 
медитеранската пло-
видба 51& 

25 Товарни бродови за оп-
шта намена — трампе-
ри од 1.001 до 2.000 BRT, 
ако работат во медите-
ранската пловидба 51з 

26 Телеграфски и радио-
уреди (681), ако се во 
употреба повеќе од 12 
часа а помалку од 20 
часа дневно 55 

' 27 Високофреквентни ТТ 
уреди (682), ако се во 
употреба повеќе од 12 
часа а помалку од 20 
часа дневно 56 

28 Телефонски централи 
и апарати (683), ако се 
во употреба повеќе од 
12 часа а помалку од 20 
часа дневно 57 



Четврток, 18 јули 1974 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 35 — Страна 1105 

29 Други средства за ПТТ 
врски (681 и 689), ако 
се во употреба повеќе 
од 12 часа а помалку од 
20 часа дневно 58 

30 Опрема и уреди на 
луки, пристаништа и на 
складишта, што се ко-
ристат просечно повеќе 
од 12 часа а помалку од 
20 часа дневно: 
а) мостни и портални 

дигалки и постројки 98а 
б) подвижна механиза-

ција 986 
в) друга опрема и 

уреди 98в 

6,3 

6 

12 

6,2 

7. Како основни средства што според интензи-
тетот на користењето се изедначуваат со основните 
средства кои се користат за работа во три или по-
веќе смени, се сметаат следните основни средства: 

Реден Назив на основните 
број средства, со повику-

вање на броевите од 
Номенклатурата 

Оперативни површини 
за прифаќање и отпре-
мање стоки, кои се от-
ворени за работа над . 
20 часа дневно: 
а) природни (127-41) 7а 
б) изградени (117-6, 

127-42-43 и 128-5) 76 

Аеродромски маневар-
ски површини на аеро-
дроми отворени за ја-
вен воздушен сообраќај 
над 20 часа дневно 8 

Тунели и галерии на 
железнички пруги (123) 
чија превозна сила е 
искористена со над 
5,000.000 бруто тонски 
километри по киломе-
тар пруга годишно 16 

Мостови, вијадукти и 
надвозници на желез-
нички пруги (124) чија 
превозна сила е иско-
ристена со над 5,000.000 
бруто тонски киломе-
три по километар пру-
га годишно: » 

а) челични, камени и 
бетонски, со столбо-
ви или без столбови 17а 

б) дрвени 176 

5 Железнички пруги чија 
превозна сила е иско-
ристена со над 5,000 000 
бруто тонски киломе-
три по километар пру-
га годишно: 
а) долни строј (125-1) 18а 
б) горни строј (125-2, 3 

и 9) 186 

6 Контактна мрежа на 
магистрални електро 
фицирани железнички 
пруги чија превозна 
сила е искористена со 
над 5,000.000 бруто тон-
ски километри по ки-
лометар пруга годишно 19 

7 Далноводи (131). ако се 
под напон над 20 часа 
дневно: 
а) со челични столбови 

и со столбови од ар-
мина и бетон напон 
до НО kV 21 а 

б) со челични столбови 
и со столбови од ар-
миран бетон напон 
над ИО kV 216 

в) со дрвени столбови 21в 

8 Воздушна мрежа со 
трафостаници под 
10 kV (132-1, 2 и 3), ако 
се под напон над 20 
часа дневно 22 

9 Кабелсгси водови на 
јака струја (132-4, 5)., 
ако се под напон над 
20 часа дневно 23 

10 Пренос на електрична 
енергија, ако се кори-
сти над 20 часа дневно 72 

И ТТ-линии (133), ако се 
користат над 20 часа 
дневно: 
а) кабли и кабелска 

канализација 24а 
б) меѓумесни. месни и 

ПАЗ линии 246 

12 ЅЅ-линии и ЅЅ-кана-
лизации (134), ако се 
користат над 20 часа 
дневно 25 

13 Тролејбуси (661-1), кои 
преминуваат повеќе од 
70.000 km годишно 40 

14 Трамваи (661-2, 3 и 4) 
кои преминуваат пове-
ќе од 70.000 km годиш-
но 41 
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15 Автомобили кои пре-
минуваат повеќе од 
80.000 km годишно: 
а) патнички (662-1) 
б) санитетски и терен-

ски возила (662-1) 
в) автобуси и прикол-

ки (663) 
г) камиони и приколки 

(664) 

16 Автобуси во градски 
сообраќај кои премину-
ваат повеќе од 
75.000 km годишно 

17 Локомотиви, тендери, 
моторни електрични 
возови (621), кои во те-
кот на годината се во 
употреба повеќе од 
5.000 работни часови: 
а) локомотиви парни 

( 6 2 1 - 1 т 2 и 3) 

б) локомотиви елек-
трични, дизел и бен-
зински (621-4, 5 и 7) 

в) возови моторни и 
електрични (621-8) 

г) друго (621-9) 

18 Железнички коли (622, 
623, 624 и 626), патнич-
ки коли, кушет-коли, 
коли за спиење и руча-
ње, товарни вагони и 
други железнички ко-
ли, кои во текот на го-
дината се во употреба 
повеќе од 5.000 работни 
часови 

19 Бродови за превоз во 
поморски сообраќај 
(траекти и ferryboat-и) 
ако работат во преку-
морска пловидба 

20 Бродови за превоз на 
течни товари и гасови 
— танкери, без оглед 
на тонажата, ако рабо-
тат во прекуморска 
пловидба 

21 Бродови за растурени 
суви товари и мешови-
ти бродови, како и бро-
дови за специјални на-
мени (bulk-carrieri, 
OBO-carrieri, O-carrieri 
и сл.), без оглед на то-
нажата, ако работат во 
прекуморска пловидба 

22 Бродови за превоз на 
контејнери, вклучувај-
ќи RO-RO и LASH 
бродови и бродови ла-
дилници, без оглед на 
тонажата, ако работат 
во прекуморска пло-
видба 

23 Линиски бродови до 
2.000 BRT, ако работат 
во прекуморска пло-
видба 

24 Линиски бродови од 
2.000 BRT и повеќе, ако 
работат во прекуморска 
пловидба 51ж 

25 Товарни бродови за оп-
шта намена — трампе-
ри од 2.000 BRT и по-
веќе, ако работат во 
прекуморска пловидба 51ѕ 

26 Товарни бродови за оп-
шта намена — трампе-
ри од 1.001 до 2.000 BRT, 
ако работат во преку-
морска пловидба 51 з 

27 Телеграфски и радиоу-
реди (681), ако се во 
употреба над 20 часа 
дневно 55 

28 Високофреквентни ТТ-
-уреди (682), ако се во 
употреба над 20 часа 
дневно 50 

29 Телефонски централи 
и апарати (683), ако се 
во употреба над 20 часа 
дневно 57 

30 Други средства за ПТТ 
врски (684 и 689), ако се 
во употреба над 20 ча-
са дневно 58 

31 Опрема и уреди на 
луки, пристаништа и 
на складишта, кои се 
користат просечно по-
веќе од 20 часа дневно: 
а) мостни и портални 

дигалки и постројки 98а 
б) подвижна механи-

зација 986 
в) друга опрема и уре-

ди 98в 

8. Основната организација на здружениот труд 
што основните средства ги користи за работа во две 
смени и за работа во три или повеќе смени, односно со 
интензитет на работа кој п одговара на работата во 
две смени и на работата во три или повеќе смени, 
должна е да обезбеди евиденција врз основа ва која 
се утврдуваат податоците за работата на основните 
средства во смени. 

За периодот јануари—септември 1974 година ос-
новната организација на здружениот труд, која нема 
евиденција за користењето на основните средства во 
смисла на оваа одлука ќе утврди со своја одлука 
како се користени основните средства во тој период. 

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

Е. п. бр. 385 
11 јули 1974 година 

Белград 

I Сојузен извршен совет 

Претседател, ' 
Џемал Биедиќ, е. р. 
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655. 

Врз основа на член 31 став 1 во врска чм) член 28 
точка 1 од Законот за општествена контрола на це-
ните („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОДРЕДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИТЕ ЦЕНИ ЗА 
МАСЛО ЗА ЈАДЕЊЕ И ЗА МАСЛЕНИ САЧМИ И 

ПОГАЧИ 

1. Во Одлуката за одредување на максималните 
цени за масло за јадење и за маслени сачми и пога-
чи („Службен лист на СФРЈ", бр. 52/73) во точка 1 
одредбите под 4 и 5 се менуваат и гласат: 
„4) за маргарин над постојната цена 4,62 дин/kg 
5) за растителна мрсотија: 

а) во лименки од 1 kg 17,31 дин/kg 
б) во лименки од 2 kg ' 16,76 дин/kg 
в) во лименки од 3 kg 15,96 дан/kg 
г) во лименки од 5 kg 15,61 дин/kg 
д) во лименки од 7 kg 15,11 дин/kg." 
По одредбата под 6 се додаваат четири нови од-

редби, кои гласат: 
„7) каил — растителна маст 
8) шортенинг за кекс NZ-2 
9) шортегаинг за вафли V-4 

10) шортениег за овошни слатки VK 
2. По точка 3 се додава нова 

гласи: 
„За. Цените од точка 1 под 7 до 10 на оваа одлука 

важат при постојните услови за продажба." 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

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

Е. п. бр. 387 
И јули 1974 година 

Белград 

Динари 

21,85 дин/kg 
10,42 дин/kg 
14,51 дин/kg 
13,33 дин/kg". 

точка За, која 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

656. 

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за ком-
пензација на производителите на вештачки ѓубриња 
во 1974 и 1975 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
71/73 и 21/74), Сојузниот извршен совет донесува 

\ 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ИЗНОСОТ И ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ КОМ-
ПЕНЗАЦИЈА НА ИМЕ РАЗЛИКА ВО ЦЕНАТА НА 

ВЕШТАЧКИТЕ ЃУБРИЊА 

I. Во Одлуката за износот и за условите за да-
вање компензација на име разлика во цената на 
вештачките ѓубриња („Службен лист на СФРЈ", бр. 
71/73) точка 2 се менува и гласи: 

„2. Компензацијата од оваа одлука се одобрува 
по еден килограм активна хранлива материја во 
следните измоси: 

Динари 
1) ка ј азотшгге ѓубриња од домашно про-

изводство — за 1 kg активна хранлива ма-
терија N 1,22 

2) ка ј фосфориите ѓубриња од домашно 
производство •— за 1 kg активна хранлива 
материја Р2О5 1,17 

3) ка ј мешаните и комплексните ѓубри-
ња од домашно производство — за 1 kg ак-
тивна хранлива материја, и тоа: 

N -
Р2О5 
КѕО 

1,22 
1,17 
0,40 

ѕза мешаните и комплетните ѓубриња од одред-
бата под 3 на став 1 на оваа точка компензацијата 
се исплатува и на име трошоци на производството 
во следните износи: 

1) кај мешаните ѓубриња — за 1 t — 60 динари 
2) кај комплетните ѓубриња за 1 t 91 динар". 
2. Во точка 4 став 1 зборовите: „За вештачките 

ѓубриња" се заменуваат со зборовите: „За азотните 
и фосфорните ѓубриња", а по бројот: „2" се дода-
ваат зборовите: „став 1". 

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„За калиумовите ѓубриња што се увезуваат ком-

пензацијата се одобрува во височина од" 0,40 динари 
за 1 kg активна хранлива материја, така што цената 
за купувачите од точка 1 на оваа одлука да изнесува 
1,619 динари за 1 kg активна хранлива материја." 

Во досегашниот став 4, кој станува став 5 зборо-
вите: „од став 2" се заменуваат со зборовите: „од ст. 
2 и 4". 

3. Компензацијата ќе се исплатува за сите коли-
чини вештачки ѓубриња продадени и испорачани од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука, а до 
износот на средствата обезбедени за оваа намена во 
Буџетот на федерацијата за 1974 година. 

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

Е. п. бр. 386 
11 јули 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Бнедиќ, е. р . 

657. 

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за вр-
шење на внатрешните работи од надлежноста на 
сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 60/71), сојузниот секретар за внатрешни 
работи пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ОВ-
ЛАСТЕНИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИЦА НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Член 1 
Образецот на легитимацијата што им се издава 

на работниците на посебни должности во Сојуз-
ниот секретаријат за внатрешни работи (во пона-
тамошниот текст: службена легитимација) содржи: 

1) на првата страна од кориците, на врвот нат-
пис: „СФР Југославија" — со латиница и кирилица 
и „ССВР" на сите јазици и писма на народите на 
Југославија. Насреде е втиснат грбот на СФРЈ, а 
под грбот називот: „СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМА-
ЦИЈА"; 

2) на првата внатрешна страна место за: фото-
графија во големина 2,5X3 cm; запишување на 
името и презимето на овластеното лице на кое му 
се издава службената легитимација, на регистар-
скиот број и датумот на издавањето; ставање от-
печаток на службениот печат и потпис на лицето 
овластено за издавање на службената легитимаци-
ја. На оваа страна се отпечатени ознаката на сери-
јата и серискиот број на службената легитимација; 

ч 
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3) ка втората внатрешна страна се отпечатени 
на јазиците на народите на Југославија овластува-
њата на работникот на Сојузниот секретаријат за 
внатрешни работи (во понатамошниот текст: Сојуз-
ниот секретаријат) на кого му се издава службена-
та легитимација. 

Член 2 
Образецот на службената легитимација е во 

кожен повез темносина боја, во големина 6 X 9,5 cm. 

Член 3 
Текстот на првата внатрешна страна од служ-

бената легитимација се печати и на неа се запи-
шуваат податоците на српскохрватски јазик, со ла-
тиница. 

Член 4 
За издадените службени легитимации на работ-

ниците на Сојузниот секретаријат се води евиден-
ција. 

Евиденцијата за издадените службени легити-
мации содржи: презиме и име на лицето на кое му 
е издадена службената легитимација; регистарски 
број, датум на издавањето, ознака на серијата и се-
риски број на службената легитимација и рубрика 
за забелешки. 

Член 5 
Ако работникот на Сојузниот секретаријат ќе 

ја загуби службената легитимација или на друг 
начин ќе остане без неа, должен е веднаш, а нај-
доцна во рок од три дена од денот на исчезнува-
њето на службената легитимација, да го извести за 
тоа непосредниот старешина. 

Член 6 
Работникот на Сојузниот секретаријат на кого 

ќе му престане работниот однос или кој ќе биде 
распореден на работно место на кое не мора да има 
службена легитимација, должен е да ја предаде 
службената легитимација при приемот на решени-
ето за престанување на работата, односно на реше-
нието за распоредување на друго работно место. 

Член 7 
Службените легитимации издадени според по-

ранешните . прописи ќе се заменат со службените 
легитимации предвидени со овој правилник нај-
доцна до 31 декември 1974 година. 

Член 8 
При приемот на службената легитимација из-

дадена според одредбите од овој правилник, работ-
никот ја предава службената легитимација издаде-
на според поранешните прописи. 

Одземените службени легитимации ќе ги униш-
ти комисија, чии членови ги именува сојузниот се-
кретар за внатрешни работи или од него овластен 
функционер во Сојузниот секретаријат. 

Член 9 
Образецот на службената легитимација е отпе-

чатен кон овој правилник и е негов составен дел. 

, Член 10 
Со денот на влегувањето во сила на овој правил-

ник престанува да важи Правилникот за легитима-
циите на овластените службени лица во органите 
на внатрешните работи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 46/67Ј. 

Член И 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист иа СФРЈ". 

П-бр. 22-28/31 
28 јуни 1974 година 

Белград > 
Сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Фрањо Херлевиќ, е. р. 
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658. 

Врз основа на член 6 ст. 1 и 4 од Законот за 
техничките нормативи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 12/65, 55/69 и 13/73), во согласност со сојузниот 
секретар за труд и социјална политика, сојузниот 
секретар за стопанство пропишува 

1 Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА ПРОЕКТИРА-
ЊЕ И ИЗВЕДУВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИ ПРИКЛУЧО-

ЦИ И ОРМАНИ ВО ЗГРАДИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се одредуваат техничките 

нормативи за проектирање и изведување нискона-
понеки електрични приклучоци и ормани во згради 
напојувани од нисконапонски електрични мрежи со 
називен напон 380/220 V. 

Член 2 
Одредбите од овој правилник не се однесуваат на: 
1) згради и објекти во состав на рудници, днев-

ни копови, каменоломи и ел.; 
2) градилишта (згради и објекти во градба); 
3) згради и објекти во состав на електроенер-

гетски построј ки; 
4) згради и објекти во состав на рафинерии, по-

гони за производство на експлозив и ел. 

Член 3 
Куќниот приклучок требд да се проектира и из-

гради така што да се обезбеди исправна работа на 
приклучокот и на соодветната нжжонаоонска мре-« 
жа, а да не се загрози животот иа луѓето, на живот-* 

мите и да не се доведе во опасност имотот. Куќниот 
приклучок не смее штетно да влијае врз соседните 
објекти и други инсталации. 

Член 4 
Материјалите, при бори те и уредите за куќен 

приклучок мораат да ги исполнуваат услови! е пред-
видени со важечките југословенски стандарди. Ако 
стандарди не се донесеа , можат да се користат 
соодветни странски стандарди, прописи и препо-
раки што им одговараат на современите i-гхнички 
достигања. 

Член 5 
На куќниот приклучок треба да постои место на 

кое може еднострано и брзо да се издвои електрич-
ната инсталација на зградата од нисконапопската 
мрежа. 

Член 6 
Ако зградата има хидрофор, нужно светло, си-

гурносно обезбедување од кражби, лифт и ел., мора 
да постои можност да се исклучи другата електрич-
на инсталација на зградата едноставно и брзо, а да 
не се исклучуваат тие уреди. 

Член 7 
Меѓусебното врзување на одделни спроводник 

на куќен приклучок (надворешен и внатрешен при-
клучок) и со спроводници на нисконапонска мрежа 
и на електричната инсталација на зградата треба 
да се изведува според важечкиот југословенски 
стандард JUS N.C0.010. 

Член 8 
Растојанието на водовите на куќниот приклучок 

од телекомуникациските водови и заштитата на тие 
водови треба да се изведува според важечките тех-
нички прописи. 

Член 9 
Изразите, употребени во овој правилник, ги 

имаат следните значења, и тоа: 
1) куќниот приклучок е куп водови и уреде!, што 

ги поврзуваат електроенергетските инсталации во 
зграда со ииоконапоноката електрична мрежа; 

2) надворешниот кабелски куќен приклучок го 
сочинуваат кабелот и кабелската глава, завршетокот 
или чаталестата спојница од нисконапонската мре-
жа па до приклучната кабелска кутија, вклучувај-
ќи ги и кабелската глава и завршетокот во кабел-
ската приклучна кутија, како и кутијата. Ако над-
ворешниот кабелска приклучок се завршува во раз-
воден орман на електричната инсталација на згра-
да, нему му припаѓа и соодветното разделно место 
(на пример, осигурувачи во разводен орман на згра-
да); 

3) надворешниот надземен куќен приклучок го 
сочинуваат надземниот вод од нисконап опек а та 
мрежа до изолаторите на зградата (на покривен но-
сач, конзола или зграда) и тие изолатора 

Надворешниот надземен куќен приклучок изве-
ден со спроводници слични на кабел или со самоно-
сив спроводник или со кабел, односно со оамоносив 
кабелски сноп го сочинуваат водот од нисконапон-
ската мрежа до приклучната кутија и кутијата. Ако 
надворешниот приклучок се завршува во разводен 
орман на електрична инсталација на зграда, нему му 
припаѓа и соодветното разделно место (на пример, 
осигурувачи во разводен орман на зграда); 

4) внатрешниот куќен приклучок е дел од куќ* 
ниот приклучок што го поврзува надворешниот КЈМ 
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ќен приклучок со електричната инсталација на 
зградата, а се завршува пред уредот за мерење 
електрична енергија; 

5) нисконапонската електрична мрежа е мрежа 
која служи за распределба на електричната енерги-
ја на потрошувачите, а преку куќните приклучоци 
и електричните инсталации во згради. 

II. КАБЕЛ СКИ КУЌЕН ПРИКЛУЧОК 

1. Општи услови 
Член 10 

Кабелските куќни приклучоци можат да се на-
пој уваат од нисконапонски разводни јазлишта 

(трансформаторски станици, нисконапонски развод-
ни ормани и ел.), од надземни и кабелска водови, од 
кабел ски приклучни кутии и ел. Напојување на ка-
белскиот куќен приклучок може да се врши од ка-
белски вод на два начина [слика 1 под а) и под б)], 
и тоа: 

1) со влез-излез на кабелскиот вод во кабелска-
та приклучна кутија; 

2) од кабелска вод од чаталеста кабелска спој-
ница. 

Приклучување на кабеЛски куќен приклучок 
кон нисконапонска мрежа може да се изведе: 

1) со кабелска глава — завршница; 
2) со чаталеста кабелска спојница. 

1 — Зграда 
2 — Кабелски вод 
3 — Кабелски куќен приклучок 
4 — Кабелска чаталеста спојница 
5 — Директен кабелски куќен приклучок од раз-

водио јазлиште (ТЅ) 
6 — Кабел ски куќен приклучок напој уван од ка-

белска приклучна кутија 
7 — Кабелска приклучна кутија 
8 — „Влез-излез" на кабелски вод 
9 — Кабелска куќен приклучок напојуван од над-

земен вод 
10 — Надземен вод 
11 — Надземен куќен приклучок 
12 — Внатрешен кабелски приклучок I 
13 — Разводен орман во. зграда 
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Член 11 
Пресекот и типот на кабелот на куќен приклу-

чок се одредуваат со економско-техничко разгледу-
вање, со оглед на бројот на становите, електрифици-
раноста, очекуваниот дневен дијаграм на оптовару-
вањето и ел. на зградата што треба да ја напојува 
кабелот, како и на влијанието: 

1) на нисконапонската мрежа кон која се прик-
лучува кабелот (заштита на мрежата, систем на 
заштита од превисок напон на допир, пресек на во-
довите, начин на напојувањето — „влез-излези или 
од чаталестата спојница и ел.); 

2) на особините на средината низ која се полага 
кабелот (температура, специфичен термички отпор, 
агресивност и ел.); 

3) на односот кон другите електроенергетски 
кабли (кабел сам во ров или покрај други кгбли); 

4) на големините на струјата на краток слој'; 
5) на дозволениот пад на напонот и ел. 

Член 12 
При пресметувањето на падот на напонот во каб-

ли со пресек до 16 mm2, можат да се занемарат вли-
јанијата на индуктивноста и капацитетноста на ка-

белот. За кабли со поголем пресек, во пресметката 
треба да се земе влијанието и индуктивноста, додека 
влијанието на капацитетноста може да се занемари. 
За кабли без метален плашт и механичка заштита 
таа граница е повисока. 

Член 13 
Во нулуваните нисконапонски мрежи струјата на 

потполн еднополен краток спој на кабелот на куќен 
приклучок не смее да биде помала од 2,5-кратната 
вредност на називната струја на првиот нареден оси-
гурувач во нисконапонската мрежа (слика 2), изра-
зено: 

Ik! ^ 2,5 1„о. каде што е: 

Ik, — еди оно ли а струја на краток спој, 
Lo — називна струја на првиот нареден осигурувач 

во нисконапонската мрежа. 
Ако струјата на еди оно лен краток спој е помала 

од 2,5-кратлата вредност на називната струја на оси-
гурувачот, треба да се избере поголем соодветен пре-
сек на кабел на куќен приклучок, или за осигурува-
чот да се усвои соодветен осигурувач на помала на-
зиваш струја На тој начин, во обата случа1а, мора 
да биде исполнет поставениот услов Iki ^ 2,5 1По. 

Сл. 2. Осигурување на куќниот приклучок 

1 — Нисконапонско разводио јазлиште 
2 — Топливи осигурувачи (први наредни осигуру-

вачи во нисконапонската мрежа) 
3 — Главен — напоен кабел 
4 — Чаталеста кабелска спојница 
5 — Кабелски куќен приклучок 
6 — Кабелска приклучна кутија 
7 — Топливи осигурувачи — заштита на кабелот 

на куќен -приклучок од преоптоварување 
8 — Внатрешен куќен приклучок 

, Член 14 
Проверување на условите од член 13 на овој 

•правилник може, во недостиг на поточни вредности 
на нулевите импеданци на каблите, да се врши врз 
основа на приближните следни изрази со кои се за-
немарува влијанието на пмпеданците на трансфор-
маторот и повеќенапонската мрежа: 

1) за кабли ка ј кои сите четири спроводник се 
со ист пресек (4-спров. кабли) 

каде што е: 
и о — фазен напон во V, 
Ri — активен отпор на главниот напоен кабел во Q, 
Њ — активен отпор на кабелот на куќен приклу-

чок во Q, 
Xi — индуктивен отпор на главниот напоен кабел 

во Q, 
Хг — индуктивен отпор на кабелот на куќен прик-

лучок во Q. 
Ако температурата на спроводниците на каблите 

е непозната, може при пресметувањето на активните 
отпори Ri И R'2 да се земе трајната дозволена тем-
пература на спроЕОдииците на соодветни типови 
кабли. 

Во дадените изрази се земени следните вреднос-
ти на компонентите од нулевата импеданца на каб-
лите: 

2) за каблите чиј „О" — спроводник има пресек 
приближно еднаков на половината на пресекот на 
фазниот спроводник (З1/* спровод, кабли). 
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Член 15 
Ако кабелскиот куќен приклучок е врзан за иис-

конапонска кабелска мрежа преку чаталеста спој-
ница, неговата заштита од прегревање при кратки 
споеви треба да ја преземе заштитата (осигурува-
чи и СЈГ.) на соодветниот главен напоен кабел. 

Член 16 
Дозволените струјни оптоварувања На кабелски 

куќен приклучок во различни средини, како и при-
мената на соодветни редукциони фактори, се одре-
дуваат според точ. 21.39, 21.391, 21.392, 21.393 и 21.394 
од Техничките прописи за изведување електроенер-
гетски инсталации во згради (Додаток на „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 43/66), кои се составен дел од 
Правилникот за техничките мери и условите за из-
ведување електроенергетски инсталации во згради 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 43/66) — во поната-
мошниот текст: Прописи за елеитроинсталациите во 
згради). 

Дозволениот најмал полупречник на свиткување 
на кабел на куќен приклучок е одреден во точ. 21.36 
и 21.361 од Прописите за електроинсталациите во 
згради. 

Одредбите од овој член важат, ако со посебни 
прописи или стандарди не се одреди поинаку. 

Член 17 
Пеколот на ров, полагањето на кабел на куќен 

приклучок, како и неговата заштита од евентуални 
механички повреди, треба да се изведени според 
Правилникот за техничките нормативи за заштита 
на нисконалонските мрежи и на припаѓачките транс-
форматорски станици („Службен лист на СФРЈ'4, бр. 
11/74 и 20/74). 

2. Приклучок на кабел на куќен приклучок кон нис-
конапонска електрична мрежа 

П р и к л у ч о к со к а б е л с к а г л а в а — со 
з а в р ш е т о к 

Член 18 I 
Кабелската глава за надворешна монтажа за 

кабли изолирани со вештачки маси (РУС) и ел. треба 
да е поставена на столб така што жилите на кабелот 
да доаѓаат на спроводниците на надземниот вод одоз-
гора надолу за да не дојде до пробивање влага во 
беа. Кабелеќата глава треба, по правило, да се пос-
тави над спроводниците на надземен вод. Дозволени 
се и други мерки кои спречуваат пробив на влага во 
кабелската глава. 

На столбот, кабелот на куќен приклучок треба 
да е заштитен од механички оштетувања со олук, 
цевка, профил и ел. од материјал кој е отпорен на 
механички удари и влијание на средината. 

Член 19 
Во разводни јазлишта, кабелски приклучни ку-

тии, на столбови и ел. треба меѓусебно да се спои 
металната обвивка и металната механичка заштита 
на кабелот со куќиштето на кабелската глава, ако е 
таа од метал. Оваа врска треба да претставува добар 
галвански спој. 

Забрането е спојување на метална обвивка и ме-
тална механичка заштита на кабел посредно преку; 
Детално куќиште на кабелската глава. 

Член 20 
За приклучок на Си спроводници на кабел кон 

А1 надземен вод или обратно треба да се употребат 
специјални (А1-Си) стега лки за да се сведе коро зи-
ја та на А1 спроводаици на најмала мера. 

П р и к л у ч о к со ч а т а л е с т а к а б е л с к а 
с п о ј н и ц а 

Член 21 
Од ч а т а л е с т кабелска спојница можат да се на-

пој уваат и повеќе куќни приклучоци. 

Член 22 
Спроводниците на главниот — напојниот кабел 

во чатал еста кабел ска спојница, по правило, не сме-
ат да се сечат. 

Член 23 
Металните обвивки и металните механички заш-

тити на каблите во чаталест кабелска спојница тре-
ба меѓусебно да се поврзани така што да претставу-
ваат добра галвакска врска. Тие, врски не смеат да се 
воспоставуваат преку металното куќиште на СЛОЈ-
ницата. Куќипггето на спојницата треба да е врзано 
со металните обвивки на каблите и со металните ме-
ханички заштити на каблите. 

Врските на металните обвивки и на механичките 
заштити на каблите и на металното куќиште на ча-
т а л е с т кабелска спојница треба да се изведуваат во 
спојницама. 

Член 24 
Металната чаталеста кабелска спојница може да 

слуиш како заеднички заземјувач според член 23 од 
овој правилник и точка 8.41 од Прописите за елек-
троинсталациите во згради. 

Член 25 
Куќиштето на метална чаталеста кабелска спој-

ница може да се врзе за метална водоводна цевка, 
во согласност со соодветната водоводна организа-
цша на здружениот труд. 

Член 26 
Положбата на чаталеста кабелска спојница тре-

ба да е обележена во плановите. Местото за вградба 
на спојница може да биде обележено на самото мес-
то под услов да не го пречи сообраќајот (пешачки 
и колски). 

III. КАБЕЛСКА ПРИКЛУЧНА КУТИЈА 

Член 27 
Кабелската приклучна кутија може да се пос-

тави во фасада и на фасада на зграда, во подрумска 
просторија и други достапни и ненаселени простории 
на зграда. Кутијата не смее да се постави на ѕидови 
или во ѕидови, носачи и конструкции што се изло-
жени на потреси кои ги предизвикуваат уредите или 
машините сместени на нив. 

Кабелската приклучна кутија треба да се пос-
тави така што да не дојде до слабеење на ѕидот та 
зградата и до загрозување на безбедноста на луѓето 
и на имотот. 

Член 28 
Кабелските приклучни кутии не смеат да се по-

стават во простории и на места кои имаат специјал-
на намена, како што се: простории за сместување 
огрев, магацински простории, простории за натовар 
— односно истовар на огрев или материјал, прос-
тории што служат за систематски пренос на мате-
ријал, простории за перење и сушење ру белина, га« 
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ражи, простории за сместување отпадоци, котел ски 
простории, згради и ел. 

Член 29 1 

Во фасада на зграда кабелеќата приклучна ку-
тија, по правило, треба да се постави така што неј-
зината предна, надворешна површина да биде во 
рамнина на фасадата. Ако е тоа неизводлив©, во 
согласност со овластено лице, може да се догради 
специјален ѕид во кој ќе се постави приклучната 
кутија. Доградениот ѕид не смее да го пречи пе-
шачкиот сообраќај. 

Ако се поставува на фасада на зграда, поло-
жбата на кабелеќата приклучна кутија не смее да 
го пречи пешачкиот сообраќај. 

Член 30 
Поставувањето на кабелска приклучна кутија 

на ѕидови од запални материјали (на пр. дрвени ѕи-
дови) не се препорачува. Ако не може да се од-
бегне тоа, кабелската приклучна кутија треба да се 
одвои од запалниот ѕид со Подметка отпорна на 
електричен лак (на пр. со азбест-цементиа плоча де-
белина најмалку 10 mm). Тие мерки не се потребни 
ако се користи приклучна кутија што со својата 
конструкција ги задоволува постојните услови. Ако 
не постојат југословенски стандарди за ваков вид 
конструкција на кабелска приклучна кутија, можат 
да се користат соодветни странски стандарди, што 
им одговараат на современите технички достигања. 

.Член 31 
Просторијата во која е поставена кабелска при-

клучна кутија не смее да биде потесна од 800 mm. 

Член 32 
Ако кабелската приклучна кутија се поставува 

во просторија која е наменски одредена за елек-
трични инсталации, таа просторија треба да има 
добра вентилација. 

Член 33 
Ако во иста просторија се воведуваат електри-

чен куќен приклучок и приклучок на гасна инста-
лација, кабелеќата приклучна кутија треба да се 
постави на спротивниот ѕид од ѕидот на кој се по-
ставува гасната инсталација. 

Член 34 
Ако во просторија покрај електричен куќен при-

клучок се воведуваат водоводна, канализациона и 
топловодна инсталација, кабелската приклучна ку-
тија треба да се постави, по правило, на спротив-
ниот ѕид од ѕидот на кој се поставени другите ин-
сталации. Ако не може да се постигне ова, кабел-
ската приклучна кутија треба да се постави над 
водоводната и канализационата инсталација, а под 
топловодната. Растојанието помеѓу кабелската при-
клучна кутија и тие инсталации е обусловено со 
положбата на кабелот на куќниот приклучок спо-
ред член 51 од овој правилник. 

Растојанието пом Лу кабелската приклучна ку-
тија и сигналните кабли е обу словене со положбата 
на кабелот на куќниот приклучок според член 51 
од овој правилник/ 

Член 35 
Кабелската приклучна »кутија може да се пос-

тави во простории кои се наменски одредени за при-
клучоци на водоводни, канализациони, топловодни и 
гасни инсталации и телекомуникациони кабли. 

Се препорачува просториите од став 1 на овој 
член да имаат следни димензии: 

1) широчина — 1200 mm (во делот под скалиш-
те™ 1000 mm); 

2) должина 2000 mm; 
3) височина 1800 mm (во делот под скалиштето 

може да биде и пониска). 

Просториите од став 1 на овој член треба да 
имаат добра вентилација. Кабелската приклучна ку-
тија треба да се постави на ѕидот наспроти ѕидот 
на кој се поставени други инсталации. 

Член 36 
Кабелската приклучна кутија, по правило, не 

треба да се постави во мокри или влажни просто-
рии. Ако не може тоа да се одбегне, треба да се 
постави приклучна кутија која ги исполнува пос-
тојните услови. Ако не постојат југословенски стан-
дарди за ваков вид конструкција на приклучна ку-
тија, можат да се користат соодветни странски стан-
дарди, кои им одговараат на современите технички 
достигања. 

Член 37 
Кабелската приклучна кутија, по правило, тре-

ба да се постави така што разделното место (осигу-
рувачите) во кутијата да биде 1 m над стојали-
штето. 

Член 38 
Кабелската приклучна кутија треба да е кон-

струирана така што да не можат во неа да допрат 
странски тела. 

Член 39 
Кабелската^ приклучна кутија треба да е изра-

ботена од материјал кој може без последици да го 
поднесе очекуваното дејство на средината, на пр. 
дејството на влага, прав, сончеви радиј ацин, топли-
на, приморска средина и ел. 

Член 40 
Се дозволува употреба на кабрлски приклучни 

кутии изработени од изолациони материјали кои ги 
исполнуваат условите на средината според член 39 
од овој правилник. 

Се забранува употреба на кабелски приклучни 
кутии изработени од запални материјали (на пр., од 
дрво). 

Член 41 
Во кабелската приклучна кутија треба да пос-

тои разделно место помеѓу нисконапокската елек-
трична мрежа и куќната електрична инсталација. 

Член 42 
Вратата од кабелската приклучна кутија треба 

да има брава. На вратата треба да постои соодветен 
знак за предупредување на опасност од електричен 
напон. 

Член 43 
Кабелската приклучна кутија треба да е заш-

титена со мерка од превисок напон на допир што е 
применета во припаѓачката нисконапонска мрежа 
односно во зградата на која и припаѓа таа кутија. 

Член 44 
Се смета дека куќиштето и вратата на кабел-

ската приклучна кутија имаат заштитно изолира-
ње, ако изолационист материјал од кој се израбо-
тени траЈ но поседува диелектрични, механички и 
други својства што ги обу е лову ва средината од член 
39 на овој правилник. 

Се смета дека пластифицираните метални ка-
белски приклучни кутии немаат заштитно изоли-
рање. 

Член 45 
Во кабелска приклучна кутија треба да постојат 

посебни стегалки за приклучок на метални обвивки 
и метални механички заштити на одделни кабли. 
Стегалките треба да се конструирани така што вр-
ската на металната обвивка и механичката заштита 
ра кабелот да може лесно да се воспостави и раз-*, 
дели. 
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Посебно треба да е предвидена и стегалка јза 
заземјување на кабелската приклучна кутија. 

Стегалките од ст. 1 и 2 на овој член меѓусебно 
и заедно со металното куќиште на кабелската при-
клучна кутија треба да претставуваат добра галван-
ска врска. 

IV. ПОЛАГАЊЕ КАБЕЛ НА НАДВОРЕШЕН КУ-
ЌЕН ПРИКЛУЧОК НИЗ ЗГРАДА 

' Член 48 
Кабелот на надворешен куќен приклучок може 

да се полага во подрумски простории и други дос-
тапни и ненаселени простории на зграда. Низ згра-
да кабелот треба да се полага така што да може без 
поголеми тешкотии да се поправи или замени во 
случај на потреба (оштетен кабел, проширување, мо-
дернизација и ел.). 

Не е дозволено полагање на кабел на надворе-
шен куќен приклучок во простории кои имаат спе-
цијална намена според член 28 од овој правилник. 

Член 47 
Внатрешниот пречник на QTBOPOT во ѕид-темел 

или отвор на цевка низ кој се воведува кабел на 
надворешен куќен приклучок во зграда не смее да 
биде помал од 1,5 X од вкупниот пречник на кабелот 
на надворешниот куќен приклучок. Цевките можат 
да бидат: од керамика, пластичен материјал, п о в и -
куван челик, азбест-цемент, како и од материјал кој 
ги исполнува постојните услови. Во една цевка 
треба да се полага само еден кабел. 

Надворешниот отвор во ѕид-темел на зграда или 
на цевка, по правило, не смее да "биде подлабоко 
поставен од 1500 mm ниту поплитко од 600 mm — 
од нивото на земјиштето. Цевката или отворот во 
ѕид, по правило, треба да биде поставен под наклон 
од 10% и тоа со пад кон надворешната страна на 
зградата. 

На влезот на кабелот на надворешен куќен при-
клучок во отвор на ѕид-темел на зграда или на цев-
ка мора да биде поставена подметка-перница, на 
пример од јута. Такво обезбедување не е потребно 
ако се употребат цевки или пак се изработи отвор 
во ѕид — темел на зграда во форма на засводена 
инка. Од внатрешната страна на зградата слобод-
ниот отвор во ѕид — темел треба да е затнат така 
што да не може да пробие влага во зградата. Не е 
дозволено слободниот отвор околу кабелот да се 
затвора со материјали кои се врзуваат цврсто (на 
пример со цемент). 

Член 48 
Кабелот на надворешен куќен приклучок може 

да се полага во канали, цевки, на регали, директно 
на ѕид и ел. согласно со член 46 на овој правилник. 

Не е дозволено да се полага кабел под малтер 
или тој да се заѕидува. Ако кабелот се полага на 
дрво или други запални материјали, треба претход-
но под кабелот да се постави плоча широка ЗОО mm 
отпорна кон оган. Ако се спроведува низ ѕидови — 
прегради од запални материјали, кабелот треба 
претходно да се по%)жи во цевка која е отпорна кон 
оган. 

Од кабелот треба да се отстрани запалната ан-
тикорозиона заштита, а потоа кабелот да се заштити 
од корозија со мачканица — лак кој не го помага 
горењето. 

Член 49 
Кабелски спој ници, по правило, не треба да се 

предвидуваат во згради. 

Член 50 
Ако во иста просторија се воведуваат кабел на 

Надворешен куќен приклучок № гасоводна инсталаци-

ја, кабелот треба да се постави на ѕидот наспроти 
ѕидот на кој е поставена гасоводната инсталација. 

Член 51 
Кабелот на надворешен куќен приклучок, по пра-

вило, треба да се полага одвоено од водоводна, ка-
нализациона и топловодна инсталација. Ако кабелот 
мора да се полага на ист ѕид, по можност, кабелот 
треба да е положен над водоводната и канализацио-
ната инсталација на растојание од најмалку 200 mm. 
Во однос на топловодната инсталација кабелот тре-
ба да се полага под неа на расто јание од најмалку 
500 mm. 

Растојанието помеѓу кабелот на надворешен ку-
ќен приклучок и сигналниот кабел не треба да е по-
мало од 70 mm. 

V. НАДЗЕМЕН КУЌЕН ПРИКЛУЧОК 

Член 52 
Надземни куќни приклучоци можат да се изве-

дуваат: 
1) со голи спроводник; 
2) со изолирани спроводи ицн; 
3) со спроводник слични на кабел со затегнато 

челично јаже заради обесување; 
4) со самоиосив спроводник или кабел, односно 

со самоносив кабелски сноп. 
За изработка на голи и изолирани (^проводници 

од бакар или алуминиум треба да се примени тврдо 
влечен или полутврд бакар и тврдо влечен алуми-
ниум. 

Член 53 
Пресекот и типот на спроводниците се одреду-

ваат со економско-техничко разгледување, имајќи го 
предвид особено следното: 

1) оптоварувањето на зградата што треба да се 
напојува (број станови, електрифицираност, очеку-
ван дневен дијаграм на оптоварувањето и ел.); 

2) големината на струјата на краток спој; 
3) дозволениот пад на напонот; 
4) дозволените вредности на механичките напре-

гања на материјалот; 
5) нисконапонската мрежа (начин на изведува-

ње, заштита на мрежата, систем на заштита од пре-
висок напон на допир и ел.); 

6) карактеристиките на зградата (систем на град-
бата, височина над земјата, положба во однос на ни-
сконапонската мрежа и ел.); 

7) сигурносните растојанија, височините и од-
дал еченостите; 

8) крстосувањата. 

Член 54 
Заштитата на водот на ^уќен приклучок при 

нормален погон и кратки споеви се врши со помош 
на осигурувачи (топливи и автоматски). 

Осигурувачите на куќен приклучок можат да 
бидат поставени: 

1) на нисконапонска мрежа (столб, конзола, по-
кривен носач); , 

2) во зграда. 

Член 55 
Осигурувачот на куќен приклучок го штити од 

прегревање во нормалниот погон истовремено и на-
дворешниот и внатрешниот приклучок. Називните 
струи на топливите влошки на осигурувачот треба 
да се одредат според точ. 21.231 и 21.232 од Пропив 
сите за електроинсталациите во згради, i 1 ' 

V 
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Член 56 
Осигурувапите поставени на почеток на надво-

решниот куќен приклучок ги штитат спроводииците 
на надворешниот и внатрешниот куќен приклучок 
од прегревање при нормалниот погон и кратките 
споеви (слика 3 под а). 

При потполн краток спој помеѓу фазниот и ну-
левиот спроводник (систем на нулувана мрежа) на 
крајот на делницата која се штити со осигурувачот, 
струјата на краткиот спој низ осигурувачот треба 
да има толкава вредност да допре до дејствувањето 
на осигурувачот. Се смета дека тој услов е испол-
нет кога струјата на краток спој на крајот на заш-
титената делница не е помала од 2,5~кратната вред-
ност на називната струја на топливата влошка на 
осигурувачот. 

Член 57 
Ако на едно место на нисконапонска мрежа се 

приклучени поголем број куќни приклучоци, дозво-
лено е една група осигурувачи да ги штитат куќ-
ните приклучоци од прегревање при краткиот спој. 

Заштитата на поединечни куќни приклоучоци од 
прегревање при нормалниот погон се изведува со 
осигурувачи поставени на крај на внатрешниот ку-
ќен приклучок, ка ј мерните уреди (слика 3 под б). 

Член 58 
Осигурвачите поставени во зграда непосредно 

ка ј уво дот ги штитат сирово дниците на внатрешни-
от приклучок од прегревање при нормалниот погон 
и кратките споеви. Надворешниот куќен приклучен 
вод во тој случај се штити од прегревање при нор-
малниот погон со осигурувачи поставени кај УБОДОТ 
во зграда, а од прегревање при краткиот спој — со 
првите наредни осигурувачи во нисконапонска мре-
жа (слика 3 под е). 

Член 59 
Заштитата на куќен приклучок од пренапон 

треба да се изведува според Прописите за електро-
инсталациите во згради, Правилникот за Технички-
те прописи за громобрани („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 13/68) и Правилникот за техничките мерки за 
заштита на електроенергетски постројки од прена-
пон („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/71). 

Член 60 
Сигурносните височини, растојание ата и одда-

леченостите на надземен куќен приклучок, помеѓу 
спрводниците и помеѓу спроводниците и заземјените 
делови, дрвја, објекти над земја, во однос на про-
зорци, врати, над пат и ел., треба да се одредени 
според Правилникот за техничките нормативи за из-
градба на надземни електроенергетски водови („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 51/73 и 69/73), Правилникот 
за техничките нормативи за заштита на. нискона-
понски мрежи и припа тачки трансформаторски ста-
ници, Правилникот за техничките прописи за гро-
мобрани и Правилникот за техничките мерки за 
заштита на електроенергетски постројки од прена-
IIOH. 

VI. ПРИКЛУЧОК НА ВОД НА НАДЗЕМЕН КУЌЕН 
ПРИКЛУЧОК КОН НИСКОНАПОНСКА МРЕЖА 

1 — Надземен вод 
2 — Осигурувачи на кЈ^ќен приклучок поставени 

на столб 
3 — Осигурувачи кои штитат поголем број куќ-

ни приклучоци поставени на столб 
4 — Први наредни осигуреа чи во нисконапонска 

мрежа 
5 — Осигурувачи поставени во зграда 
6 — Надворешен куќен приклучок 
7 — Внатрешен куќен приклучок 
8 — Разводен орман 

Член 61 
Зависно од начинот на КОЈ е изведена нискона-

понската мрежа, напојувањето на зграда може да се 
врши: 

1) со приклучок од столб на нисконапоиска 
мрежа; 

2) со приклучок од конзола (ѕиден потпор) или 
покривен носач односно ѕиден носач на нисконапон-
ска мрежа кога е таа мрежа изведена преку згради. 

Член 62 
Наместо потпорни изолатори за врзување куќен 

приклучок можат да се употребат и осигурувачи из-
ведени конструктивно така што да може да се врши 
на нив затегање на спроводниците. 

Ако се применуваат спроводник! слични на ка-
бел со затегнато челично јаже заради обесување 
или самоносиви спроводници или кабли, челичното 
јаже треба да се приклучи кон специјално конс-
руирана опфатница поставена на столб односно 
покривен носач. 

Конструктивните елементи (носачи, конзоли, 
столбови и ел.) преку кои се изведува приклучува-
ње и нивните меѓусебни врски треба да се изведе-
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ни така што да ги издржат очекуваните механички 
оптоварувања. 

Член 63 
При употребата на спроводник сличен на кабел 

на затегнато челично јаже, самоносив спроводник 
или кабел, односно самоносив кабелски сноп треба 
да се настојува положбата на завршетокот на ка-

• болот во однос на водовите на нисконапонска мре-
жа да биде таква што да се спречи пробивање на 
влага во кабелот. Ако постојат можности, заврше-
токот на спроводникот сличен на кабел, самоносив 
спроводник или кабел, односно самоносив кабелски 
сноп треба да се постави над спроводникот на над-
земниот вод, и тоа така да е свртен надолу. Дозво-
лени се и други мерки што го спречуваат пробива-
њето на влага во кабелот. 

Член 64 
На местата на обесување на самоносив спро-

водник или , кабел поставувањето на носечки сте-
гал ки треба да се изведува така да не се оштети 
изолацијата на спроводникот, а и да се спречи про-
бивањето на влага во спроводникот. 

Член 65 
Струјните врски на спроводниците на надворе-

шен! куќен приклучен вод со спроводниците на нис-
конаггомска мрежа, односно на внатрешен куќен 
ПРИКЛУЧОК, треба да се изведуваат со специјално 
конструирани стегалки. Стегалките, по правило, 
треба да бидат од материјал од кој се изработени 
спроводниците. 

Меѓусебното спојување на спроводииците од 
алуминиум и бакар треба да се изведува со приме-
нување на специјална конструирани А1 — С« сте-
г а л а . При изработката на спојот, стегалката треба 
да се постави така што спроводникот од алуминиум 
да биде одозгора. 

Член бб 
Продолжувањето на спроводник односно на че-

лично јаже во распон треба да се изведува со соод-
ветни спој цици или со стегалки зависно од видот 
ка материјалот и пресекот на спроводникот. Спо-
јот треба да издржи најмалку 90% од испитаното 
оптоварување на спроводникот односно на челично-
то јаже. 

Дозволена е, по правило, најмногу една нас-
тавка по спроводник во распон. 

VII. ПРИКЛУЧОК НА ВОД НА НАДЗЕМЕН КУ-
ЌЕН ПРИКЛУЧОК НА ЗГРАДА 

1. Приклучок преку покрив на зграда 

Член 67 , 
Приклучок преку покрив на зграда може да се 

изводу ва со употреба на покривен носач или со ди-
ректно прицврстување на покриена конструкција, 
ако се употребуваат самоносиви спроводници или 
кабли, односно самоносиви кабелски снопови. 

Конструкцијата на покривот, ПОКРИЕНИОТ носач, 
конструктивните елементи за прицврстување и ме-
ѓусебните врски треба да се изведени така што да 
ги издржат очекуваните механички оптоварувања. 

Член 68 
Пок нивниот носач треба да е изработен така 

што да биде спречено пробивање на врнежи и соз-
д а в а а кондензирана влага. 

Отворите на покрив на зграда, изведени заради 
поставување куќен приклучок треба да се изведени 
така што да се спречи пробивање вода во зградата. 

Член 69 
УБОДОТ на спроводникот во зграда треба да се 

изведува така што да не дојде до неговото меха-
ничко оштетување. 

Член 70 
Противпожарно заштитен покривен носач тре-

ба да се употреби: 
1) на дрвени, сламени, тршчени и слични пок-

риви ; 
2) во згради со добро затнат покрив каде што 

може да дојде до кондензирање влага поради голе-
ми температурни разлики; 

3) ако не може да се одбегне воведување покри-
вен носач во простории со леснозапални матери-
јали. Просторот околу покриениот носач треба да 
се заштити од пробивање леснозапални материјали 
со огноотпорни добро затнати прегради, на пр. со 
азбестно-цементна плоча. 

Член 71 
Се смета дека покриениот носач е противпо-

жарно заштитен: 
1) ако во внатрешноста на цевката на носачот 

е поставен поголем број цевки од изолационен ма-
теријал отпорен кон топлина или една цевка со по-
веќе прегради низ кои, секој посебно, се провлечени 
едножилни изолирани спроводници; 

2) ако во внатрешноста на цевката па носачот 
се поставени отетој ници од изолационен материјал 
отпорен кон топлина така што едножилните изоли-
рани спроводници да се одвоени меѓусебно и од ѕи-
дот на цевката; 

3) ако низ цевката на носачот се провлечени 
спроводиици слични на кабел или пак кабли. 

Член 72 
Покриениот носач што не е заштитен од пожар 

може да се употреби: 
1) на покриви изработени од огноотпорен мате-

ријал. ПОКРИЕНИОТ носач може со помалата должи-
на да налегнува на дрвените конструкции (крстосу-
вање со греди и зацврстување на нив); 

2) при воведување во суви, незапални простории 
во кои не се наоѓаат леснозапални материјали. 

Член 73 
Треба, да се одбегнува поставување на покриени 

носачи од член 72 на овој правилник на покриви 
изработени од дрво. Ако покривен носач се поста-
вува сепак, растојанието од ПОКРИЕНИОТ носач до 
запалните делови на покривот треба да изнесува 
најмалку 150 mm. 

Член 74 
На објекти со челична или челично-бетонска 

конструкција и на покриви со спроводен покривач, 
покриениот, носач и аикерите треба да се постават 
така што да се изолирани \ВО однос на наведените 
конструкции. 

Член 75 
Покриениот носач и со него спровод но повр-

зани делови (анкери, опфатници) не смеат, заради 
заштита од превисок напон на допир, да се нулуваат 
питу да се врзат на заштитно заземјување. 

Покриениот носач со спроводните делови за 
зацврстување мора да биде поставен изолирано во 
однос на сите делови на зграда што се опфатени со 
некоја од заштитните мерки. 

Член 76 
За заштита на покривен носач од превисок на-

пон на допир како мерка за заштита треба да се 
примани. 

1) заштитно изолирање на носачот. Спровод те -
ците што минуваат низ покриениот носач, покрај 
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погонската изолација, се заштитени со додатна изо-
лација од спроводните делови кои во случај на де-
фект можат да дојдат под напон. Надворешната об-
лога на плаштот ка водовите слични на кабел и на 
каблите се смета како заштитна облога; 

2) заштитно изолирање на стојалиштето. Изо-
лационист под односно изолационата облога- на по-
дот треба да биде широка најмалку 1,25 m така 
што ПОКРИЕНИОТ носач може да се допре само од 
изолираното стојалиште. Од изолираното стојалиш-
те не смее да има на дофат на рака спроводни за-
зема ени делови. 

2. Приклучок на ѕид на зграда 

Член 77 
Приклучок на ѕид на зграда може да се изведе 

непосредно преку свиткани носачи на изолатора 
кукачки за обесување челично јаже или конзоли со 
соодветни конструкции и бочно /поставени покрив-
ни носачи. Ѕидот треба да биде доволно цврст да го 
прими затегањето на надворешниот приклучок. Ѕи-
дот, по потреба, треба да се зајакне на местото на 
приклучокот. 

Ако во конструкције на ѕидни носачи ќе се 
употребат цевки, внатрешноста на цевките треба да 
биде заштитена од врнежи и од создавање конден-
зирана влага. 

Член 78 

ПОКРИЕНИОТ носач бочно поставен на ѕид на 
зграда треба да ги исполнува следните услови: 

1) да биде изведен така што да се спречи про-
бивање на врнежи и создавање кондензирана влага 
БО него, како и да не се оштети спроводникот при ~ 
минувањето низ носачот; 

2) на дрвени или со лим обложени дрвени ѕи-
дови растојанието од носачот до ѕидот да изнесува 
најмалку 150 mm; 

3) растојанието од носачот до ѕидот да изнесува 
најмалку 500 mm, ако зад дрвен или со лим обло-
жен дрвен ѕид се наоѓаат леснозапални материјали. 

Расправијата од точ. 2 и 3 на став 1 од овој 
член можат да се намалат, ако помеѓу ѕидот и цев-
ката се постави подлога отпорна на дејство на 
електричен лак широчина најмалку ЗОО mm или ако 
се користи противпожарно заштитен покривен носач. 

Член 79 
Спроводниците на ѕид треба, ако постои мож-

ност за тоа, да се постават така што да приоѓаат до 
спроводниците на надземниот вод одозгора надолу. 

Отворот во ѕид треба да е наведнат надвор да 
се спречи пробивање на врнежи и собирање на кон-
дензирана влага. Спроводниците на преминот низ 
ѕид мораат да бидат заштитени од механичко ош-
тетување. 

При минувањето низ дрвени и лимени ѕидови 
спроводниците треба да се постават во цевки од 
изолационен материјал. 

Член 80 
На ѕидовите од огноотпорен материјал спровод-

ниците треба да се постават во смисла на одредбите 
од оддели 21, 22 и 23 од Прописите за електроинс-
талациите во згради. 

На ѕидовите од дрво или на ѕидовите од дрво 
обложено со лим зад кои не се наоѓаат леснозапал-
ни материјали, спроводникот треба да се изведува 
на еден од следните начини: 

1) спроводниците слични на кабел и каблите 
можат да се постават врз подлога отпорна на дејс-
твото на електричен лак, широчина најмалку 
ЗОО mm. Како отпорна на дејство на електричен лак 
се смета, на пример, азбестно-цементна плоча де-
бела 10 mm; 

2) едножилните изолирани спроводници се пос-
тавуваат на потпори од изолационен материјал така 
што меѓусебно и од подлогата да бидат оддалечени 
најмалку 30 mm; 

3) едножилните спроводник! се полагаат во 
цевки од изолационен материјал. 

Член 81 
На ѕидовите од дрво или на ѕидовите од дрво 

обложено со лид! зад кои се наоѓаат леснозапални 
материјали, спроводниците треба да се изведуваат, 
според член 80 став 2 точ. 1 и 3 на овој правилник. 

3. Приклучок преку помошен столб 

Член 82 
Ако се во прашање ниски објекти (телефонски 

говорници, монтажни продавници, помошни згради 
и ел.), приклучокот може да се изведува преку по-
мошен столб поставен во близина на односниот об-
јект. Затегањето на приклучокот се врши на по-
мошниот столб. Од помошниот столб до нискиот об-
јект приклучокот се изведува со спроводник сли-
чен на кабел со затегнато челично јаже заради обе-
сување или со самоносив спроводник или со кабел, 
односно со кабелски сноп. 

VIII. ПРИКЛУЧНА КУТИЈА 

Член 83 
Приклучната ќути]а се употребува за сместу-

вање осигурувачи на приклучокот. По можност таа 
треба да се постави што поблиску до УБОДОТ ВО 
зградата на надворешниот или внатрешниот ѕид, на 
покривната конструкција, во настаЕката на покри-
вен носач и ел. 

Приклучната кутија треба да биде поставена во 
ненаселени, постојано и лесно достапни простории 
(таван, трем, скалиште и ел.). 

Член 84 
Забрането е да се поставува приклучна кутија 

во простории со експлозивен материјал или во нив-
на близина. Треба да се одбегнува поставување на 
приклучна кутиЈа во простории со. леснозапалии 
материјали. Ако не може да се одбегне тоа, треба 
да се употребат приклучни кутии со специјална 
конструкција. Просторот околу приклучната кутија 
треба да се заштити од пробивање леснозапални 
материјали со огноотпорни добро затиати прегради, 
на пример, со азбестно-цементна плоча. 

Член 85 
Поставување приклучна кутија на ѕидови од 

запални материјали (на пример, на дрвени ѕидови) 
не се препорачува. 

Растојанието помеѓу металните делови од ку-
ќиштето на приклучна кутија и дрвените делови на 
зградата треба да изнесува најмалку 200 mm. 

Ако поставувањето на приклучна кутија на др-
вени конструкции не може да се одбегне, монтажа-
та се изведува: 

1) со поставување огноотпорна плоча (на при-
мер, азбестно-цементаа) како подлога; 
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2) директно при употребата на приклучна ку-
тија со специјална конструкција. 

Член 86 
Приклучната кутија треба да е изработена така 

што да може без последици да го поднесе очекува-
ното дејство на средината, на пример, влага, прав, 
топлина, сончеви радиј ацин, приморска средина и 
сл. Ако не постојат југословенски стандарди за спе-
цијални конструкции на кутии, можат да се користат 
соодветни странски стандарди што им одговараат на 
современите технички достигања. 

Член 87 
Приклучната кутија треба да е конструирана 

според чл. 38, 40 и 41 од овој правилник и треба да 
има брава. 

Член 88 
Во една приклучна кутија можат да се постават 

• повеќе групи осигурувачи зависно од бројот на во-
довите на внатрешниот приклучок. 

Член 89 
Мерките за заштита од превисок напон на допир 

на метална приклучна кутија поставена на покривен 

Член 92 
Просекот на спроводникот на внатрешниот куќен 

приклучок се одредува со економско-техничко раз-
гледување, а врз основа на врвно оптоварување на 
соодветните групи станови, електрифицираноста, 
дозволениот пад на напонот, дејството на средината 
низ која се полага и ел. 

Член 93 
Внатрешниот куќен приклучок, по правило, тре-

ба да се полага низ достапни и ненаселени простории 
(на пример: скалишни ходници) така што без пого-
леми тешкотии да може (во случај на потреба) да се 

носач или во негова наставка треба да се изведуваат 
според чл. 75 и 76 на овој правилник. 

Член 90 
Метална приклучна кутија што е поставена од-

воено од ПОКРИЕНИОТ носач не смее, заради заштита 
од превисок напон на допир, да се нулува ниту да се 
врзе на заштитното заземјување. 

IX. ВНАТРЕШЕН КУЌЕН ПРИКЛУЧОК 

Член 91 
Внатрешниот куќен приклучок може да се изве-

дува: 
1) со кабел; 
2) со изолиран вод; 
3) со вод сличен на кабел; ' 
4) со шински развод. 
По исклучок, ако го обусловува тоа ситуацијата, 

покрај кабелот, водот или шинскиот развод од став 
1 на овој член можат да се употребат и надземни 
водови (неизолирани или изолирани) или самоносив 
спроводник и кабел — на пример при напојување со 
електрична енергија на дворна зграда (слика 4). 

поправи или замени (оштетување на приклучок, за-
мена заради проширување и модернизација и ел.). 

Член 94 
Условите за полагање кабел на внатрешен куќен 

приклучок, струјната оптозарливост, отпорот на изо-
лација ако внатрешниот приклучок е изведен со изо-
лиран вод и ел. се одредени во точ. 13 и 21 од Про-
писите за електроинсталациите во згради. 

Член 95 
Кога во објектот постојат повеќе разводни орма-

ни, тие можат да се напојуваат со „влезот-излезот" 

а) 
Сл. 4. Напојување со електрична енергија на 

дворни згради 

1 — Кабелски вод 
2 — Чаталеста кабелска спојница 
3 — Разводен орман 
4 — Внатрешен куќен приклучок изведен со 

изолирани спроводници 
5 — Внатрешен куќен приклучок изведен со 

надземен вод 
6 — Приклучна кабелска кутија 
7 — Надворешен кабелски приклучок 
8 — Зграда 
9 — Дворна зграда 
10 — Надземен вод 
11 — Внатрешен куќен приклучок изведен со ка-

бел 
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на внатрешниот куќен приклучок или со разделиш^ 
од внатрешниот куќен приклучок. Сите тие места на 
прекини („влез-излез") и разделување на внатреш-
ниот куќен приклучок мораат да бидат заштитени 
од случаен допир и пломибирани од страна на испо-
рачувачот на електрична енергија. 

Член 96 
Забрането е да се продолжуваат спроводник на 

внатрешниот куќен приклучок. 
По исклучок од став 1 на овој член, можат да се 

продолжуваат спроводници, ако постои потреба пре-
ку еден куќен приклучок да се напојуваат повеќе 
згради, а е невозможно внатрешниот куќен приклу-
чок да се изведува со еден вид вод (слика 4). 

Сите овие места на продолжување — разграну-
вање мораат да бидат заштитени од случаен допир 
и пломбирани од страна на испорачувачот на елек-
трична енергија. Оваа одредба не се однесува на 
надземните водови. 

Член 97 
Забрането е користење на неизолирани спровод-

ници за изработка на внатрешен куќен приклучок 
во зграда според член 91 на овој правилник. 

Член 98 
Забрането е да се користат водови од различни 

материјали (С„ и А1) за изработка на внатрешен ку-
ќен приклучок. Оваа одредба не се однесува на над-
земните водови (на пример, за дворна зграда А1 — 
надземен вод врзан со С„ — изолиран вод). 

Член 99 
Шински разводи треба да се вградуваат во суви 

простории одредени наменски за тоа. Тие треба да 
имаат отвори низ кои можат да се вршат прегледи 
и поправки на евентуално оштетени наставки и 
приклучоци за разводни ормани. 

Забрането е да се користат заеднички простории 
на згради (тавани, перад ни и ел.) за проветрување 
канали на шинскиот развод. 

Отворите на шинскиот развод од став 1 на овој 
член треба да се изведени така што да е исклучена 
можноста за случаен допир на деловите под напон 
и влегувањето на животни во шинскиот развод. 

Спрозодниците на шински развод, по правило, 
треба да се изработени од металот од кој е израбо-
тена и другата електрична инсталација на зградата. 

Член 100 
Шинскиот развод треба да е конструиран така 

што да не дојде до додатни загуби во куќиштето. 

Член 101 
Металното куќиште на шинскиот развод треба 

да е опфатено со мерка за заштита од превисок на-
пон на допир што е применета во соодветната инста-
лација на зградата. 

Не се смета дека пластифицираног метално ку-
ќнине на ШИНСКИ развод има заштитно изолирање. 

X. РАЗВОДНИ ОРМАНИ И ТАБЛИ ВО ЗГРАДИ 

Член 102 
Разводните ормани и табли (плочи) од општо 

значење (наменети за разведување нагорни водови, 
за сигнални уреди, за нужно светло, за напојување 
лифтови и хидрофори, и заеднички простории на 
зградата, за мерни уреди за два или повеќе станови 
и ел.) треба да се постават во лесно достапни и не-
населени простории на зградата. 

Член 103 
Разводни ормани и табли со мерни и други уре-

ди не смеат да бидат поставени во простооии во кои 
се изложени на влага, испарувања, по.?•.-плени и сни-
жени температури, механички потреси и ел. кои мо-
жат да влијаат врз исправната работа на мерните и 
други уреди. 

Член 104 
^ Разводни ормани и табли не смеат да бидат из-

работени од запални материјали (на пример од дрво). 
Во суви простории е дозволена употреба на дрво за 
изработка на врати и рамови на ормани. 

Член 105 
Вратите на разводните ормани од општо значење 

според член 106 на овој правилник треба да имаат 
брави. За другите разводни ормани важи одредбата 
од точка 17.12 на Прописите за електроинсталациите 
во згради. 

Член 106 
При изборот на пресеците и типот на спроводни-

ците за изработка на врски во разводни ормани и 
табли треба да се води сметка за очекуваните струј-
ш оптоварувања и за механичките напрегања (ос-

три кривини на спроводниците). 

Член 107 
Приклучоците на фазни, неутрални и заштитни 

спроводник треба да се изведуваат така што да мо-
жат поединечно да се исклучат и лесно да се рас-
п о з н а т на кое струјно коло му припаѓаат. 

Забрането е продолжување на спроводниците и 
изработка на споеви со; „фуксување". 

Член 108 
Ако не е предвидено издвојување на струјни ко-

ла за лифт, нужно. светло, хидрофор, сигурносно 
обезбедување од кражби и ел. во приклучна кабелс-
ка кутија, тоа треба да се изведува во разводен ор-
ман односно табла според член 6 на 0B0i правилник. 

Член 109 
Метални разводни ормани и табли во зграда тре-

ба да се опфатени со заштита од превисок напон на 
допир која е применета во електричната инстала-
ција на зградата. Спојните места на металното ку-
ќниве на разводни ормани и табли треба да се изве-
дуваат така што да претставуваат една спроводна 
целина (варење, назабени подметни и ел.). 

Не се смета дека пластифицираните метални 
разводни ормани и табли имаат заштитно изолирање. 

Член 110 
Врз разводните ормани и табли во згради треба 

да се применуваат и одредбите на оддел 17. од Про-
писите за електроинсталациите во згради. 

XI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 111 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат одредбите- од главата 
25 „Куќен приклучок" на Техничките прописи за 
изведувана електроенергетски инсталации во згра-
ди (Додаток на „Службен лист на СФРЈ", бр. 43/66), 
кој е составен дел од Правилникот за техничките 
мерки и за условите за изведување електроенергетс-
ки инсталации во згради („Службен лист на СФРЈ"* 
бр. 43/66). 
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Член 112 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

10 бр. 1921 
20 мај 1974 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за стопанство," 
Бошко Димитриевиќ, е. p. 

659. 

Врз основа на член 35 од Законот за Народната 
банка на Југославија и за единственото монетарно 
работење на народните банки на републиките и на" 
народните банки на автономните покраини („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 23/72), во врска со член 2 
од Законот за девизно работење („Службен лист на 
СФРЈ", бр: 36/72, 71/72 и 52/73), Советот на гуверне-
рите донесува 

о д л у к а : 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ И 

НАПЛАТУВАЊЕ ВО РАБОТЕЊЕТО 
СО СТРАНСТВО 

1. Плаќањето и наплатувањето во работењето со 
странство се врши во девизи или во динари согласно 
со одредбите од Одлуката за условите и начинот на 
стекнување и користење на денарските побарувања 
на странски лица („Службен лист на СФРЈ", бр. 
51/72). 

2. Плаќањето и наплатувањето во работењето со 
земјите од конвертибилното подрачје со кои е склу-
чен платен или друг меѓународен договор, се врши 
во девизата која е договорена со земјата од која се 
увезуваат стоките и услугите односно во која се из-
везуваат стоките и услугите, а може да се врши и во ' 
други конвертибилни девизи ако е постигната спо-
годба за такво плаќање односно наплатување поме-
ѓу деловните партнери. 

Плаќањето и наплатувањето во работењето со 
земјите од конвертибшгаото подрачје со кои не е 
склучен платен или друг меѓународен договор, се 
врши во која и да е конвертибилна девиза. 

3. По исклучок од точка 2 на оваа одлука, На-
родната банка на Југославија ќе-одреди, ако го ба-
раат тоа исклучителните околности кои можат да 
влијаат неповолно врз платниот биланс и состојбата 
Ј̂ а девизните резерви, плаќањето или наплатувањето 
во одредена конвертибилна девиза привремено да се 
врши само со земјите со кои е предвидено со пла-
тен или друг меѓународен договор плаќање и на-
платување^ само во таква девиза. 

4. Плаќањето и наплатувањето во работењето со 
зеглјите со кои е склучен договор за клириншки на-
чин на плаќање, се врши согласно со договорот и во 
пресметковната валута предвидена со тој договор. 

5. Народната банка на Југославија може, на об-
разложено барање на домашно лице, да одобри пла-
ќање и наплатување да се изврши во друга валута 
од валутата пропишана во точ. 2 и 4 на оваа одлука. 

6. Упатство за спроведување на оваа одлука да-
ва Народната банка на Југославија. 

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

О. бр. 44 
8 јули 1974 година 

Белград 

Го заменува претседателот 
на Советот на гувернерите 

вицегувернер 
на Народната банка 

на Југославија, 
Јошко Штрукељ, е. р. 

660. 

Врз основа на член 17 став 3, член 18 и член 62 
точка 2 од Законот за Народната банка на Југосла-
вија и за единственото монетарно работење на на-
родните банки на републиките и на народните банки 
на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ'*', 
бр. 23/72), во врска со одредбите на глава III оддел 
3 од Резолуцијата за основите на политиката на 
општествено-економскиот развој на Југославија во 
1974 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 71/73) и 
точ. 3, 5, 10 и 13 од Заедничките основи на кредит-
ната политика во 1974 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 19/74), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
МЕРКИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА КРЕДИТНА-

ТА ПОЛИТИКА ВО 1974 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за мерките за спроведување на 
кредитната политика во 1974 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 28/74 и 33/74) во точка 6 по став 4 се 
додава нов став 5, кој гласи: 

„Процентот од 30% од одредбата под 5 на став 2 
на оваа точка се зголемува само во III тримесечје на 
40%, со тоа што се банките должни износот на зго-
лемувањето на кредитот што ќе го добијат со при-
мена на процентот од 40% да и го вратат на Народ-
ната банка на Југославија, и тоа: 50% до крајот на 
ноември и 50% до крајот на декември. 1974 година.41 

Во точка 9 став 4 процентот: „20" се заменува 
со процентот: „50". 

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

О. бр. 45 
8 јули 1974 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка 
на Југославија, 

Бранислав Чолановић е. р. 

661. 

Врз основа на член 26 став 1 точка 1 од Законот 
за кредитните работи со странство („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 36/72 и 6/74), во согласност со Сојуз-
ниот извршен совет, Советот на гувернерите доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОЛАГАЊЕ ДЕПОЗИТ ПРИ УВОЗОТ ОД 
СТРАНСТВО НА КРЕДИТ НА СУРОВИНИ, РЕ-
ПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ И СТОКИ ЗА 

ЛИЧНА ПОТРОШУВАЧКА 

1. Организациите на здружениот труд што во 
согласност со важечките прописи увезуваат од 
странство на кредит суровини и репродукциони ма-
теријали што се плаќаат со девизни средства според 
режимот „ЛБ" (слободен увоз), должни се за време 
на траењето на кредитната обврска да држат к а ј 
народните банки на републиките или народните бан-
ки на автономните покраини депозит во динари. 

Депозитот од став 1 на оваа точка останува кај' 
народните банки на републиките или народните бан-
ки на автономните покраини до намирувањето на 
кредитната обврска. 

На депозитот од стаѕ 1 на оваа точка не се плаќав 
камата. 

2. Депозитот од точка 1 на оваа одлука се полага 
пред поднесувањето на пријавата за склучената кре-
дитна работа. ' 1 
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Народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини нема да прифатат 
пријави за склучена кредитна работа ако организа-
циите н£ здружениот труд не поднесат доказ за по-
ложениот депозит. 

3. Депозитот од точка 1 на оваа одлука се полага 
во височина од 25°/о од износот на кредитот од при-
јавата за склучената кредитна работа, во динарска 
противвредност по средниот (дневен) курс ш-уо е во 
важност на денот на задолжувањето на жиро-е мет-
ка та на корисникот на кредитот. 

4. По исклучок од точ. 2 и 3 на оваа одлука, де-
позит не се полага во случаи на: 

1) увоз на кредит на опрема, делови и други ре-
продукциони материјали за вградување во објекти и 
бродови кои се извезуваат во странство; 

2) увоз- од странство на кредит на основни се-
зонски суровини што се врши за сметка на Сојуз-
ната дирекција за резерви на прехранбени произ-
води и на Сојузната дирекција за резерви на индус-
триски производи, под услов увозот да се'врши од 
земјите производители на тие производи; 

3) увоз на кредит на суровини и други репро-
дукциони материјали од списокот што ќе го утврди 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во 
спогодба со Народната банка на Југославија, а во 
согласност со\Сојузниот извршен совет; 

4) увоз иа стоки на кредит во рамките на дого-
вор за долгорочна производствена кооперација со 
странство, под услов договорот за долгорочна про-
изводствена кооперација да е регистриран на пропи-
шал начин; 

5) враќање влог на странски партнер по истекот 
на договорот за заедничко вложување, кога вред-
носта на влогот била внесена во суровини или во 
репродукциони материјали, под услов да е предви-
дено во договорот за заедничко вложување, регис-
триран на пропишан,начин, вредноста на влогот при 
враќањето да се претвори во кредитен однос. 

При остварувањето на олеснението од одредбата 
под 1 став 1 од оваа точка, организациите на здру-
жениот труд се должни кон пријавата за регистри-
рање на склучената кредитна работа да приложат: 

— копија или фото-копија од пријавата за склу-
чената работа на извоз што ја прифатила надлеж-
ната девизна документарна контрола; 

— одлука или друг акт на органот на управу-
вање со организацијата на здружениот труд ео кој се 
утврдува намената на опремата и1 на'другите репро-
дукциони материјали што се увезуваат на кредит. 

5. Организациите на здружениот труд, што уве-
зуваат на кредит суровини и репродукциони матери-
јали чиј увоз е регулиран в£з основа на глобална 
девизна квота, стоковен контингент, девизен контин-
гент, со издавање увозна дозвола или со давање со-
гласност за увоз, должни се при регистрирањето на 
пријавата за склучената кредитна работа да ги то-
варат расположивите права на увоз и плаќање за 
износот на главницата. 

По исклучок од одредбата на став 1 на оваа точ-
ка, за кредитите што се користат за увоз на опрема, 
делови и други репродукциони материјали за вгра-
дување во објекти и бродови што се извезуваат во 
странство, девизното покритие се товари при преда*-
вашето на пријавата за склучената работа на увоз 
на надлежната девизна документарна контрола. 

Девизите за плаќање камата и трошоци по уво-
зот па суровини и репродукциони материјали на кре-
дит по стоковен контингент, дозвола или по соглас-
ност, како и според режимот на долгорочна произ-
водствена кооперација, организациите на здруже-
ниот труд ги купуваат од овластената банка за ди-
нари. 

По кредитните работи во рамките на долгорочна 
производствена кооперација чие извршување е во 
тек, износите на порано платените камати можат да 
им се вратат на изворите од кои е намирена ка-
матата. у 

Потребните девизни средства за плаќање каматр 
И трошоци при увозот на кредит според режимот на 
Глобална девизна квота или девизен контингент, ор-

ганизацијата на здружениот труд ги обезбедува со 
товарење на девизните права според тој режим пр* 
доставувањето на регистрирање на пријавата за 
склучената кредитна работа. 

6. Ако се користи странски банкарски кредит 
или финансиски кредит заради плаќање стоки од 
точка 1 на оваа одлука, депозитот се полага на на-
чинот одреден со оваа одлука. 

7. Народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини нема да прифатат 
пријави за склучена кредитна работа ако се увезу-
ваат на кредит стоки за лична потрошувачка. 

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за- полагање де-
позит при увозот од странство на кредит на сурови-
ни, репродукциони материјали и стоки за лична 
потрошувачка („Службен лист на СФРЈ", бр. 24/72, 
61/72 и 4/73). 

9. Техничко упатство за примена на оваа одлука 
дава Народната банка на Југославија. 

10. Оваа одлука влегуваа во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на С Ф Р Ј ' . 

О. бр. 50 
9 јули 1074 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка 

на Југославија, 
Бранислав Чолановић, е. р. 

662. 

Врз основа на член 33 став 1 од Законот за 
Службата на општественото книговодство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 5/72, 23/72, 33/72, 39/72, 55/72, 63,72 
и 71/72), генералниот директор на Службата на опш-
тественото книговодство на Југославија пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО 
ЗА ОТВОРАЊЕ И УКИНУВАЊЕ НА ЖИРО-СМЕХ-
КИ II ДРУГИ СМЕТКИ НА КОРИСНИЦИ НА ОПШ-
ТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА КАЈ СЛУЖБАТА НА 

ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

1. Во Упатството за отворање и укинување на 
жиро-сметки и други сметки на корисници на опш-
тествени средства ка ј Службата на општественото 
книговодство („Службен лист иа С Ф Р Ј " , бр. 58/73 м 
15/74) по точка 6 се додаваат назив на нова глава и 
една нова точка, кои гласат: 

„Ша. Проодил сметки за собирање на реализа-
ција 

6а. Основните и други организации на здруже-
ниот труд можат ка ј Службата да отвораат проодиш 
сметки за собирање на реализација за единиците во 
нивниот состав, ако е тоа предвидено со самоуправ-
ната спогодба на организациите на здружениот тр>д, 
односно на заедниците на основните организации на 
Здружениот труд. -

Ако е тоа предвидено со самоуправната спогод-
ба од став 1 на оваа точка, преодни сметки за 
собирање на реализација можат да имаат и основ-
ните организации на здружениот труд ако немаат 
своја жиро-сметка ка ј Службата. 

Средствата на сметките од ст. 1 и 2 на. оваа 
точка не можат да се користат за редовно работе-
л е пред да се пренесат на жиро-сметка. 

Преносот на средствата од проодните сметки за 
собирање на реализација на жиро-сметката за р е -
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доено работеше Службата го врши најдоцна наред-
ниот ден од денот на приливот на средствата." 

2. Во точка 22 во одредбата под 2 зборовите во 
заграда: „собирање на реализација," се бришат. 

3. По исклучок, единиците на интересните за-
едници, на банките и на осигурителните организа-
ции ќе ги задржат постојните жиро-сметки до ро-
кот кога тие заедници, банки и организации треба 
да се организираат според законите што ќе се усо-
гласат со Уставот на СФРЈ, со уставите на репуб-
ликите и со уставите на автономните покраини. 

4. На интересните заедници и на фондовите, 
формирани врз основа на закон или друг пропис, 
можат да им се отвораат жиро-сметки и без нив-
ното запишување во регистар, ако и поднесат на 
организационата единица. на Службата потребна 
документација (акт за основање, статут, самоуп-
равна спогодба и др.). 

Постојните жиро-сметки на корисниците од 
став 1 на оваа точка и на нивните работни заедни-
ци ќе се задржат и натаму до рокот што ќе биде 
одреден за нивното запишување, во регистар во 
прописите за запишувањето во регистар на инте-
ресните заедници и на фондовите. 

5. На интересните заедници, односно на фондо-
вите основани врз основа на самоуправни спогодби 
или посебни договори склучени помеѓу основните 
организации на здружениот труд, чие основање не 
е изречно пропишано, можат да им се отвораат 
жиро-сметки само ако се регистрирани ка ј надлеж-
ниот орган. 

По исклучок, за корисниците од став 1 на оваа 
точка, кои веќе имаат жиро-сметка, а кои не се 
регистрирани, рокот од точка 23 став I на Упат-
ството за отворање и укинување на жиро-сметки и 
други сметки на корисници на општествени сред-
ства кај Службата на општественото книговодство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 58/73 и 15/74) — се 
продолжува до 31 декември 1974 година. 

6. Работните заедници на организациите на 
здружениот труд, на банките, на осигурителните ор-
ганизации и на интересните заедници, можат да 
имаат жиро-сметка кај Службата, ако е тоа пред-
видено со самоуправна спогодба склучена помеѓу 
тие организации, банки односно заедници. 

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

20 бр. 1/37-2 
2 јули 1974 година 

Белград 

Дин'kg 
1) детергенти за перење во суперавтомати: 

а) во кутии до 16,70 
б) во ринфуза до 15,00 

2) детергенти за фино перење, во кутии до 18,00 
3) универзални детергенти: 

а) во кутии до 13,50 
б) во ринфуза до 12,10 

4) детергенти за рачно перење: 
а) во кутии . до 12,50 
б) во ринфуза до 11,00 

5) детергенти за перење садови: 
а) во прав до 14,50 

течен до 14,50 
6) детергенти за претперење: 

а) во кутии до 16,00 
б) во ринфуза до 14,40 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваа* 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе га 
продаваат, односно купуваат по цените и год усло-
вите, што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 644 од 9 јули i974 го-
дина. 

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

Претставници на производителите: „Сапониа" — 
Осиек, „Златорог" — Марибор, „Лабуд" — Заг-
реб, „Албус" — Нови Сад, „Мерима" — Круше-
вац и „Охис" — Скопје. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 6$ 
купувачи-потрошувачи потписници ни Спогод-
бата. 

Генерален директор 
на Службата на 

општественото 
книговодство на 

Југославија, 
Антон Нолајнар, е. р. 

663. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на целите („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците ана производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

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

ДЕТЕРГЕНТИ 

1. Претставниците' на производителите и прете* 
тавнициге на потрошувачите на 16 април 1974 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за детергенти, со тоа што произво-
дителските организации на здружениот труд да мо-
жат да ги зголемат своите затечени продажни цени, 
при постојните услови на продажбата, така што на ј -
високите продажни цени да изнесуваат, и тоа за: 

664. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на С Ф Р Ј " , 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производители-
те и претставниците на потрошувачите склучуваат 

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

БЕР, СЛАД И ЗА СЛАДНИ НИКУЛЦИ 

1. Претставниците на производителите и претс-
тавниците на потрошувачите на 16 април. 1974 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за требер, слад и за сладни никулци, 
со тоа што производителскиге организации на здру-
жениот труд да можат да ги зголемат своите зате-
чени продажни цени, при постојните услови на про-
дажбата, така што највисоките продажни цени да 
изнесуваат, и тоа за: 

Дин/kg 
1) требер: 

а) мокар до 0,30 
б) сушен до 1,60 

2) слад за производство на пиво, пакуван 
во вреќи од 50 kg, нето: 
а) од денот на влегувањето во сила на 

оваа спогодба до 30 август 1974 
година до 3,65 

б) од 1 септември 1974 година до 4,65 
Ако набавната цена за калибрира^ јачмен според 

фактурата на продавачот е поголема од 1,95 дин'kg 
цената за слад од одредбата под а) под 2) на став 1 
од оваа точка (3,65 дин/kg) може да се зголеми за 
износот на разликата помеѓу продажната цена за 
јачмен и цената од 1,95 дин/kg • 

3) сл адип нику л ци до 1,80 дин/kg 
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2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите, што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 477/1 од 10 јули 1974 
година. 

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

Претставници на производителите: 29 произво-
дители потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 46 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

665. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производите лот и 
претставниците на потрошувачите склучуваат. 

/ . 

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

НОВ ПРАВ И ЗА КАРБОФИЛ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 23 април 1974 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за јагленов прав и за карбофил, со тоа 
што производителските организации на здружениот 
труд да можат да ги зголемат своите затечени про-
дажни цени, при постојните услови на продажбата, 
така што највисоките продажни цени да изнесуваат, 
и тоа за: 

Дип/t 
1) јагленов прав LP-1 и LP-2 1.700 
2) карбофил Gi 1.900 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 20 од 29 јуни 1974 го-
дина. 

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

Претставник на производителот. „Кварц" — 
Блашко Поле. 
Претставници на купувачите-потрошувачи- ФОБ 
Белград, Ливница — Кикинда, ИМР-Белград, 
„Радијатор" — Зрењанин и Индустрија гуме — 
Рума. 

666. 

Врз основа на/член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на С Ф Р Ј " , 
бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и 
претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕИИ ЗА РЕНД-
ГЕН АПАРАТИ И ЗА УРЕДИ И ПРИБОР ЗА 

АПАРАТИ 
I 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 18 април 1974 година 

склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за рендген апарати и за уреди и прибор 
за тие апарати, со тоа што производител ежите орга-
низации на здружениот труд да можат да ги зголе-
мат своите затечени продажни цени, прм постојните 
услови на продажбата, во просев до 26% а според 
Ценовникот кој е составен дел на Спогодбата. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 193 од 11 Јули 1974 го-
дина. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денс! на објавувањето во »»Службен лист на 
СФРЈ**. 

Претставник ка производителот: ЕИ — Фабрика 
рендген апарата — Ниш. 
Претставници на нупувачите-потрошувачи: 10 
купува чи-потрошува чи потписници на Спогод-
бата. 

667. 

Врз основа ва член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25,72 и 35/72), претставникот на производителот 
и претставниците на потрошувавте склучуваат 

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

ПОТЕГНАТИ МЕТАЛИ 

1. Претставникот на про&гзводит е лот и претстав-
ниците на потрошувачите на 10 април 1974 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за потегнати метали, со тоа што гфоиз-
в одите леќите организации на здружениот труд да 
малат да ги зголемат своите затечени продажни 
цени, при постојните услови на продажбата, и тоа: 

1) за истегнати метали од алуми-
н и у м о н лим — до 11,36% 

2) зл исте гнати метали од топ лова-
лан лим — до 18,727о 

3) за истегнат метали од ладно-
lHUtaH лим — до 32,00а/о 

I 
2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 

дека производите од точка 1 на оваа спогодба ке ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите, што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност СОЈУЗНИОТ 
завод за цени, со решение бр. 67 од 25 јуни 1974 го-
дина. 

4. Оваа спогодба' вденува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 мај 1974 година. 

Претставник на производителот: Металуршки 
комбинат „Железара Сисак" — Сисак 
Претставници на купувачите-потрошувапи: „Ме-
тал" — Бања Лука, „Металка'' — Љубљана, 
„Меркур" — Крањ, „Ковинотехна" — Цеље, 
„Грамат" — Загреб, „Техномеркур" — Карловац, 
„Копаоник" — Белград, „Технонромет" — Бел-
град, „Бродоматеријал" — Риека, „Јеклотехиа" 
— Марибор, „Техногвожѓар" — Нови Сад, „Бал- . 
кан" — Нови Сад, „Металсервис" — Белград, 
,ЈБродомеркур" — Сплит, „Звијезда" г - Загреб и 
„Жељпох" — Загреб. 
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668. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЗАШ-
ТИТНИ РЕЛЕИ, СИГНАЛНИ РЕЛЕИ, РЕЛЕИ ЗА 

АВТОМАТИКА И ЗА КЛАВИШИ 

1. Претставниците на производителите и претс-
тавниците на потрошувачите на 8 мај 1974 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за заштитни релеи, сигнални релси, рз-
леи за автоматика и за клавиши, со тоа што произ-
водителските организации на здружениот труд да 
можат да ги зголемат своите затечени продажни це-
ни, при постојните услови на продажбата, во просек 
до 29°/о, а според ценовниците кои се составен дел 
на Спогодбата. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 222 од 8 јули 1974 го-
дина. 

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

Претставници на производителите: „Искра" — 
Крањ и „Електротимок" "— Заечар. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: „Ра-
диоелектро" — Белград, „Електротехна" — Бел-
град, „Електроопскрба" — Загреб, „Електрома-
теријал" — Риека, „Електронабава" — Љубљана, 
,,Електротехн а'4 — Љубљана, „Југотсхни^а" — 
Љубљана, „Фероелектро" — Сараево и „Рибар" 
— Охрид. 

669. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производите-
лите и претставниците еа потрошувачите склучуваат 

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

НИЦИ И ЗА КОЛОСЕЧНИ ВРСКИ 

1. Претставниците на производителите и претс-
тавниците на потрошувачите на 9 април 1974 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за смртници и за колосечни врски, со 
тоа што производителските организации на здруже-
ниот труд да можат да ги зголемат своите затечени 
продажни цени, при постојните услови на продаж-
бата, во просек до 22%, а според Ценовникот кој е 
составен дел на Спогодбата. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 397 од 24 јуни 1971 го-
дина. 

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

Претставници на производителите: МИН — Ниш, 
ЖТП — Загреб и „Блок Сигнал" — Ниш. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: ЖТП 
— Белград, ЖТП — Љубљана, ЖТП — Загреб, 
ЖТП — Сараево, ЖТП — СкопЈе и Технопромет 
— Белград. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Правилникот за из-
мени и дополненија на Правплпикот за начинот и 
постапката за утврдување на вредноста на залихите 
и на исправката на вредноста на залихите и на фи-
нансискиот резултат за делот на ненаплатено™ по-
барување над одреденото време („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/74), се поткрала долунаведената гре-
шка, та се дава! 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕ-
НИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОС-
ТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА 
ЗАЛИХИТЕ И НА ИСПРАВКАТА НА ВРЕДНОСТА 
НА ЗАЛИХИТЕ И НА ФИНАНСИСКИОТ РЕЗУЛ-
ТАТ ЗА ДЕЛОТ НА ^ Н А П Л А Т Е Н О Т О ПОБАРУ-

ВАЊЕ НАД ОДРЕДЕНОТО ВРЕМЕ 

Во член 13а став 2 од Правилникот за начинот 
и постапката за утврдување на вредноста на зали-
хите и на исправката на вредноста на залихите и 
на финансискиот резултат за делот на ненаплате-
н о ^ побарување над одреденото време, што е до-
даден со член 5, наместо зборовите: „од денот на 
втасаноста за наплата" треба да стои: „од денот на 
издавањето на фактурата.". 

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Бел-
град, 12 јули 1974 година. 

у к а з и 

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

АРАПСКАТА РЕПУБЛИКА ЈЕМЕН 

I 

Се назначува 
Лазар Живуљ, извонреден и ополиомоштен ам-

басадор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Државата Кувајт и за извонреден и 
ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Арапската Ре-
публика Јемен, со седиште во Кува јт / 

И 

. Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IH 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 10 
19 јуни 1974 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката. 
Јосип Броз Тито, е. р. 
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НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Брз основа на член 40 од Законот за Сојузниот 
извршен совет („Службен лист иа СФРЈ", бр. 21/74), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ШЕФ НА КАБИНЕТОТ НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 

СОВЕТ 

За шеф на Кабинетот на претседателот на Со-
јузниот извршен совет се назначува Кадир Алија-
гић потсекретар во Сојузниот извршен совет. 

Е. п. бр. 343 
13 јуни 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Бие дик, е. р. 

Врз основа на член 40 од Законот за Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/74), 
СОЈУЗНИОТ извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За советник на Сојузниот извршен совет се 
назначува д-р Милан Тркуља, потсекретар во Из-
вршниот совет на САП Војводина. 

Е. п. бр. 344 
5 јуни 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 40 од Законот за Сојузниот 
извршен совет* („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/74), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА-

ТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За советник на претседателот на Сојузниот из-
вршен совет се назначува д-р Берислав Блажевиќ, 
самостоен советник во Сојузниот извршен совет. 

Е. п. бр. 360 
20 јуни 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
I Џемал Биедиќ, јс. pi 

Врз основа на член 40 од Законот за Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр, 21/74), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА-

ТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За советник на претседателот на Сојузниот из-
вршен совет се назначува Мирјана Поповиќ, само-
стоен советник во Сојузниот извршен совет. 

Е. п. бр. 361 
20 јуни 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 40 од Законот за Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/74), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА-

ТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За советник на претседателот на Сојузниот из-
вршен совет се назначува Наим Курт, самостоен со-
ветник во Сојузниот извршен совет. 

Е. п. бр. 362 
20 Јуни 1974 година 

Белград 

, Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р, 

! 1 ! fc 1 

Врз основа на член 40 од Законот за Сојузниот" 
извршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/74), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За советник на претседателот на Сојузниот из-
вршен совет се назначува Никола Чичановиќ, са-
мостоен советник во Сојузниот извршен совет. 

Е. п. бр. 363 
20 јуни 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, v - -
Џемал Биедиќ, е. 
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ОДЛИКУВАЊА 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII то-
чка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија одлучува да се одликуваат: 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРНИ 
ЗРАЦИ 

Марлот-Шуштар Јанеза Тончка, Шуштар Ја-
неза Марија; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРНА 
ЅВЕЗДА 

Краљ Мартина Марјан, Рамовш Игнаца Боге-
мир; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Рибарић Миха Антон; 

— за особени заслуги во развивањето и реали-
зирањето на концепцијата на општонародната од-
брана и за успеси во издигање^ на воено-струч-
ното знаење и борбената готовност на нашите гра-
ѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Крагуљ Петра Милан, Смрке Антона Драго; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
. МЕЧЕВИ 

Фехимовић Сулејмана Асим, Кобентар Албина 
Марјан, Махнић Франца Змаго, Мировић Миле Ми-
ливоје, Плибершек Алојза Алојз; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Артнак Франца Бранко, Авбељ Јоже Јоже, 
Градишар Јанеза Војко, Јерковић Бранка Небојша, 
Јершан Славка Иван, Karnelutti Ivana TOmislav, 
Крегар Алојза др Векослав, Кунстељ Иве Јанез, 
Мицулинич Цурила Душан, Полак Бојана Стјенка, 
Поштуван Франца Антон, Селаи Матије Франц, 
Шилц Јанеза Јанез, Затлер Петера Винко. 

Бр. 1 
5 јануари 1974 година 

Белград 

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

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

654. Одлука за работата во смени, односно за 
интензитетот на користењето на основ-
ните средства кој му одговара на кори-
стењето на средствата во одреден број 
смени — — — — — — — — 1193 

655 Одлука за измени и дополненија на Одлу-
ката за одредување на максималните цени 
за масло за јадење и за маслени сачми 
и погачи — — — — — — — — 1197 

656. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за износот и за условите за дава-
ње компензација на име разлика во це-
ната на вештачките ѓубриња — — — 1197 

657. Правилник за образецот на легитимаци-
јата на овластените службени лица на 
Сојузниот секретаријат за внатрешни 
работи — — — — — — — — — И97 

658. Правилник за техничките нормативи за 
проектирање и изведување електрични 
приклучоци и ормани, во згради — — — 1199 

659. Одлука за регулирање на начинот на 
плаќање и наплатување во работењето со 
странство — — — — — — — — 1210 

660. Одлука за измена и дополнение на Одлу-
ката за мерките за спроведување на кре-
дитната политика во 1974 година — — 1210 

661. Одлука за полагање депозит при увозот 
од странство на кредит на суровини, ре-
продукциони материјали и стоки за лич-
на потрошувачка — — — — — — 1210 

662. Упатство за измена и дополнение на 
Упатството за отворање и укинување на 
жиро-сметки и други сметки на корис-
ниов на општествени средства кај Служ-
бата на општественото книговодство — 1211 

669. Спогодба за промена на затечените цени 
за детергенти — — — — — — — 1212 

664. Спогодба за промена на затечените цени 
за требер, слад и за сладни никулци — 1212 

665. Спогодба за промена на затечените цени 
за јагленов прав и за карбофил — — 1213 

666. Спогодба за промена на затечените цени 
за рендген апарати и за уреди и прибор 
за тие апарати — — — — — — — 1213 

667. Спогодба за промена на затечените цени 
за истегнути метали — — — — — 1213 

668. Спогодба за промена на затечените цени 
за заштитни релеи, сигнални релеи, релеи 
за автоматика и за клавиши — — — 1214 

669. Спогодба за промена на затечените цени 
за свртници и за колосечни врски — — 1214 
Исправка на Правилникот за измени и 
дополненија на Правилникот за начинот 
и постапката за утврдување на вредно-
ста на залихите и на исправката на вред-
носта на залихите и на финансискиот 
резултат за делот на ненаплатеното по-
барување над одреденото време — — — 1214 
Укази — — — — — — — — — 1214 
Назначувања и разрешувања — — — 1215 
Одликувања — — — — — — — — 1216 

Меѓународни договори — — — — — 161 
Издавач: Новинска установа Службен лист на СФРЈ, Белград. Јована Ристика 1. Пошт. фах 226. 

— Директор и главев и одговорен уредник Ду тан Машовиќ, Улица Јована Ристика бр 1 — 
Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Булевар војводе Мишима бр. 17 


