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Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ ЗА 
ЗАЕМ ПОМЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕД ЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

И МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ 

Се прогласува Законот за ратификација на Договорот за заем помеѓу Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и Меѓународната банка за обнова и раз-
вој, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 15 
јули 1970 година и на седницата на Стопанскиот собор од 14 јули 1970 година. 

ПР бр. 925 
16 јули 1970 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Потпретседател 
на Сојузната скупштина, 
Маријан Брецељ, е. р. 

З А К О Н 

ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ПОМЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА 

ОБНОВА И РАЗВОЈ 

Член 1 
Се ратификува Договорот за заем помеѓу Социјалистичка Федеративна Репуб-

лика Југославија и Меѓународната банка за обнова и развој, потпишан во Вашингтон 
на 28 мај 1970 година, во оригинал на англиски јазик. 

Член 2 
Текстот на Договорот за заем помеѓу Социјалистичка Федеративна Република 

Југославија и Меѓународната банка за обнова и развој, на англиски јазик и во превод 
гласи: 

LOAN AGREEMENT 
AGREEMENT, DATED MAY 28, 1970, BETWEEN 
SOCIALIST FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLA-
VIA (HEREINAFTER CALLED THE BORROWER) 
AND INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRU-
CTION AND DEVELOPMENT (HEREINAFTER CAL-

LED THE BANK) 

Article I 
GENERAL CONDITIONS; DEFINITIONS 

Section 1.01. The parties to this Agreement accept 
all the provisions of the General Conditions Applicable 

ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ 
ДОГОВОР, СКЛУЧЕН НА 28 МАЈ 1970 ГОДИНА, 
ПОМЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА (ВО ПОНАТАМОШ-
НИОТ ТЕКСТ: ЗАЕМОПРММАТЕЛОТ) И МЕЃУ-
НАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ (ВО 

ПОНАТАМОШНИОТ ТЕКСТ: БАНКАТА) 

Член I 
ОПШТИ УСЛОВИ; ДЕФИНИЦИИ 

Оддел 1.01. Странките на овој договор ги при-
фаќааат сите одредби на „Општите услови што се 
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to Loan and Guarantee Agreements of the Bank, 
dated January 31, 1969, with the same force and effect 
as if they were fully set forth herein (said General 
Conditions Applicable to Loan and Guarantee Agre-
ements of fhe Bank being hereinafter called the 
General Conditions). 

Section 1.02. Wherever used in this Agreement, 
unless the context ' otherwise requires, the several 
terms defined in the General Conditions have the 
respective meanings set forth therein and the following 
additional terms have the following meanings: 

(a) the term "Republic" means any of the Socialist 
Republics of (i) Bosnia and Hercegovina, (ii) Monte-
negro and (iii) Serbia (excluding the Socialist Auto-
nomous Provinces of Kosovo and Vojvodina); 

(b) the term "Province" means either of the two 
Socialist Autonomous Provinces of Kosovo and 
Vojvodina: 

(c) the term "Subsidiary Borrower" means any 
Republic and either Province; 

(d) the term "Subsidiary Loan Agreement" means 
any of the loan agreements between the Borrower and 
a Subsidiary. Borrower to be executed pursuant to 
Section 5.01 of this Agreement. 

Article II 

THE LOAN 

Section 2.01. The Bank agrees to lend to the 
Borrower, on the terms and conditions in this Loan 
Agreement set forth or referred to, an amount in 
various currencies equivalent to forty million dollars 
($40,000.000). 

Section 2.02. (a) The Bank shall open a Loan 
Account on its books in the name of the Borrower and 
shall credit to such Account the amount of the Loan. 

(b) The amount of the Loan may be withdrawn 
from the Loan Account as provided in, and subject 
to the rights of cancellation and suspension set forth 
in, this Loan Agreement and in accordance with the 
allocation of the proceeds of the Loan set forth in 
Schedule 1 to this Agreement, a such allocation shall 
be modified from time to time pursuant to the provi-
sions of such Schedule or by fur ther agreement 
between the Borrower and the Bank. 

Section 2.03. The Borrower shall be entitled to 
withdraw from the Loan Account, in respect of the 
reasonable cost of construction (including supervision 
of construction) of the highways included in the 
Project, forty-three per cent (43%) of such amounts as 
shall have been paid (or, if the Bank shall so agree, as 
shall be required to meet payments to be made) to 
road construction contractors employed for the purpose 
of carrying out the Project;, provided, however, that 
if there shall be ао increase in the estimates of pay-
ments to be made for construction included in any 
of the Categories I to V of the allocation of the 
proceeds of the Loan referred to in Section 2.02 of 
this Agreement, the Bank may by notice to the 
Borrower adjust the stated percentage applicable to 
such Category as required in order that withdrawals 
of the amount of the Loan then allocated to such 
Category and not withdrawn "may continue pro rata 
with the payments remaining to be made for con-
struction included in such Category. 

Section 2.04. It is hereby agreed, pursuant to 
Section 5.01 of the General Conditions, that withdraw-
als from the Loan Account may be made on account 
of payments in the currency of the Borrower, or for 
goods produced in, or services supplied from, the ter-
ritories of the Borrower. 

применуваат на договорите за заем и договорите за 
гаранција склучени од страна на Банката", датира-
ни на 31 јануари 1969 година, со истата онаа пол-
новажност и дејство како кога тие во целост би 
биле изложени (споменатите „Општи услови што се 
применуваат на договорите за заем и договорите за 
гаранција склучени од страна на Банката" во на-
тамошниот текст: „Општите услови"). 

Оддел 1.02. Секогаш кога ќе се употребат во 
овој договор, освен доколку контекстот не бара 
нешто друго, разните изрази дефинирани во „Оп-
штите услови" го имаат она свое значење што таму 
е наведено, а следните додатни изрази ги имаат 
следните значења: 

(а) изразот „република" се однесува на секоја 
од социјалистичките републики (i) Босна и Херце-
говина, (ii) Црна Гора и (iii) Србија (освен социјали-
стичките автономни покраини Косово и Војводина); 

(б) изразот „покраина" се однесува било на ед-
ната било на другата од двете социјалистички авто-
номни покраини Косово и Војводина; 

(ц) изразот „супсидијарен заемопримател" се 
однесува на секоја од републиките како и на две-
те покраини; 

(д) изразот „супсидијарен договор за заем" зна-
чи секој оној договор за заем помеѓу заемопримате-
лот и некој супсидијарен заемопримател што треба 
да се склучи согласно одделот 5.01 на овој договор. 

Член II 

ЗАЕМ 

Оддел 2.01. Банката е согласна на заемоприма-
телот да му даде на заем, под погодбите и условите 
содржани или споменати во овој Договор за заем, 
износ во разни валути во противвредност од чети-
риесет милиони долари ($ 40,000.000). 

Оддел 2.02. (а) Банката во своите книги ќе от-
вори сметка на заемот која ќе гласи на име на 
заемопримателот и на таквата сметка ќе и го одобри 
износот на заемот. 

(б) Износот на заемот може да се повлекува од 
сметката на заемот ка начинот предвиден со ОБОЈ 
Договор за заем — под резерва на правото на по-
ништување и суспензија како што истите тука се 
регулирани — а во согласност со распределбата на 
износот на заемот изложена во Прилогот 1 кон овој 
договор, со тоа што таквата распределба одвреме-
-навреме ќе биде менувана согласно одредбите на 
тој прилог или согласно дополнителен договор по-
меѓу заемопримателот и Банката. 

Оддел 2.03, Заемопримателот ќе биде овластен 
да повлекува од сметката ка заемот, во погпед ка 
разумните трошоци на изградбата (вклучувајќи го 
тука и надзорот над изградбата) на патиштата вклу-
чени во проектот, четириесет и три отсто (43%) од 
оние износи што ќе им бидат исплатени (или, ако 
Банката се согласи со тоа, од износите што ќе бидат 
потребни за плаќањата што претстојат) на изведу-
вачите ангажирани со цел за изградба на проектот;, 
под услов, меѓутоа, ако дојде До зголемување во 
однос на претсметковниот износ кое би било пот-
ребно да се изврши во поглед на градбата опфатена 
со која и да било од категориите I до V на распре-
делбата на износот на заемот, за што стануваше 
збор во одделот 2.02 на овој договор, да може Бан-
ката, известувајќи го заемопримателот, сообразно 
да го приспособи споменатиот процент применлив 
врз таа категорија така што со повлекувањето на 
износот на заемот што тогаш бил распореден на 
таквата категорија, а не бил повлечен, да може да 
продолжи да се исплатува pro rata со исплатите 
што преостанале да се извршат за изградбата вклу-
чена во таа категорија. 

Оддел 2.04. Со ова се усогласува, согласно одде-
лот 5.01 на „Општите услови", повлекувањата од 
сметката на заемот да можат да се вршат по основ 
на исплатите во валута на заемопримателот, однос-
но за стоките произведени на територијата на зае-
мопримателот, односно за услугите направени од 
неговата територија. 
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Section 2.05. The Borrower shall pay to the Bank 
a commitment charge at the rate of three-fourths of 
one per cent (3/4 of 1%) per annum on the principal 
amount of the Loan not withdrawn from time to 
time. 

Section 2.06. The Borrower shall pay interest at 
the rate of seven per cent (7%) per annum on the 
principal amount of the Loan withdrawn and outstan-
ding from time to time. 

Section 2.07. Interest and other charges shall be 
payable semi-annually on March 1 and September 
1 in each year. 

Section 2.08. The B orrower shall repay the principal 
of the Loan in accordance with the amortization 
schedule set forth in Schedule 2 to this Agreement. 

ARTICLE III 

USE OF PROCEEDS OF LOAN 

Section 3.01. The Borrower shall cause the proceeds 
of the Loan to be applied in accordance with the 
provisions of this Loan Agreement to expenditures on 
the Project, described in Schedule 3 to this Agreement. 

Section 3 02. Except as the Bank shall otherwise 
agree, (i) the goods and services to be financed out 
of the proceeds of the Loan shall be procured on 
the basis of international competitive bidding in 
accordance with the Guidelines for Procurement under 
World Bank Loans and IDA Credits, published by the 
Bank in August 1969, and in accordance with such 
other procedures supplementary thereto as pre set 
forth in Schedule 4 to this Agreement or as shall be 
agreed between the Borrower and the Bank, and (ii) 
contracts for the procurement of such goods and 
services shall be subject to the prior approval of 
the Bank. 

Section 3.03. The Borrower shall cause all goods-
and services financed out of the proceeds of the Loan 
to be used exclusively in carrying out the Project, 
except as the Bank may otherwise agree. 

Article IV 

BONDS 

Section 4.01. If and as the Bank shall from time to 
time request, the Borrower shall execute and deliver 
Bonds representing the principal amount of the Loan as 
provided in Article VIII of the General Conditions. 

Section 4.02. The Federal Secretary of Finance of 
the Borrower and such other person or persons as he 
shall appoint in writing are designated as authorized 
representatives of the Borrower for the purposes of 
Section 8.10 of the General Conditions. 

Article V 

PARTICULAR COVENANTS 

Section 5.01. The Borrower shall enter into an 
appropriate Subsidiary Loan Agreement with each 
Subsidiary Borrower providing inter alia for the 
relending to such Subsidiary Borrower of the proceeds 
of the Loan withdrawn from the Loan Account in 
respect of expenditures for the Par t of the Project 
located in the territory of such Subsidiary Borrower 
as described in Schedule 3 to this Agreement. 

Оддел 2.05. Заемопримателот ќе и плаќа на Бан-
ката провизија по стапка од три четвртини процен-
ти {% од 1%) годишно на главницата на заемот која 
во тој момент не е повлечена. 

Оддел 2.06. Заемопримателот ќе плаќа камата 
по стапка од седум отсто (7°/о) годишно на износот 
на главницата што е повлечен а во односниот мо-
мент не е вратен. 

Оддел 2.07. Каматата и другите обврски стасу-« 
ваат за плаќање полугодишно, на 1 март и 1 септем-
ври секоја година. 

Оддел 2.08. Заемопримателот ќе ја враќа глав-
ницата на заемот согласно амортизациониот план 
изнесен во Прилогот 2 кон овој договор. 

Член III 

УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕМОТ 

Оддел 3.01. Заемопримателот ќе се погрижи 
средствата на заемот да бидат употребени, во со-
гласност со одредбите на овој Договор за заем, на 
издатоците за проектот што*е опишан во Прилогот 
3 кон овој договор. 

Оддел 3.02. Освен доколку Банката не се согла-
си со нешто друго, (i) стоките и услугите што треба 
да се плаќаат од износот на заемот ќе бидат обез-
бедени врз основа на меѓународна лицитација во 
согласност со „Упатствата за набавки од средствата 
на заемите одобрени од страна на Светската банка 
и од кредитите на Меѓународното здружение за 
развој (IDA)", објавени од страна на Банката во 
август 1969 година, и во согласност со онаква друга 
процедура која претставува дополнение на оваа, а 
во смисла на она што е наведено во Прилогот 4 кои 
овој договор, односно во смисла на она што ќе биде 
усогласено помеѓу заемопримателот и Банката и (ii) 
договорите за набавки на такви стоки и услуги под-
лежат на претходно одобрение од Банката. 

Оддел 3.03. Заемопримателот ќе се погрижи сите 
овие стоки и услуги што ќе бидат платени со изно-
сите на заемот да се користат исклучиво за изведу-
вањето на проектот, освен доколку' Банката евен-
туално не се согласи со нешто друго. 

Член IV 

ОБВРЗНИЦИ 

Оддел 4.01. Ако и кога Банката одвреме-навре-
ме ќе бара, заемопримателот ќе ги испостави и ќе 
ги предаде обврзниците што го претставуваат изно-
сот на главницата на заемот, како што е тоа одре-
дено со членот VIII на „Општите услови". 

Оддел 4.02. Сојузниот секретар за финансии на 
заемопримателот и она друго лице, односно лицата, 
што тој писмено ќе ги одреди, ќе се сметаат за ов-
ластени претставници на заемопримателот за целите 
определени со одделот 8.10 на „Општите услови". 

Член V 

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

Оддел 5.01. Заемопримателот ќе склучи соодве-
тен супсидијарен договор за заем со секој супсиди-
јарен заемопримател со кој договор, помеѓу дру-
гото, ќе се договори, заемопримателот да му го даде 
во заем на тој супси ди јарец заемопримател износот 
на заемот повлечен од сметката на заемот во пог-
лед на издатоците за делот на проектот лоциран на 
територијата на тој супсидијарен заемопримател, 
како што истиот е опишан во Прилогот 3 кон овој 
договор. 
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Section 5.02. (a) Each Subsidiary Loan Agreement 
shall include adequate provisions which will enable the 
Borrower to carry out its obligations under this Loan 
Agreement and shall include without limitation the 
obligation on the part of the Subsidiary Borrower 
which is a party to such Subsidiary Loan Agreement: 

(i) to carry out or cause to be carried out the 
Part of the Project located in its territory with due 
diligence and efficiency and in accordance with sound 
engineering, administrative and financial practices 
under the supervision of competent engineers or 
engineering organizations and to make available, 
promptly as needed, the funds, facilities, services and 
other resources required for the^purpose; 

(ii) to have such Part of the Project constructed in 
accordance with such design standards as are set forth 
in Schedule 5 to this Agreement or as shall be agreed 
upon from time to time between the Borrower and the 
Bank; 

(iii) to have such Part of the Project constructed 
by contractors acceptable to such Subsidiary Borrower 
and the Bank and employed upon such terms and 
conditions as shall have been approved by the Bank, 
and to procure contractors' services to be financed 
out of the proceeds of the Loan in accordance with 
the provisions set forth or referred to in Section 3.02 
of this Agreement; 

(iv) to furnish to the Bank, promptly upon their 
preparation, the plans, specifications and construction 
schedules for such Part of the Project and any material 
modifications subsequently made therein, in such 
detail as the Bank shall from time to time reasonably 
request; 

(v) to maintain or cause to be maintained records 
adequate to identify the goods and services financed 
out of the proceeds of the Loan, to disclose the use 
thereof in such Part of the Project, and to record 
the progress of such Part of the Project (including 
the cost' thereof) arid the receipts and expenditures 
and the financial condition of the agencies of such 
Subsidiary Borrower responsible for the execution and 
maintenance of such Part of the Project; 

(vi) to enable the Bank's representatives to inspect 
such Part of the Project, the operation thereof, and 
any relevant records and documents and to furnish 
to the Bank all such information as the. Bank shall 
reasonably request concerning such Par t of the Project 
and the expenditure of the proceeds of the Loan 
allocated to such Part of the Project, the goods and 
services financed' out of the proceeds of the Loan 
and the operations and financial condition of the 
agencies of such Subsidiary Borrower responsible for 
the execution and maintenance of such Part of the 
Project and the performance by such Subsidiary 
Borrower of its obligations under the Subsidiary Loan 
Agreement; 

fvii) to cooperate fully with the Bank to assure 
that the purposes of the Loan will be accomplished, 
and from time to time exchange views with the Bank, 
through their respective representatives, with regard 
to matters relating to such Part of the Project and 
the performance by such Subsidiary Borrower of its 
obligations under the Subsidiary Loan Agreement; 

(viii) to take or cause to be taken all appropriate 
actions in oider to ensure that the roads providing 
access to the highway included in such Part of the 
Project shall be constructed, and or improved, and 
maintained as reasonably required to permit the 
optimum utilization of such highway upon its 

Оддел 5.02- (а) Секој супсидијарен договор за 
заем ќе содржи соодветни одредби што ќе му овоз-
можат на заемопримателот да ги исполнува своите 
обврски по овој договор за заем и ќе ги содржи, без 
ограничувања, следните обврски на супсидијарниот 
заемоприматед кој е странка во таквиот супсидија-
рен договор за заем: 

(i) да го изведе, или да се погрижи да се изведе, 
делот на проектот лоциран на неговата територија, 
и тоа со соодветно внимание и ефикасност, а во со-
гласност со добрата градежна, административна и 
финансиска практика, под надзор на стручни инже-
нери и и н ж е н е р е ц организации и, без одлагање а 
по укажана потреба, да обезбеди финансиски сред-
ства, погодности, услуги и други извори потребни 
за оваа цел; 

(ii) да го изгради својот дел на проектот во со-
гласност со оние технички елементи што се изложе-
ни во Прилогот 5 кон овој договор или со оние во 
поглед на кои во дадениот момент би била постиг-
ната согласност помеѓу заемопримателот и Банката; 

(iii) да го градат неговиот дел на проектот изве-
дувачи прифатливи за односниот супсидијарен 
заемопримател и Банката, а под погодбите и усло-
вите што ќе бидат одобрени од страна на Банката, 
со тоа да се обезбеди услугите на изведувачот да се 
финансираат од средствата на заемот во согласност 
со одредбите па одделот 3.02 на оној договор или со 
одредбите на кои тој оддел се повикува; 

(iv) да и ги достави на Банката, штом ќе бидат 
готови, плановите, с п е ц и ф и к а ц и ј е и програмите 
на работите за својот дел на проектот, како и сите 
позначајни измени што во нив би биле дополни-
телно извршени, до онаа мера подробно како што 
тоа одвреме-навреме разумно ќе го побара Банката; 

(v) да води, или да се погрижи да бидат водени, 
соодветни евиденции погодни да се идентифику-
ваат со помош на низ стоките и услугите финанси-
рани од средствата на заемот, да ја покаже нивната 
употреба во тој дел нд проектот и да го евидентипа 
напредувањето на тој дел на проектот (вклучувајќи 
го неговото чинење) како и приходите, расходите и 
финансиската состојба па агенциите на тој супси-
дијарен заемопримател одговорни за извршувањето 
и одржувањето на тој дел на проектот; 

(vi) да им овозможи на банчините претставници 
инспекција на таквиот дел на проектот, на користе-
њето Иа истиот, како и на сите соодветни евиден-
ции и документи и да и ги достави на Банката сите 
известувања што Банката разумно ќе ги побара за 
таквиот дел на проектот и за издатоците од сред-
ствата на заемот распределени на тој дел на проек-
тот, за стоките и услугите финансирани од сред-
ствата на заемот и за работењето и финансиската 
состојба на агенциите на тој супсидијарен заемо-
примател одговорни за извршувањето и одржувањето 
на таквиот дел на проектот, како и за извршува-
њето, од страна на тој супсидијарен заемопримател, 
на обврските од супсидијарниот договор за заемот; 

(vii) да соработува во полна мера со Банката за 
да обезбеди да бидат исполнети целите на заемот и, 
одвреме-навреме, да размени гледишта со Банката, 
преку своите соодветни претставници, во поглед на 
прашањата што се однесуваат до таквиот дел на 
проектот, како и во поглед на исполнувањето на об-
врските од страна на тој супсидијарен заемоприма-
тел по супсидијарниот договор за заемот; 

(viii) да ги преземе, или да се погрижи да се 
преземат, сите целесообразни мер?:и за да се обез-
беди патиштата што овозможуваат пристап кон 
главниот пат што е вклучен во тој дел на проектот 
да бидат изградени и, односно или, подобрени како 
и одржувани во мера во која е тоа умесно потребно 
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completion, taking into account the cost of such 
improvements and the benefits to be derived 
therefrom; 

(ix) to acquire, promptly as needed, all land 
required for the carrying out of such Part of the 
Project and for the construction and7or improvement 
of the- access roads referred to under (viii) above; and 

(x) to take all such appropriate actions as shall 
be required for the cairying out in such Subsidiary 
Borrower's territory of the undertakings listed under 
(i), (ii) and (iii) in Section 5.09 of this Agreement. 

(b) The Subsidiary Loan Agreement with the 
Socialist Autonomous Province of Vojvodina shall also 
contain the obligation of such Province, if any tolls 
shall be imposed on the use of the highway included 
in Part Е of the P-oject, to set such tolls at such 
rates as shall ensure an economic use of such highway 
and alternative routes or means of transportation. 

(c) The Subsidiary Loan Agreement with the 
Socialist Autonomous Province of Kosovo shall also 
contain the obligation of such Province to complete 
the construction of a two-lane highway between 
Zaimovo and Komoran (i) no later than the date on 
v/hich Part D of the Piojeci will be completed and (ii) 
in accordance with such design standards as are set 
forth in Schedule 5 to this Agreement for the purpose 
of Part D of the Project or as shall be agreed upon 
from time to time between the Borrower and the Bank. 

Section 5.03. The Borrower shall promptly take 
all such action and exercise any such recourse available 
to it under any of tne Subsidiary Loan Agreements 
between the Borrower and any Subsidiary Borrower 
or otherwise in order to ensure the punctual 
performance by such Subsidiary Borrower of all such 
obligations under the respective Subsidiary Loan 
Agreement as are referred to in Section 5.02 of this 
Agreement, and shall take or cause to be taken all 
reasonable action which shall be lequired on"the part 
of the Borrower to ел able Subsidiary Borrower to 
perform such obligations. 

Section 5.04. Without limitation or restriction on 
the provisions of Section 5.03 of this Agreement, the 
Borrower specifically undertakes, whenever there is 
cause to believe that the funds available to any 
Subsidiary Borrower will be inadequate to meet the 
estimated expenditures required to carry out the Part 
of the Project to be carried out by such Subsidiary 
Borrower, to make airangements, satisfactory to the 
Bank, promptly to provide such Subsidiary Borrower 
or cause such Subsidiary Borrower to be provided 
with such funds as are needed to meet such 
expenditures. 

. Section 5.05. (a) The Borrower and the Bank shall 
cooperate fully to assure that the purposes of the Loan 
will be accomplished. To that end, each of them shall 
furnish to the other all such information as it shall 
reasonably request with regard to the general status 
of the Loan. On the part of the Borrower, such 
information shall include information with respect to 
financial and economic conditions in the territories of 
the Borrower, the international balance of payments 
position of the Borrower and the performance by each 
Subsidiary Borrower of its obligations under the 
respective Subsidiary Loan Agreement. 

(b) The Borrower and the Bank shall f rom time 
to time exchange views through their representatives 
with regard to matters relating to the purposes of 

за да се овозможи оптимално користење на тој гла-
вен пат кога истиот ќе биде изграден, имајќи ги 
притоа предвид трошоците на таквите подобрувања 
како и користите што од нив треба да произлезат; 

(ix) да го прибави, веднаш по укажаната пот-
реба, целокупното земјиште што е потребно за изве-
дувањето на таквиот дел на проектот како и за град-
бата и, односно или, за подобрувањето на приклуч-
ните патишта за кои стануваше збор погоре под 
(viii); и 

(x) да ги преземе сите оние адекватни дејствија 
што ќе бидат потребни за извршување, на терито-
ријата на тој супсидијарен заемопримател, на мер-
ките наброени под (i), (ii) и (iii) во одделот 5.09 на 
овој договор. 

(б) Супсидијарниот договор за заем со Соција-
листичка Автономна Покраина Војводина ќе ја со-
држи и обврската на таа Покраина, за случај да 
биде установена наплата на било каква патарина за 
користење на патот вклучен во делот Е на проектот, 
да ја одмери таа патарина во онаа височина која ќе 
обезбеди економско користење на тај пат и на ал-
тернативните правци или на сообраќајните средства. 

(ц) Супсидијарниот договор за заем со Соција-
листичка Автономна Покраина Косово ќе ја содржи 
и обврската на таа Покраина да ја заврши изград-
бата на двете сообраќајни ленти помеѓу Зајмово и 
Коморан, и тоа: (i) најдоцна до времето на завршува-
њето на изградбата на Делот Д на проектот и (ii) 
во согласност со оние технички елементи што се 
изложени во Прилогот 5 кон овој договор за целите 
на Делот Д на проектот или со оние во поглед на 
кои во дадениот* момент би била постигната соглас-
ност помеѓу заемопримателот и Банката. 

Оддел 5.03. Заемопримателот веднаш ќе ги пре-
земе сите такви дејствија и ќе прибегне кон секоја 
таква мерка што му стои на располагање согласно 
со секој од супсидијарните договори за заемот по-
меѓу заемопримателот и кој и да е супсидијарен 
заемопримател или на друг начин, за да обезбеди 
точно извршување од страна на тој супсидијарен 
заемопримател на сите такви обврски по респектив-
ните супсидијарни договори за заемот, како што е 
наведено во одделот 5.02 на овој договор, и ќе пре-
земе, или ќе направи да се преземат сите разумни 
мерки што ќе бидат побарани од заемопримателот 
за да му се овозможи на таквиот супсидијареч зае-
мопримател да ги изврши тие обврски. 

Оддел 5.04. Без ограничување или рестрикција 
на одредбите на одделот 5.03 на овој договор, заемо-
примателот особено се обврзува дека, секогаш кога 
има причини за верување дека финансиските сред-
ства оо кои располага еден супсидијарен заемопри-
мател ќе бидат недоволни за издатоците оценети 
како потребни за изведување на овој дел на проек-
трт што треба да го изведе тој супсидијарен заемо-
примател, ќе состави прецизирања, кои ќе ја 
задоволат Банката, навремено да го снабде тој супси-
дијарен заемопримател, или ќе се погрижи супсиди-
јарниот заемопримател да биде снабден со финан-
сиски средства потребни за покритие на таквите 
издатоци. 

Оддел 5.05. (а) Заемопримателот и Банката во 
потполност ќе соработуваат за да се обезбеди да 
бидат исполнети целите на заемот. За таа цел, секој 
од нив ќе fa го достави на другата страна секое 
известување што разумно ќе се бара во поглед на 
општиот статус на заемот. Од страна на заемопри-
мателот. таквите известувања ќе ги вклучуваат из-
вестувањата во поглед на финансиската и економ-
ската ситуација на територијата на заемопримате-
лот, на состојбата на заемопримателевиот меѓунаро-
ден платен биланс, како и во поглед на извршува-
њето на обврските од страна на супсиднјарните 
заемоприматели по респективните супсидијарчи до-
говори за заемот. 

(б) Заемопримателот и Банката одвреме-навреме 
преку свои претставници ќе разменуваат мислења 
во поглед на прашањата што се однесуваат на це-
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the Loan and the maintenance of the service thereof. 
The Borrower shall prompiiy inform the Bank of any 
condition which interferes with, or threatens to 
interfere with, the accomplishment of the purposes of 
the Loan, the maintenance of the service thereof and 
the performance by any Subsidiary Borrower of its 
obligations under the respective Subsidiary Loan 
Agreement. 

(c) The Borrower shall afford all reasonable 
opportunity for accredited representatives of the Bank 
to visit any part of the territories of the Borrower 
for purposes related to the Loan. 

Section 5.06. It is the mutual intention of the 
Borrower and the Bank that no other external debt 
shall enjoy any priority over the Loan by way of a 
lien on governmental assets. To that end, the Borrower 
undertakes that, except as the Bonk shall otherwise 
agree, if any lien shall be created on any assets of 
the Borrower as security for any external debt, such 
lien will ipso facto equally and ratably secure the 
payment of the principal of, and interest and other 
charges on, the Loan and the Bonds, and that in 
the creation of any such lien express provision will 
be made to t£at effect; provided, however, that the 
foregoing provisions of this Section shall not apply to: 
(i) any lien created on property, at the time of 
purchase thereof, solely as security for the payment 
of the purchase price of such property; or (л) any lien 
arising in the ordinary course of banking transactions 
and securing a debt maturing not more than one year 
after its date. 

The term "assets of the Borrower" as used in this 
Section includes assets of the Borrower or of any 
agency of the Borrower, including assets of the 
National Bank of Yugoslavia or any other institution 
performing the functions of a central bank for the 
Borrower. 

If any lien shall be created on any assets of any 
of the Borrower's political subdivisions or of any such 
political subdivision as security for any external debt, 
the Borrower, except as the Bank shall otherwise 
agree, shall give to the Bank an equivalent lien to 
secure the payment of the principal of, and interest 
and other charges on, the Loan and the Bonds. 

Section 5.07. The principal of, and interest and 
other charges on, the Loan and the Bonds shall be 
paid without deduction for, and free from, any taxes, 
and free from all restrictions, imposed under the laws 
of the Borrower or laws in effect in its territories; 
provided, however, that the provisions of this Section 
shall not apply to taxes upon payments under any 
Bond to a holder thereof other than the Bank when 
such Bond is beneficially owned by an individual or 
corporate resident of the Borrower. 

Section 5.08. This Loan Agreement and the Bonds 
shall be free from any taxes that shall be imposed 
under the laws of the Borrower or laws in effect in 
its territories on or in connection with the execution, 
issue, delivery or registration thereof. 

Section 5.09. The Borrower shall exercise its 
powers and functions with respect to all public roads 
in its territories (except roads falling within the 
jurisdiction of municipalities) so as to ensure (i) that 
such roads will be adequately maintained and repaired 
in accordance with sound engineering and financial 
practices and that the funds, facilities, services and 
other resources required therefor will be provided, 
promptly as needed, (ii) that the systematic collection 
and recording of such technical, economic and financial 
data will be continued as shall be reasonably required 

лите на заемот и на одржувањето на службата по 
него. Заемопримателот без одлагање ќе ја извести 
Банката за која и да било состојба што има вли-
јание, или се заканува да има влијание, врз испол-
нувањето на целите на заемот, врз одржувањето на 
службата по него, или врз извршувањето од страна 
на супсидијарните заемоприматели на нивните об-
врски по респективните супсидијарни договори за 
заемот. 

(ц) Заемопримателот ќе им даде секоја разумна 
можност на овластените претставници на Банката 
да го посетат кој и да е дел на територијата на 
заемопримгтелот заради целите во врска со заемот. 

Оддел 5.06. Заемна намера на заемопримателот 
и на Банката е никаков друг странски долг да не 
ужива било каква предност пред овој заем по пат 
на залог на владиниот имот. За таа цел заемопри-
мателот се обврзува дека, освен ако Банката пои-
наку не се согласи, ако каков и да е залог биде вос-
поставен на кој и да е имот на заемопримдтелот, 
како обезбедување за каков и да е надворешен долг, 
таквиот залог со самото тоа подеднакво и сразмерно 
ќе го обезбедува плаќањето на главницата и на 
каматите и на другите трошоци по заемот и по об-
врзниците и дека при воспоставувањето на каков 
и да е таков залог изречни одредби ќе бидат усвое-
ни за таа цел, под услов, меѓутоа, претходните од-
редби на овој оддел да нема да се применуваат на: 
(i) каков и да е залог воспоставен на имотот во вре-
мето на неговото купување само како обезбедување 
за плаќањето на цената на таквиот имот; или (ii) кој 
и да е залог кој произлегува од редовните банкар-
ски трансакции и кој го обезбедува долгот што 
стасува не подоцна од една година од неговиот 
датум. 

Изразот „имот на заемопримателот", како што 
се употребува во овој оддел, го вклучува имотот на 
заемопримателот или на било која агенција на зае-
мопримателот. вклучувајќи го имотот на Народна-
та банка на Југославија или на која и да е друга 
институција која извршува функции на централна 
банка за заемопримателот. 

Ако биде воспоставен каков и да е залог врз 
кој и да е имот на која и да е од заемскпримателе-
вите политички потесни единици, или на која и да 
е агенција на која и да е таква политичка потесна 
единица, како обезбедување за каков и да било над-
ворешен долг, заемопримателот, освен доколку Бан-
ката не се согласи на нешто друго, ќе и даде на 
Банката еквивалентен залог да го обезбеди плаќа-
њето на главницата, каматата и другите обврски во 
врска со овој заем и обврзниците. 

Оддел 5.07. Главницата на заемот и каматата и 
другите трошоци на заемот и на обврзниците ќе 
бидат платени без одбивање и ослободени од било 
какво оданочување наметнато со законите на заемо-
примателот или со законите што се во сила на него-
вата територија; под услов, меѓутоа, одредбите на 
овој оддел да не бидат применети врз оданочување-
то и трошоците што го товарат плаќањето по која 
и да е обврзница кон друг држател освен Банката 
кога таква обврзница е сопственост на корисник кој 
е физичко или празно лице на заемопримателот. 

Оддел 5.08. Овој Договор за заем и обврзниците 
ќе бидат ослободени од сите такси што би биле на -
метнати со законите на заемопримателот или со за-
коните што се во сила на неговата територија во 
врска со нивното изоставување , издавање, преда-
вање или регистрирање. 

Оддел 5.09. Заемопримателот ќе го користи сво-
ето овластување и функциите во поглед на сите јавни 
патишта на својата територија (освен патиштата што 
спаѓаат во надлежност на општините) за да обез-
беди: (i) таквите патишта да бидат адекватно одр-
жувани и поправувани во согласност со добрата 
градежна и финансиска практика и без одлагање, 
а според укажаната потреба, да обезбеди финансис-
ки средства, погодности, услуги и други извори 
потребни за таа цел; (ii) да продолжи со системат-
ското собирање и евидентирање на оние технички, 
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for the proper planning of maintenance, improvements 
and extensions of such roads, and (iii) that the 
dimensions and axle-load^ of vehicles using such 
roads shall not exceed the limits set forth in the 
Borrower's Regulation No. 01-2/64-8 of June 29, 1964. 

Article VI 

REMEDIES OF THE BANK 

Section 6.01. If any event specified in Section 7.01 
of the General Conditions or in Section 6.02 of this 
Agreement shall occur and shall continue for the 
period, if any, therein set forth, then at any 
subsequent time during the continuance thereof, the 
Bank, at its option, may by notice 1o the Borrower 
declare the principal of the Loan and of all the Bonds 
then outstanding to be due and payable immediately, 
together with the interest and other charges thereon 
and upon any such declaration such principal, interest 
and charges shall become due and payable immediately, 
anything to the contrary in this Loan Agreement or 
in the Bonds notwithstanding. 

Section 6,02. For the purposes of Section 7.01 of 
the General Conditions, the following additional event 
is specified: 

A default shall occur on the part of a Subsidiary 
Borrower in the performance of any such obligations 
under its Subsidiary Loan Agreement as are referred 
to in Section 5.02 of this Agreement and such default 
shall continue for a period of sixty days after notice 
thereof shall have been given by the Bank to the 
Borrower. 

Article VII 

EFFECTIVE DATE; TERMINATION 

Section 7.01. The following events are specified 
as additional conditions to the effectiveness of this 
Loan Agreement within the meaning of Section 11.01 
(c) of the General Conditions: 

(a) The execution and delivery of each Subsidiary 
Loan Agreement on behalf of the Borrower and the 
Subsidiary Borrower which is a party thereto shall 
have been duly authorized or ratified by all necessary 
governmental action. 

(b) Each Subsidiary Borrower shall have passed the 
Odluke o f inansiranju (Decision on Financing) required 
for the financing of the Par t of the Project located in 
its territory. 

Section 7.02. The following are specified as 
additional matters, within the meaning of Section 11.02 
(c) of the General Conditions, to be included in the 
opinion or opinions to be furnished to the Bank: 

(a) That each Subsidiary Loan Agreement has been 
duly authorized or ratified by, and executed and 
delivered on behalf of, the Borrower and the Subsidiary 
Borrower which is a party thereto and constitutes 

економски и финансиски податоци како што тоа 
умесно ќе биде потребно заради адекватно плани-
рање на одржувањето, подобрувањето и поправу-
ваното на тие патишта и (iii) димензиите и осните 
оптоварувања на возилата што се движат на тие 
патишта да не ги надминат лимитите изложени во 
Правилникот на заемопримателот бр. 01-2/64 од 29 
јуни 1964 година. 

Член VI 

МЕРКИ НА КОИ ИМА ПРАВО БАНКАТА 

Оддел 6.01. Ако настапи кој и да е случај спе-
цифициран во одделот 7.01 на „Општите услови" 
или во одделот 6.02 на овој договор и неговото 
траење евентуално се продолжи за периодот наве-
ден таму. тогаш во секој натамошен час за времето 
за кое се продолжува случајот, Банката, по свој 
избор, може по пат на известување упатено до заемо-
примателот да ја прогласи главницата на заемот и 
сите обврзници што тогаш се ненамирени дека се 
стасани и веднаш наплатива заедно со каматата и 
другите обврски во врска со истата и по секоја 
таква декларација таквата главница, каматата и 
обврските ќе станат стасани и веднаш наплатива 
без оглед на сето она што во противна смисла би 
можело да биде кажано во овој Договор за заем или 
во обврзниците. 

Оддел 6.02. За целите на одделот 7.01 на „Оп-
штите услови", се специфицира следниот додатен 
случај: 

Ако дојде до неисполнување од страна на суп-
сидијарниот заемопримател на извршувањето на 
која и да е таква обврска според неговиот супси-
дијарен договор за заемот, за кој стануваше збор 
во одделот 5.02 на овој договор, и таквото неиспол-
нување потрае за период од шеесет дни откако од 
страна на Банката му е дадено известување за тоа 
на заемопримателот. 

Член VII 

ДАТУМ НА ОПЕРАТИВНОСТА; ПРЕСТАНОК НА 
ВАЖЕЊЕТО 

Оддел 7.01. Следните случаи се специфицирани 
како додатни услови за оперативноста на овој До-
говор за заем, во смисла на одделот 11.01 (ц) на 
„Општите услови": 
а) Изоставувањето и потпишувањето на секој суп-

ен ди ј арен договор за заем од името на заемо-
примателот и на супсидијарниот заемопримател 
кој е странка на тој договор треба да биде про-
писно авторизирано или ратификувано со пре-
земање на сите потребни акции на владата. 

б) Секој супсидијарен должник треба да има до-
несено Одлуки за финансирање потребни заради 
финансирање на делот на проектот лоциран на 
неговата територија. 
Оддел 7.02, Следното се специфицира како до-

датна материја, во смисла на одделот 11.02 (ц) на 
„Општите услови", која треба да биде вклучена во 

.правното мислење, односно правните мислења, кои 
е потребно Да и се достават на Банката: 
а) дека секој супсидијарен договор за заем е про-

писно авторизиран или ратификуван, непоставен 
и потпишан, од името на заемопримателот и на 
супсидијарниот заемопримател кој е странка на 
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a valid and binding obligation of the Borrower and 
such Subsidiary Borrower in accordance with its terms. 

(b) That each Subsidiary Borrower shall have 
passed the Odluke o f inansiranju (Decision on 
Financing) requiied for the financing of the Par t of 
the Project located in its territory. 

Section 7.03. The dale of August 31, 1970 is hereby 
specified for the purposes of Section 11.04 of the 
Geneial Conditions. 

Article VIII 

MISCELLANEOUS 

Section 8.01. The Closing Date shall be June 
30, 1974. or such other date as shall be agreed between 
the Borrower and the Bank. 

Section 8.02. The Federal Secretary of Finance of 
the Borrower is designated as representative of the 
Borrower for the purposes of Section 10.03 of the 
General Conditions. 

Section 8.03. The following addresses are specified 
for the purposes of Section 10.01 of the General 
Conditions: 

For the Borrower: 
Savezni sekretar i jat 

za f inansije 
Prvi bulevar 104 

Beograd, Yugoslavia 

Alternative address for cables: 
Savezni sekretar i jat 

za finansije 
Prvi bulevar 104 

Beograd, Yugoslavia 

For the Bank: 
International Bank for 
Reconstruction and Development 
1818 H Street, N W. 
Washington, DC. 20433 
United States of America . 

Alternative address for cables: 
INTBAFRAD 
Washington, D.C. 

In witness whereof, the parties hereto, acting 
through their representatives thereunto duly autho-
rized, have caused this Agreement to be signed in 
their respective names and to be delivered i|i the 
District of Columbia, United States of America, as of 
the day and year first above written. 

Socialist Federal Republic 
of Yugoslavia, 

by Bogdan Crnobrnja (s.) 
Authorized Representative 

International Bank for 
Reconstruction and Development, 

by Burke Knapp (s.) 
Vice-President 

тој договор и дека претставува добра и правна 
обврска на заемопримателот и на супсидијарниот 

заемопримател согласно неговите услови; 
б) секој супсидијарен должник треба да има до-

несено Одлуки за финансирање потребни заради 
финансирање на делот на проектот лоциран на 
неговата територија. 
Оддел 7.03. Со ова се специфицира 31 август 

1970 година како датум за целите на Одделот 11.04 
на „Општите услови". 

Член VIII 

РАЗНО 

Оддел 8.01. Заклучен датум ќе биде 30 јуни 1974 
година, или некој друг датум за кој ќе се спогодат 
заемопримателот и Банката. 

Оддел 8.02, Сојузниот секретар за финансии на 
заемопримателот е одреден за претставник на зае-
мопримателот за целите на одделот 10.03 на „Оп-
штите услови''. 

Оддел 8.03. Се специфицираат следните адреси 
за целите на одделот 10.01 на „Општите услови": 

За заемопримателот: 
Сојузен секретаријат за финансии 

Први Булевар 104, 
Белград, Југославија 

Алтернативна телеграфска адреса: 
Сојузен секретаријат за финансии 

Први Булевар 104, 
Белград, Југославија 

За Банката: 
International Bank for Reconstruction 
and Development 
1818 H. Street, N.W. 
Washington, D.C. 20433 
United States of America 

Алтернативна телеграфска адреса: 
In tbafrad 
Washington, D.C. 

Во потврда на што странките на овој договор, 
постапувајќи преку своите за тоа уредно овластени 
претставници, направија овој договор да биде пот-
пишан од нивното респективно име и да биде непос-
тавен во Дистриктот Колумбија, Соединети Амери-
кански Држави, на денот и годината означени погоре. 

Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија 
Богдан Црнобрња, е. р. 

овластен претставник 

Меѓународна банка за обнова 
и развој 

Burke Knapp, е. p. 
потпретседател 



.Четврток, 23 јули. 1970 С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ НА С Ф Р Ј Бро ј 32 — Страна 869 

Schedule 1 

ALLOCATION OF PROCEEDS OF LOAN 

Прилог 1 

РАСПРЕДЕЛБА Н А ИЗНОСОТ Н А ЗАЕМОТ 

Category 

I. Construction* of Pa r t А 
od the Project 
(Bosnia and Heicegovina) 

II Construction* of Pa r t В 
of the Project 
(Montenegro) 

III. Construction* of Pa r t C 
of the Project 
(Serbia) 

IV. Construction* of Pa r t D 
of the Project 
(Kosovo) 

V. Construction* of Par t Е 
of the Project 
(Vojvodina) 

VI. Unallocated 

Amounts Expressed 
in Dollar Equivalent 

14,600,000 

4,000.000 

3,900,000 

2.100,000 

10,600,000 
4,800,000 

Total 40,000,000 

Категорија 

I Изградба*) на Делот А на 
Проектот 
(Босна и Херцеговина) 

I I Изградба*) на Делот Б на 
Проектот 
(Црна Гора) 

I I I Изградба*) на Делот Ц на 
Проектот 
(Србија) 

IV Изградба*) на Делот Д на 
Проектот 
(Косово* 

V Изградба*) на Делот Е на 
Проектот 
(Војводина) 

VI ^ р а с п о р е д е н о 

Вкупно: 

Износи изразени 
во доларска 

противвредност 

14,600.000 

4,000.000 

3,900.000 

2,100,000 

10,600.000 
4,800.000 

40,000.000 

• including 5V* of the cost of construction for super-
vision af construction. 

•) Вклучувајќи 5°/*, трошоци за градење за надзор на град-
бата. 

Reallocation Upon Change in Cost Estimates 

1. If the est imate of ths cost of the items included 
in any of the Categories I to V shall decrease, the 
amount of the Loan then allocated to, and no longer 
required for, such Category will be reallocated by 
the Bank to Category VI. 

2. If the est imate of the cost of the items included 
in any of the Categories I to V shall increase, an 
amount equal to 41% of such increase will be allocated 
by the Bank, at the request of the Borrower, to such 
Category f rom Category VI, subject, however, to the 
requirements for contingencies, as determined by the 
fiank. in respect of the cost of the items in the other 
Categories. 

Распределба согласно промената на цените 

1. АКО цената на ставките вклучени во која 
и да е категорија од I до V биде помала, износот 
на заемот што е распореден за таа категорија, а за 
неа повеќе не е потребен, ќе биде прераспределен 
од страна на Банката во категоријата VI. 

2. Ако цената на ставките вклучени во која и 
да е категорија од I до V биде поголема, износот 
рамен на 41% на таквото зголемување ќе биде рас-
пореден од страна на Банката , по барање на заемо-
примателот, во таа категорија од категоријата VI, 
под резерва, меѓутоа, на потребите за непредвидени 
работи, согласно одлуката на Банката , Бо поглед 
на цената на ставките во другите категории. 

Schedule 2 

AMORTIZATION SCHEDULE 

Payment of Principal 
Date Payment Due (expressed in dollars)* 

Прилог 2 

А М О Р Т И З А Ц И О Н Е Н ПЛАН 

Датум на стасаност на Плаќање на главницата 
плаќањата (изразено во долари*) 

September 1, 1975 475,000 
March 1, 1976 490,000 
September 1. 1976 505,000 
March 1, 1977 525,000 
September 1, 1977 545,000 
March 1, 1978 560,000 
September 1, 1978 580,000 
March 1, 1979 600,000 
September 1, 1979 625,000 
March 1, 1980 645,000 
September 1, 1980 665,000 
March 1, 1981 690,000 
September 1, 1981 715,000 

* To the extent that any portion of the Loan is repayable 
in a currency other than dollars- (see General Conditions, 
Section 4.02), the figures in this column represent dollar 
equivalents determined as for purposes of withdrawal. 

1 септември 1975 475.000 
1 март 1976 490.000 
1 септември 1976 505.000 
1 март 1977 525.000 
1 септември 1977 545.000 
1 март 1978 560.000 
1 септември 1978 580.000 
1 март 1979 600.000 
1 септември 1979 625.000 
1 март 1980 645.000 
1 септември 1980 665.000 
1 март 1981 690.000 
1 септември 1981 715.000 

**) Во-обем во кој било кој дел на заемот е отплатив 
во друга валута а не во долари (да се видат „Општите ус-
лови", оддел 4.02), бројките во оваа колона претставуваат 
доларски противвредноста што се одредени за целите на 
повлекуван-0—k 
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Date Payment Due Payment of Principal 
(expressed in dollars) 

March 1, 1982 740,000 
September 1, 1982 765,000 
March 1, 1983 795,000 
September 1, 1983 820,000 
March 1, 1984 850,000 
September 1, 1984 880,000 
March 1, 1985 910,000 
September 1, 1985 940,000 
March 1, 1986 975,000 
September 1, 1986 1,010,000 
March 1, 1987 1,045,000 
September 1, 1987 1,080,000 
March 1, 1988 1,120,000 
September 1, 1988 1,155,000 
March 1, 1989 1,200,000 
September 1. 1989 1,240,000 
March 1, 1990 1,285,000 
September 1, 1990 1,330,000 
March 1, 1991 1,375,000 
September 1, 1991 1,420,000 
March 1, 1992 1,470,000 
September 1. 1992 1,525,000 
March 1, 1993 1,575,000 
September 1, 1993 1,630,000 
March 1,. 1994 1,690,000 
September 1, 1904 1,750,000 
March 1, 1995 1,805,000 

Датум на стасаност на Плаќање на главницата 
плаќањата (изразено во долари) 

1 март 1982 740.000 
1 септември 1982 765.000 
1 март 1983 795.000 
1 септември 1983 820.000 
1 март 1984 850.000 
1 септември 1984 880.000 
1 март 1985 910.000 
1 септември 1985 940.000 
1 март 1986 975.000 
1 септември 1986 1,010.000 
1 март 1987 1,045.000 
1 септември 19Ѕ7 1,080.000 
1 март 198Ѕ 1,120.000 
1 септември 1988 1,155.000 
1 март 1989 1,200.000 
1 септември 1989 1,240.000 
1 март 1990 1,285.000 
1 септември 1990 1,330.000 
1 март 1991 1,375.000 
1 септември 1991 1,420.000 
1 март 1992 1,470.000 
1 септември 1992 1,525.000 
1 март 1993 1,575.000 
1 септември 1993 1,630.000 
1 март 1994 1,690.000 
1 септември 1994 1,750.000 
1 март 1995 1,805.000 

Premiums on Prepayment and Redemption 

The following percentages are specified as the 
premiums payable on repayment in advance of ma tu -
rity of any portion of the principal amount of the 
Loan pursuant to Section 3.05 (b) of the General 
Conditions or on the redemption of any Bond prior to 
its maturi ty pursuant to Section 8.15 of the General 
Conditions: 

Time of Prepayment or Redemption Premium 

Not more than three years before 
matur i ty * 3/4% 

More than three years but not more than 
six years before maturi ty 2% 

More than six years but not more than 
eleven years before maturi ty 2-3/4% 

More than eleven years but not more 
than sixteen years before matur i ty 4-1/4% 

More than sixteen years ' but not more 
than twenty-one years before 
maturi ty . 5-1/2% 

More than twenty-one years but not 
more than twenty- three years 
before maturi ty 6-1/2% 

More tnaa twenty- three years before 
maturi ty 7% 

Премии во случа ј иа враќање на заемот пред рокот 
и откупот 

Следните проценти се означуваат како премии 
плативи во случај на враќање на заемот пред ста-
саноста на кој и да е дел на главницата на заемот, 
согласно одделот 3.05 (б) на ,,Општите услови" или 
во случај на откуп на обврзниците пред нивното 
стасување, согласно одделот 8.15 на „Општите ус-
лови". 

Време на враќање на заемот пред 
рокот или откупот Премија 

Не повеќе од три години пред стасувањето 3/4°/о 
Повеќе од три, но не повеќе од шест го-
дини пред стасувањето 2% 
Повеќе од шест, но не повеќе од единаесет 
години пред стасувањето • 23А°/о 
Повеќе од единаесет, но не повеќе од шес-
наесет години пред стасувањето • 41/4°/о 

Повеќе од шеснаесет, но не повеќе од два-
есет и една година пред стасувањето 5V2°/o 
Повеќе од дваесет и една година, но не-по-
веќе од дваесет и три години пред стасу-
вањето 6V2°/o 
Повеќе од дваесет и три години пред ста-
сувањето 7% 

Schedule 3 

DESCRIPTION OF THE PROJECT 

The Project consists of: 
Part A. The construction in the Socialist Republic 

of Bosnia and Hercegovina of a two-lane highway 
from Sarajevo to Zenica, about 65 km long. 

Part В. The construction in the Socialist Republic 
of Montenegro of a two-lane highway from Bar to 
Ulcinj about 25 km long. 

Part C, The construction in the Socialist Republic 
of Serbia of: 

(1) that section of a two-lane highway connecting 
Podujevo with Pepeljevac which is located between ф е 

Прилог 3 

ОПИС НА ПРОЕКТОТ 

Проектот се состои од: 
Делот А: Изградба во Социјалистичка Репуб-

лика Босна и Херцеговина на пат со две сообраќајни 
ленти од Сараево да Зеница, должина околу 65 km. 

Делот Б : Изградба во Социјалистичка Републи-
ка Црна Гора на пат со две сообраќајни ленти 
од Бар до "Улцињ, должина околу 25 km. 

Делот Ц: Изградба во Социјалистичка Репуб-
лика Србија: 

(1) На онаа делница до патот со две сообраќајни 
ленти кој го поврзува Поду ево со Пепелевац а која 
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border of the Socialist Autonomous Province of 
Kosovo and Pepeljevac, about 29 km long, and 

(2) that section of a two-lane highway connecting 
Belgrade with Novi Sad which is located between 
Belgrade and the border of the Socialist Autonomous 
Province of Vojvodina, about 6 km long. 

Fart D. The construction in the Socialist Autono-
mous Province of Kosovo of: 

(1) a two-lane highway from Pec to Zajmovo, 
about 22 km long. 

(2) a two-lane highway from Komoran to Velika 
Slatina, about 9 km long, 

(3) a highway bridge, including approaches, over 
a railroad track near Kosovo Polje, about 600 m long, 

(4) that section of a two-lane highway connecting 
Podujevo with Pepeljevac which is located between 
Podujevo and the border of Kosovo, about 8 km long. 

Part Е. The construction in the Socialist Autono-
mous Province of Vojvodina (i) "of that section of a 
two-lane highway connecting Belgrade with Novi Sad 
which is located between the border of Vojvodina and 
Novi Sad, about 51 km long, and (ii) of a bridge over 
the Danube Biver, including approaches, about 1500 m 
long. 

The Project is expected to be completed by 
December 31, 1973. 

Schedule 4 
SUPPLEMENTARY PROCUREMENT PROCEDURES 

The following supplementary procedures shall be 
followed for road construction contracts to be financed 
out of the proceeds of the Loan: 

1. Prequalification of bidders as described in 
paragraph 1.3 of the Guidelines referred to in Section 
3.02 of this Agreement shall be used for bidding on all 
road construction works under Categories I to V of 
Schedule 1 to this Agreement, and at least 45 days 
shall be allowed for submission of prequalification 
documents. 

2. Foreign contractors shall not be required to 
register in Yugoslavia as a prerequisite for submitting 
bids. In the event that registration shall be necessary* 
after a foreign contractor has been notified that he 
will be awarded a contract, the Borrower shall facili-
tate the registration. 

3. For the purposes of bidding, each of the high-
ways included in the Project has been divided into 
appropriate sections. In respect of each highway, bids 
for all sections shall be called simultaneously. Bidders 
shall have the opportunity to bid on one, all, or any 
combination of sections, and the evaluation of bids 
shall be made on the basis of the lowest cumulative 
total bid or bids in respect of each highway. 

4. A period of at least 60 days shall be allowed 
for submission of bids, except for Par ts C.2 and Е of 
the Project, for which such period shall be at least 
90 days. 

5. Bid bonds or guarantees in the amount of at 
least 3% of the bid value shall be required with the 
submission of bids. 

6. Each contract shall be on a unit-price basis 
and shall include: 

(i) a price escalation clause as described in para-
graph 4.4 of the "Guidelines"; 

(ii) a provision for retention money in the amount 
of at least 5% of the contractor's monthly statements; 
and 

(iii) an obligation to provide a performance bond 
in the amount of 100% of the contract value or al ter-
natively, at the contractor's option, a bank guarantee 
in the amount of at least 10% of the contract value. 

се наоѓа помеѓу границата на Социјалистичка Ав-
тономна Покраина Косово и Пепелевац, должина 
околу 29 km, и 

(2) На онаа делница од патот со две сообраќај-
ни ленти кој го поврзува Белград со Нови Сад а 
која се наоѓа помеѓу Белград и границата на Со-
цијалистичка Автономна Покраина Војводина, дол-
жина околу 6 km. 

Делот Д: Изградба во Социјалистичка Автоном-
на Покраина Косово: 

(1) на пат со две сообраќајни ленти од Пек до 
Зајмово, должина околу 22 km, 

(2) на пат со две сообраќајни ленти од Коморан 
до Велика Слатина, должина околу 9 km, 

(3) на надвозник со пристапи, над железничка-
та пруга во близината на Косово Поле, должина 
околу 600 т , 

(4) на онаа делница од патот со две сообраќајни 
ленти кој го поврзува Поду ево со Пепелевац зико ја 
се наоѓа помеѓу Подуево и границата на Косово, 
должина околу 8 km. 

Делот Е: Изградба во Социјалистичка Автоном-
на Покраина Војводина (i) на онаа делница од патот 
со две сообраќајни ленти кој го поврзува Белград 
со Нови Сад а која се наоѓа помеѓу границата на 
Војводина и Нови Сад, должина околу 51 km и (ii) 
на мост преку Дунав, со пристапи, должина околу 
1.500 т . 

Се предвидува дека градењето на проектот ќе 
биде завршено до 31 декември 1973 година. 

Прилог 4 
ДОПОЛНИТЕЛНА ПРОЦЕДУРА ОКОЛУ НАБАВ-

КИТЕ 
Кон следната дополнителна процедура треба да 

се придржува во поглед на договорите за изградба 
на патиштата според кои исплатите ќе се вршат 
од износот на заемот: 

1. Претквалификација на наддавачите, како што 
е опишано во ставот 1 3 од упатството на" кое упа-
тува одделот 3.02 од овој договор, ќе се применува 
заради лицитација по сите градежни работи на 
патиштата од категориите I до V од Прилогот 1 кон 
овој договор, а најмалку 45 дена ќе бидат оставени 
на располагање за поднесување на претквалифика-
циони документи. 

2. Од странските наддавачи нема да се бара 
нивна регистрација во Југославија како предуслов 
за поднесување понуди. Во случај да биде потребна 
регистрација откако на странскиот наддавач му 
е соопштено дека со него ќе се склучи договор, за-
емопримателот ќе ја олесни таа регистрација. 

3. За . потребите на лицитација, секој од па-
тиштата што е вклучен во проектот е поделен на 
соодветни делници. Во однос на секој одделен пат, 
л и ц и т а ц и ј е за сите негови делници мораат да би-
дат истовремено огласени. Понудувачите ќе имаат 
можност да лицитираат за една, за сите или за 
која и да е комбинација на делници, а оцената на 
понудите ќе се изврши врз база на најниската 
кумулативна вкупна понуда или понуда во однос 
на секој одделен пат. 

4. Период од најмалку 60 дена ќе биде ставен 
на располагање за поднесување понуди, освен де-
ловите Ц, Д и Е на Проектот, за кои тој период 
ќе изнесува најмалку 90 дена. 

5. Обврзници или гаранции во височина од нај -
малку 3% од вредноста на понудата ќе се бараат 
при поднесување на понудите. 

6. Секој договор ќе се склучи врз база на 
единична цена и ќе содржи: 

(i) лизгава скала, како што е опишана истата 
во ставот 4.4 од Упатството; 

. (ii) одредба за кауција во височина од најмалку 
5% од месечните сметки на изведувачот; како и 

(iii) обврска да се даде гаранција за изведува-
њето по основ на извршувањето на работата во 
височина од 100% од вредноста на договорот или, 
алтернативно, по избор на изведувачот, банковна 
гаранција во износ од барем 10% од вредноста на 
договорот. 
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7. The following documents shall be submitted to 
the Bank foi approval: 

(a* prioi to advertisement: 
prequalifieation documents and list of addresses. 

(b) prioi to invitation of bids: 
(i) evaluation of completed prequalifieation docu-

ments and proposed list of prequalified contractors; 
and 

(ii) bidding and contracting documents. 
(c) prioi to coniract award: 
(i) abstract and evaluation of bids received; and 
(ii) recommendation foi award. 
8. As soon as a contract has been signed, a copy 

thereof shalJ be sent to the Bank promptly after 
execution of any s ich contract and prior to the 
submission to tne Bank of the first application for 
withdrawal in respect of such contract. 

Schedule 5 

HIGHWAY DESIGN STANDARDS 

The highways included in the Project shall be 
constructed (i) in accordance with the design standards 
set out below, and (i ) foi design elements not. covered 
by such standaids. m accordance with the Federal 
Design Standard* of the Borrower, published in the 
Official Gazette of the Bonower dated March 20, 19G9. 

A. For Four-Lane Divided Expressways (only two-
-lancs constructed initially): Parts A, C 2 and Е of 
the Project (1), (3) 

7. Следните документи ќе 6 се поднесат на со-
гласност на Банката: 

(а) пред огласувањето: 
документи за подобноста и листа на оние на 

кои ќе им се обрне; 
(б) пред поканата за понуди: 
(i) опена на комплетираните претквалификами-

они документи и предложени листи на подобни из-
ведувачи; и 

(ii) лицитациони и договорни документи. 
(ц) пред отстапувањето на работите: 
(i) извод и процена на примените понуди; и 
(и) препорака за отстапување на работите. 
8, Штом договорот ќе биде потпишан, една ко-

пија од истиот ќе биде доставена до Банката вед-
наш по склучувањето на таквиот договор, а пред 
да и биде поднесено на Банката првото барање за 
користење на средствата од заемот во поглед на 
тој договор. 

Прилог 5 

ТЕХНИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ НА АВТОПАТИШТАТА 

Автопатиштата вклучувајќи го и Проектот, ќе 
бидат изградени (i) во согласност со подолу изне-
сените технички елементи а (ii), што се однесува 
до техничките елементи кои не се опфатени со тие 
стандарди, во согласност со техничките елементи 
содржани во сојузните стандарди, објавени во 
службениот лист на заемопримателот од 20 март 1969 
година. 

А. За автопатиштата со одвоен коловоз (во првата 
етапа еден коловоз со две сообраќајни ленти): 

Делови А, Ц2 и Е од овој проект 1), 3) 

Категорија на теренот 

Design 
Characteristic 

Type of Terrain 

Unit Flat Rolling 

Проектни 
елементи 

Design Speed 

Maximum Gradient 
Width of 

(a) Through Lanes 

(b) Slow Moving 
Lane 

Minimum Width of Shoulder 

(a) Including Slow 
Moving Lane 

(b) Without Parking 
Areas for Disabled 
Vehicles 

(c) Width of Shoulder 
with Parking Aieas 
foi Disabled 
Vehicles 

Minimum Width of Center 
Median (when second part 
of expressway is 
constructed) 

Minimum Horizontal 
Sight Distance 
(поп-pass''пд). 
Type ol Wearing 
Surface (2) 

km/h 120 120(100) 

% 3.00 4.00 

m 2аЗЛ5 2a3.75 

ш 3.00 

m — 4.00 

m 2.50 2.50 

m 1,00 1.00 

m 4.00(2.50) 4.00(2.50) 

m 270 270(200) 

— Asphalt Concrete 

(1) Л1Ј Project highways are to be designed for a single 
axle-lorid of 10 »ле!lie tons. 

(2) In the оа-е of the exp: ossway Belgrade—Novi Sad, 
only the asphalt binder course will be placed; an asphalt 
concrete wearing surface will be applied in the fu ture when 
required and is not included in the Project. 

(3) Exceptional limits are listed in parentheses. 

K 
I s £ a 
I 2 
W 

s s 

s a ПЈ ПЈ Pi tr 

km/h 120 

3,00 

2a3,75 
2a3,75 

Сметковни брзини 
Максимален надолжен 
наклон % 
Широчина на 

а) сообраќајната лента m 
лента m 

б) посебната лента за 
бавно возење ш — 

Минимална широчина 
на банкините 

а) со лентата за бав-
но возење m — 

б) без лентата за за-
солнување на вози-
ла во нужда m 2,50 

ц) со лентата за за-
солнување на во-
зилата во нужда m 1,00 

Минимална широчина на 
разделниот појас (по из-
градбата на вториот коло-
воз) m 
Минимална хоризонтал-
на нормална должина 
на прегледноста (без 
престигнување) m 270 

Вид површински слој2) ' — 1 

о 

4,00(2,50) 

120(100) 

4,00 

2аЗ,75 
2аЗ,75 

3,00 

4,00 

2,50 

1,00 

4,00(2,50) 

270(200) 

асфалтон бетон 

1) Сите коловози ќе бидат проектирани з а осно оптова-
рување од 10 тони. 

2) Во случај на Автопатот Белград—Попи Сад ќе се 
изведе само врзниот слој (биндер); површинскиот слој од 
асфалтен бетон ќе биде изведен кога ќе се укаже потреба 
и тој не е вклучен во овој проект. 

3) Исклучителните големини се дадени во загради. 
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В. For Two-Lane Highways of Category 2: Parts В, 
C 1 and D of the Project (1), (2), (3) 

Type of Terra in 

Design 
Characteristic Unit Rolling Hilly Mountainous 

Б. За патишта со две сообраќајни ленти од катего-
ријата II: Делови Б, Ц1 и Д од овој проект *), 2), *) 

Категорија на теренот 
Проектни 
елементи Единични Брано- Рамни- Пла-

мери вит чарски нински 

Design Speed k m / h 100(80) 80(60) 60(40) 
Maximum 
Gradient % 4 6 6(7) 
Width of 
Lanes m 3.75(3.50) 3.50(3 00) 3.00 
Width of 
Shoulder m 2.00(1.50) 1.50(1.00) 1.00 
Minimum 
Horizontal 
Sight Distance 
(non-passing) m 200(130) 130(85) 85(50) 
Type of 
Wearing 
Surface — Asphalt Concrete 

Сметковни брзини km/h 100(80) 80(60) 60(40) 
Максимален надолжен 
наклон °/о 4 6 6(7) 
Широчина на сообра-
ќа јната лента m 3,75(3,50) 3,50(3,00) 3,00 

Широчина на б а н к и ш т е m 2,00(1,50) 1,50(1,00) 1,00 
Минимална хоризон-
тална нормална дол-
ж и н а на прегледноста 
(без престигнување) m 200(130) 130(85) 85(50) 

Вид површински слој — асфалтен бетон 

(1) In mountainous terrain and in such other areas 
as may be deemed appropriate, parking areas for disabled 
vehicles shall be provided. They shall be 3.0 m wide (measured 
from the wearing surface edge to the face of guard rail) 
by 40 m long, spaced at about 0.5 km intervals on alternate 
sides of the rocd. 

(2) Exceptional limits are listed In parentheses. 
(3) All Project highways are to be designed for a 

single axle-load of 10 metric tons. . 

1) Во планинскиот терен, како и во другите потребни 
случаи, ќе бидат обезбедени ленти за запирање на возила 
во нужда. Истите се 3,С0 m широки (мерено од работ на 
лентата — .рабната линија до одбојната ограда) и 40 m долги, 
распоредени на отетој ание ед околу 0,5 km, наизменично. 

2) Исклучителните големини се дадени во загради. 
3) Сите коловози ќе бидат проектирани за осно оптова-

рување од 10 тони. 

SOCIALIST FEDERAL 
REPUBLIC OF YUGOSLAVIA 

May 28, 1970 

Re: Loan No. 678 YU 
(Fourth Highway Project) 

Gentlemen, 
1. During the negotiations for the proposed loan 

f rom the Internat ional Bank for Reconstruction and 
Development to the Socialist Federal Republic of 
Yugoslavia for the Fourth Highway Project we have 
exchanged views with you on measures taken, since 
the negotiations for the? Third Highway Project, to 
improve t ransport policy and coordination and to 
promote the development of the t ransport sector. In 
this connection we a re pleased to confirm tha t : 

(a) the -Federal Government, in cooperation with 
the Socialist Republics and Socialist Autonomous 
Provinces, is preparing a Five-Year Plan, 1971—1975, 
for the development of the t ransport sector in 
Yugoslavia This plan is intended to indicate investment 
and financing requirements, as well as requlatory, 
institutional and organizational requirements for its 
implementation. In this connection we have arranged 
for an integrated program of studies related to the 
transport sector, including a study for the coordinated 
development of the main highways of national and 
international importance; 

(b) within the f ramework of a general review of 
our laws and regulations we are also reviewing laws 
related to the highway sector. It is our intention to 
amend ' these laws as necessary for the country's 
economic development. We expect that this review 
will be completed and new legislation submitted to 
the Federal Assembly for approval in 1972. 

(c) we would like to make use of the Bank 's 
international experience by exchanging views with 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

28 мај 1970 година 

Предмет: Заем бр. 678 — YU 
(Четвртиот проект за 
патишта) 

Господа, 
1. За време на преговорите за предложениот за-

ем од Меѓународната банка за обнова и развој на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја за Четвртиот проект за патишта, разменивме со 
вас гледишта за преземените мерки по преговорите 
за Третиот проект за патишта заради подобрување 
на транспортната политика и за координација, како и 
за унапредување на развојот на транспортниот сек-
тор. Вр врска со тоа, со задоволство потврдуваме 
дека: 

- а) Сојузната влада, во соработка со социјалис-
тичките републики и социјалистичките автономни 
покраини, подготвува Петгодишен план 1971—1975 
за развој на транспортниот сектор во Југославија. 
Тој план има за задача да ги индицира инвестици-
оните и финансиските потреби, а исто така и регу-
латорните, институционалните и организационите 
инструменти за неговото извршување. Во врска со 
тоа ние презедовме мерки во поглед на една ин-
тегрирана програма на студии во врска со транс-
портниот сектор, вклучува јќи тука една студија за 
координираниот развој на главните автопатишта од 
значење за целата земја како и од меѓународно 
значење; 

б) во рамките на општото разгледување на за-
коните и прописите, ние ги разгледуваме и оние за 
друмскиот сектор Имаме намера да ги дополниме 
тие закони и прописи онака како ќе се покаже за 
потребно од гледната точка на стопанскиот развој 
на земјата. Очекуваме дека тоа разгледување ќе 
биде завршено и новото законодавство ќе и биде 
поднесено на Сојузната скупштина на одобрение во 
1972 година; 

ц) ние би сакале да се ползуваме со меѓународ-
ното искуство на Банката разменувајќи со вас гле-
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you сп our development plans and relevant studies 
for the transport sector. To this end, we intend to 
send you a draft of the Five-Year Plan and copies, 
or summaries, of the m j s t important studies as soon 
as they have been completed, as well as basic 
supporting data; 

(d) the Federal Secretariat for Economy and the 
Road Funds and Road Councils of the Socialist 
Republics and Socialist Autonomous Provinces have 
arranged to meet periodically for the purpose of 
solving problems of mutual interest, such as the 
dissemination of technical knowledge, and the 
establishment on a coun t rywide basis of: (i) highway 
maintenance standards; (ii) criteria and methods for 
the collection and analysis of data on highway traffic 
and costs of highway construction and maintenance; 
and (iii) motor vehicle operating costs and a highway 
inventory; all according to uniform criteria or 
principles; 

(e) the Federal Secretariat for Economy is 
responsible for the overall coordination of: 

(i) the supervision of the Third and Fourth 
Highway Projects being financed by the Bank; and 

(ii) the preparation of new highway projects, 
including technical-economic feasibility studies and 
detailed engineering, to be submitted for possible 
future financing by the Bank; and 

(f) we intend to introduce immediate measures 
to improve the organization and to strengthen the 
staff of the agencies of the Federal Government 
responsible for the t iansport sector as required to 
deal effectively with the changing pattern and rapid 
increase of traffic requirements. 

We shall keep you informed of the progress made 
in respect of the matters set forth above. 

2 With respect to the Loan Agreement 678 YU 
(Fourth Highway Project) of even date herewith and 
to the Subsidiary Loan Agreements to be entered into 
pursuant to Section 5.01 of said Loan Agreement we 
hereby confirm: 

(a) that the obligations to be undertaken in said 
Subsidiary Loan Agreements by the Subsidiary 
Borrowers regarding the construction, and/or 
improvement, and maintenance of access roads 
pursuant to Section 5 02 (a) (viii) of the Loan 
Agreement shall include such roads and such 
specifications (including construction schedules) as are 
set forth in the Annex to this letter; and 

(b) that said Subsidiary Loan Agreements shall 
provide for substantially the same conditions regarding 
repayment of principal and payment of interest and 
other charges thereon as those provided for in the 
Loan Agreement. 

It is our mutual understanding that in making 
the proposed loan you may rely on the statements and 
facts set for th 'herein. 

Very truly yours, 
Socialist Federal Republic 

of Yugoslavia, 
by Bogdan Crnobrnja (s.) 
Authorized Representative 

International Bank for 
Reconstruction and Development 
1818 H Street, N. W. 
Washington, D. C. 20433 
United States of America 

дишта за нашите развојни планови- и односни сту-
дии за транспортниот сектор. За таа цел, имаме на-
мера да ви го испратиме Нацртот на петгодишниот 
план и преписи, или изводи, од најважните сту-
дии штом ќе бидат довршени, како и основните 
придружни податоци; 

д) Сојузниот секретаријат за стопанство и фон-
довите за патишта и советите за патишта на соци-
јалистичките републики и на социјалистичките авто-
номни покраини се согласија периодично да се сос-
тануваат заради решавање на проблемите од заед-
нички интерес, како што се ширењето на технич-
кото знаење и донесувањето за целата земја *1) на 
стандарди за одржување на патиштата; 2) на кри-
териуми и методи за собирање и за анализа на 
податоците за сообраќајот на патиштата, како и за 
трошоците на изградбата и на одржувањето на па-
тиштата и 3) на експлоатациони трошоци на мо-
торните возила и катастар на патиштата, се според 
единствени критериуми, односно принципи; 

е) Сојузниот секретаријат за стопанство е од-
говорен за целокупната координација: 

i) на надзорот над Третиот и Четвртиот проект 
за автопатишта што ги финансира Банката, и 

ii) на подготовката на нови проекти на авто-
патишта, вклучувајќи ги тука техничко-економски-
те комплексни образложенија и главните планови 
што би биле поднесени заради евентуално идно 
финансирање од страна на Банката, и 

ф) имаме намера да заведеме непосредни мерки 
за подобрување на организацијата и за јакнење на 
персоналот на установите на Сојузната влада од-
говорни за транспортниот сектор заради адекватно 
дејствување со оглед на промената на структурата 
и на брзото зголемување на потребите на сообра-
ќајот. 

Ве известуваме за остварениот напредок по горе 
изложената материја. 

2. Во поглед на Договорот за заем 678 YU (Че-
тврти проект за патишта) од денес, како и во поглед 
на супсидијарните договори за заем што ќе бидат 
склучени во смисла на Одделот 5.01 од наведениот 
Договор за заем, со ова потврдуваме: 

а) дека обврската која од страна на супсидијар-
ните заемоприматели ќе биде преземена во наведе-
ниот супсидијарен договор во поглед на изградбата 
и, односно или, подобрувањето и одржувањето на 
приклучните патишта согласно Одделот 5.02 (а) (viii) 
од Договорот за заем ќе ги вклучува оние патишта 
и оние спецификации како што се изложени во 
додатокот кон ова писмо, и 

б) дека наведените супсидијарии договори за 
заем ќе ги предвиди суштински истите услови во 
поглед на враќањето на главницата и плаќањето 
на каматата како и на другите обврски во врска со 
истите како што се оние предвидени во Договорот 
за заем. 

Наша обострана спогодба е, одобрувајќи го пред-
ложениот заем, дека можете да се опрете врз из-
јавите и фактите што се изложени овде. 

Со почитзгвање 
За Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, 
Богдан Црнобрња, е. р. 
овластен претставник 

До Меѓународната банка за 
обнова и развој 
1818 Н. Street, N.W. 
Washington, D.C. 20433 
Соединети Американски Држави 
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Annex 

YUGOSLAVIA: FOURTH HIGHWAY PROJECT 

Construction and/or Improvement of Access and Connecting Roads to Project Highways1) 

Description 

I. Project Highway, Bar—Ulcinj 
1. Access Road to Bar 
2. Access Road to Ulcinj 

Width of Proposed 
Roadway and Each 

Length Shoulder *) 

(Km) 

2.0 

2.2 

4.2 

(meters) 

7.0 (1.5) 
7.0 (1.5) 

Est imated Completion Period of 
Total Cost of Detailed Construe-
in Millions Engineering tion 

a 
s 

12 
1.6 

И S 

сл > 
2 

0.10 completed 1971/1972 
0.12 completed 1971/1972 

2.8 0.22 

II. Project Highway, Belgrade—Novi Sad 

1. Access Road to Belgrade: 
(a) Lenin Boulevard 
(b) Lenin Boulevard 
(c) Transversal Road T-6 
(d) Par t of Route E-94 

Subtotal 1. 

4.0 
2.9 
2.3 

1.4 

10.6 

10.0 (2.75 and 2 25) 33.2 2.66 end 1970 1971/1972 
10.0 (2.75 and 6.0) 49.2 
10.0 (2.50 and 7.0) 44.0 

11.5 (2.0) and 11.5 (2.0) 
with 3m median 
between 29.0 

3.94 
3.52 

2.32 

1971/1973 
1971/1973 

1971/1973 

155.4 12.44 

2 Access Road to Novi Sad 

3 Access Road to Subotica 

3.1 7.5 (1.5) and 7 5 (1.5) 8.6 0.69 Ju ly 1970 
with 4m median 
between 

(north of Novi Sad) 1.8 7.5 (1.5) 3.3 0.26 Ju ly 1970 

15.5 167.3 13.39 

, Project Highway, Pe6—PriStinar-— Ni§ 

1. Main Road Zaimovo—Komoran 34.1 7.0 (15) 25.0 2.00 completed 
2. Main Road Kosovo Polje—PriStina 5.1 7.0 (2.0) 5.0 0.40 end 1970 
3. By-Pass Road at PriStina 2.0 7.0 (2.0) 9.2 _ 0.74 completed 
4. Access Road to Podujevo 1.3 7.0 (2.0) 1.8 0.14 completed 
5. Access Road to KurSumlija 2.6 6.0 (1.0) 2.6 0.21 completed 

45.1 43.6 3.49 

Project Highway, Sarajevo—Zenica 

1. Access Road to JoSanica 0.6 6.0 (10) 5.5 0.44 end 1970 
2, Access Road to Podlugovi 8.6 5.0 (0.75) 3.2 0.26 »» 

3. Access Road to Visoko 0.9 7.0 (1.0) 3.8 0.10 „ 
4. Access Road to K a k a n j 0.5 6.0 (1.0) 1 2 0.10 end 1971 
5. Access Road to Kaonik—Laska 5.3 6.0 (1 0) ! 8 5 0.68 end 1970 

6. Access Road to Zenica 0.5 7.5 (1.0) 7.2 0.58 end 1970 

16.4 34 4 2.76 

Grand Total 40.2 248.1 19.86 

1972 

1972 

1972/1973 

1972 

1971 
1970 

1971/1973 
1972 

1971/1973 
1971/1973 

1) All roadways will be designed for a single axle-load of 10 metric tons and will receive an asphalt-concrete surfacing. 
2) Unbracketed figures denote pavement width. Bracketed single figure donates width of shoulder on each side of 

pavement; two figures indicate different shoulder width on each side of pavement. 
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Прилог 

ЈУГОСЛАВИЈА: ЧЕТВРТИ ПРОЕКТ ЗА ПАТИШТА 

Изградба и'или поправка на приклучните и поврзувачките патишта од Проектот за патишта1) 

Проценети Завршеток Период 
Широчина вкупни на деталниот на 

на коловозот и трошоци во инженеринг градбата 
на секоја банкине1) милиони О п и с Должина 

(km) (метри) Ди- Екви-
нари валент 

во 
САД $ 

I Проект на патот, Бар—-Улцињ 
1. Приклучен пат за Бар 2,0 7 0 (1,5) 1,2 0,10 довршено 1971/1972. 
2. Приклучен пат за Улцињ 2,2 7,0 (1,5) 1,6 0,12 довршено 1971/1972. 

4,2 2.8 а,22 

И. Проект на патот, Белград—Нови Сад 
1. Приклучен пат за Белград: 

(а) Булевар Ленин 4.0 10,0 (2,75 и 2.25) 33,2 2 66 крај 1970, 1971/1972. 
(б) Булевар Ленин 2,9 10.0 (2,75 и 6.С) 49.2 3,94 1971/1973. 
(ц) Трансверзален пат Т-6 2,3 10,0 (2,50 и 7,0) 44,0 3,52 1971/1973. 

' (д) Дел од патот Е-94 11,5 (2,0) и 11,5 (2.0) 
1,4 со 3 гп меѓупростор 29,0 2,32 1971/1973 

Вкупно 1. 10,6 155,4 12.44 

2. Приклучен пат за Нови Сад 3,1 7,5 (1,5) и 7,5 (1,5 8,6 0,69 јули 1970 1972 
со 4 m меѓупростор 

3 Приклучен пат за Суботица 7,5 (1,5) 3,3 0,26 јули 1970 1972 
(северно од Нови Сад) 1.8 

15,5 167,3 13,39 

III. Проект на патот, Пеќ—Приштина—Ниш 

1. Главен пат Зајмозо—Коморан 34 Д 7,0 (1,5) 25,0 2,00 довршено 1969/1970. 
2, Главен пат Косово Поле—Приштина 5,1 7,0 (2,0) 5,0 0,40 крај 1970, 1972/1973. 
3 Обиколен пат ка ј Приштина 2,0 7,0 (2,0) 9,2 0,74 довршено 1972/1973. 
4 Приклучен пат за Подуево 1,3 7,0 (2,0) 1,8 0,14 довршено 1972. 
5. Приклучен пат за Куршумлија 2,6 6,0 (1,0) 2,6 0,21 довршено 1970/1973. 

45,1 43,6 3,49 

IV. Проект на патот, Сараево—Зеница 

1. Приклучен пат за Јошаница 0,6 6,0 (1,0) 5,5 0.44 крај 1970. 1971. 
2. Приклучен пат за Подлугови 8,6 5 0 (0,75) 3,2 0,26 1970. 
3. Приклучен пат за Високо 0,9 7,0 (1.0) 3,8 0,10 1971/1973. 
4. Приклучен пат за Какањ 0,5 6,0 (1,0) 1,2 0,10 кра ј 1971. 1972. 
5 Приклучен пат за Каоник—Лашка 5,3 6,0 (10) 8,5 0,68 крај 1970. 1971/1973. 
6. Приклучен пат за Зеница 0,5 7,5 (1,0) 7,2 0,58 кра ј 1970. 1971/1973. 

16,4 34,4 2,76 

Вкупно 40,2 248,1 19,86 

1) Сите патишта ќе бидат проектирани за едноосно оптоварување од 10 метрички тона и ќе имаат коловозна 
постилка од аефалген бетон. 

2) Цифрите што нр се во загради Ја означуваат широчината на коловозот. Една цифра во загради ја означува 
широчината на банкините од секоја страна на коловозот; две цифри означуваат дека широчината на банкината од ед-
ната и од другата страна на коловозот е различна. 
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Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Служ-

бен лист на СФРЈ". 

371. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛ-

НЕНИЈАТА НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 
1970 ГОДИНА 

Се прогласуваат Измените и дополненијата на 
сојузниот буџет за 1970 година, што ги усвои Сојуз-
ната скупштина, на седницата на Соборот на наро-
дите од 15 јули 1970 година и на седницата на 
Општествено-политичкиот собор од 15 јули 1970 го-
дина. 

ПР бр. 928 
1в јули 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Потпретседател 
на Сојузната 

скупштина, 
Маријан Брецељ, е. р. 

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1970 ГОДИНА 

Член 1 
Во сојузниот буџет за 1970 година („Службен 

лист на СФРЈ", бр. 56/69) во членот 1 став 1 изно-
сот: „13.694,000.000" се заменува со износот: 
„14.323,500.000", износот: „12.783,000.000" — со изно-
сот: „13.171,500.000", а износот: „592,000.000" — со 
износот: „833,000.000". 

Член 2 
Во членот 3 процентот: „1,97" се заменува со 

процентот: „1,885". 

Член 3 
Во членот 5 во Билансот на приходите и општи-

от распоред на приходите на сојузниот буџет за. 
1970 година, во одделот I. Приходи во билансот на 
сојузниот буџет, се вршат следните измени: 

1) во видот на приходите 2. Даноци, во формата 
на приходите 21, потформата на приходите 211 — 
данок на промет на стоки на мало, износот: 
„6.127,000.000" се заменува со износот: „6.582,200.000", 
во потформата на приходите 212 — данок на на-
доместоци за услуги, износот: „1.787,000.000" се за-
менува со износот: „1.957,000.000", а износот: 
7.914,000.000" — со износот; „8.539,200.000"; 

2) во видот на приходите 3. Такси, во формата 
на приходите 35 — Царински такси, износот: 
„20,000.000" се заменува со износот: „24,300.000", а 
износот: „30,000.000" т— со износот: „34,300.000"; 

2f) во ставката Вкупно приходите за распоред 
(видови 1 до 6) износот: „13.694,000.000" се заменува 
со износот: „14.323,500.000". 

Во истиот член, во одделот II. Распоред на 
приходите, се вршат следните измени: 

1) во ставката Основна намена 07. Работа на 
државните органи, во распоредната група 07—2 —̂  
Средства распоредени во определен износ, во рас-
поредната подгрупа 07—2—2 .— за посебни намени 
(освен за инвестиции), износот: „348,378.000" се за -
менува со износот: „354,038.000", а во ставката: 
Вкупно основната намена 07, износот: „798,926.000*' 
се заменува со износот; 804,586.000"; 

2) во ставката Основна намена 08. Народна 
од бра на, во ра споредната група 08-2 — Сред-
ства распоредени во определен износ, из-
носот: „7.586,370.000" се заменува со износот: 
„7.787,719.000"; 

3) во ставката Основна намена 16. Интервенции 
во стопанствово, во распоредната група 16-2 — 
Средства распоредени во определен износ, во ра-
споредната подгрупа 16-2-21 — за тековни вложу-
вања, износот: „552,088.000", на двете места сб заме-
нува со износот: „711,288.000"; 

4) во ставката Основна намена 18. Издвој увања 
во резервниот фонд, во распоред ната група 18-2 — 
Средства распоредени во определен износ, износот: 
„127.830.000" на двете места се заменува со износот: 
„131,715.000", 

5) во ставката Основна намена 19. ^ р а с п о р е -
дени приходи /тековна буџетска резерва) во распо-
редната група 19-2 — Средства распоредени во 
определен износ, износот: „76,426.000" на двете ме-
ста се заменува со износот: „94,832.000"; 

6) во ставката Вкупно распоредените и нераспо-
редените приходи преку посебниот дел на сојузниот 
буџет (основни намени ОЗ до 19), износот: 
„12.783,000.000" се заменува ^ и з н о с о т : „13.171,500.000"; 

7) во текстот на крајот од одделот II, во алине-
јата 2 износот: „592,000.000" се заменува со износот: 
„832,000.000", а износот: ..13.694,000.000" — со изно-
сот: „14.323,500.000". 

Член 4 ' 
Во членот 6 став 1 во уводната реченица изно-

сот: „12.783,000.000" се заменува со износот: 
,»13.171,500.000". 

Член 5 
Во членот 6, во Посебниот дел, се вршат след-

ните измени и дополненија: 
1) во разделот 11. Државен секретаријат за 

народна одбрана, во главата 1. Секретаријат, во 
позицијата 132 (08-2) Редовна дејност, во ставката 
Вкупно основната намена 08 и во ставката Вкупно 
главата 1 износите: „7.544,904.000" се заменуваат со 
износите: „7.746,253.000", а во ставката Вкупно 
разделот 11 и во Рекапитулацијата на раз-
делот 11 износите: „7.586,370.000" се заменуваат со 
износите: „7.787,719.000", 

2) во разделот 13. Сојузен секретаријат за сто-
панство, во позицијата 186 .(16-2-21) Регреси за ве-
штачки ѓубриња, износот: „279,457.200" се заменува 
со износот: „329,457.200^. 

По позицијата 194 (16-2-21) За покритие на 
обврските за повластено возење, се додаваат три 
нови позиции, кои гласат: 

„194а 16-2-21 Премии за тутун 80,000.000 ' 
1946 16-2-21 Премии за суров коноп 20,000.000 
194в 16-2-21 Регрес за рото-хартија 9,200.000." 

Во ставката Вкупно основната намена 16 изно-
сот: „527,338.000" се заменува со износот: „686,538.000", 
а во ставката Вкупно разделот 13 износот: 
„613,737.2*00" се заменува со износот: „772,937.300"« 
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Во Рекагтитул аци јата на' разделот 13 износот: 
604,375.030,, се заменува со "износот: „763,575.030", 
а износот: „613,737.300" — со износот: „772,937.300"; 

3) во разделот 28. Сојузен завод за статистика, 
во основната намена 07 — Работа на државните 
органи, по позицијата 356 (07-2-2) Членарина на 
меѓународни организации, се додава нова позиција, 
која гласи: 

„356а Трошоци од пописот на населението и 
становите 5,660.000", а во ставката: Вкупно основ-
ната намена 07 износот: „26,001.550" се заменува 
со износот: „31,661.550". Во Рекапитулацијата на 
разделот 28, износот: 25,711.300" се заменува со 
износот: „31,371.300", а износот: „26,991.950" — со 
износот: „32,651.950"; 

4) во разделот 45. Секретаријат за сојузен 
буџет и општи работи, во позицијата 470 (18-2) 
Издвојување во резервниот фонд на федерацијата, 
и во ставката Вкупно основната намена 18, изно-
сите: „127,830.000" се заменуваат со износите: 
„131,715.000", а во позицијата 471 (19-2) Тековна 
буџетска резерва, износот: „13,355.000" се заменува 
со износот: „31,761.000". Во ставката Вкупно основ-
ната намена 19 износот: „76,426.000" се заменува 
со износот: „94,832.000", а во ставката Вкупно 
разделот 45 износот: „3.057,733.890" се заменува со 
износот: „3.080,024.890". Во Рекапиту даци јата на 
разделот 45 износот: „3.056,472.940" се заменува со 
износот: „3.078,763.940", а износот: „3.057,733.890" — 
со износот: „3.080,024.890". 

Член 6 
Овие измени и дополненија влегуваат во сила 

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

372. 
Врз основа на членот 217 став. 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛНО ИЗДВОЈУВАЊЕ НА ОСТВАРЕНИОТ 

ДЕЛ ОД ПРИХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ ВО 1970 
ГОДИНА ВО ПОСЕБНА РЕЗЕРВА 

Се прогласува Законот за задолжително издво-
јување на остварениот дел од приходите на буџетот 
во 1970 година во посебна резерва, што го усвои 
Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на 
народите од 15 јули 1970 година и на седницата на 
ОпштестЕено-политичкиот собор од 15 јули 1970 го-
дина. 

П Р бр. 929 
16 јули 1970 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Потпретседател 
на Сојузната скупштина, 
Маријан Брецељ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ИЗДВОЈУВАЊЕ НА ОСТВА-
РЕНИОТ ДЕЛ ОД ПРИХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ ВО 

1970 ГОДИНА ВО ПОСЕБНА РЕЗЕРВА 

Член 1 
Вишоците на приходи на буџетот што во 1970 

година ќе се остварат над износите што се утврдени 
во буџетот за 1970 година, се издвојуваат на посебна 
сметка на општествено-политичката заедница к а ј 
Службата на општественото книговодство, како сред-
тва на посебна резерва. 

Измените на буџетот (ребалансите) што се из-
вршени по влегувањето во сила на овој закон, не 
можат да имаат влијание врз издвојувањето на 
остварениот вишок на приходи според ставот 1 на 
овој член, ако тие измени не се направени заради 
покритие на обврските што настанале до денот на 
влегувањето во сила на овој закон врз основа на 
законските прописи донесени во 1970 година. 

Како износ на приходите што се утврдени во 
буџетот од ставот 1 на овој член се подразбира 
вкупниот износ на приходите утврден во билансот 
на приходите и во распоредот на приходите во 
општиот дел на буџетот за 1970 година. 

Член 2 
Ако вкупниот износ на приходите во буџетот за 

1970 година е поголем од 15% — во однос на вкупно 
остварените приходи по завршната сметка на бу-
џетот за 1969 година, од остварените прихбди на 
буџетот во 1970 година, покрај издвојувањето на 
вишоците според членот 1 став 1 на овој закон, во 
посебната резерва се издвојуваат уште 3% од ост-
варените приходи. 

При утврдувањето процентот на растежот од 
ставот 1 Аа овој член се исклучува влијанието на 
пренесените односно преземените функции и об-
врски, како и зголемувањето на износот на буџетот 
на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина 
настанато поради отстранување на последиците од 
земјотресот во 1969 година во Босанска Краина и 
отстранување на штетите од поплавите во 1970 го-
дина. 

Член 3 * 
Одредбите на чл. 1 и 2 од овој закон нема да 

се применуваат: 
1) врз буџетите на општините во Босанска 

Краина што претрпеле штети од земјотресот во 
1969 година; 

2) врз покраинскиот буџет и буџетите на оп-
штините во Социјалистичка Автономна Покраина 
Војводина што во 1970 година претрпеле штета од 
поплави; 

3) врз покраинскиот буџет и врз буџетите на 
општините во Социјалистичка Автономна Покраина 
Косово. 

Социјалистичка Автономна Покраина Војводина 
ќе ги определи општините од точката 2 на ставот 1 
на овој член врз чии буџети не се применуваат 
одредбите на чл. 1 и 2 на овој закон. 

Член 4 
Републиката, заради усогласување на буџетска-

та потрошувачка со растежот на националниот до-
ход, може да го зголемува процентот на издвојува-
њето од членот 2 на овој закон, 

Член 5 
Ако вкупниот износ на приходите утврден во 

буџетот за 1970 година — во однос на реализираните 
приходи по завршната сметка на буџетот за 1969 
година, расте по стапка помала од предвидената 
стапка на растежот на националниот доход во 
републиката, за таква општина републиката може 
да ја намали обврската за издвојување во посебна 
резерва до 50%. 

Член 6 
Пресметувањето на делот на остварените при-

ходи за издвојување во посебната резерва според 
одредбите на овој закон и пренесувањето на пре-
сметаните износи на посебните сметки ги врши на 
крајот на секој месец организационата единица на 
Службата на општественото книговодство к а ј која 
се води жиро-сметката на буџетот, со тоа што 
пресметувањето да се врши кумулативно за пери-
одот од 1 јануари 1970 година. 

Во посебната резерва се издвојува сумата што 
го надминува износот на соодветните дванаесеттини 
за пресметковниот период. 
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Член 7 
Издвојувањето во посебната резерва од прихо-

дите остварени во текот на првото по лу год иште на 
1970 година ќе се изврши во текот на трите наредни 
месеци од денот на влегувањето во сила на овој 
закон. 

Член 8 
Средствата на посебната резерва формирани 

според одредбите ' на овој закон не можат да се 
користат до крајот на април 1971 годана. 

Средствата на посебната резерва на посебните 
сметки не се сметаат како депозити по видување 
во смисла на членот 131 од Законот за банките и 
кредитните работи и не можат да се користат како 
кредитен потенцијал на деловните банки. 

Средствата на посебната резерва формирана 
според овој закон општествено-политичките заед-
ници можат да ги запишуваат во благајничките 
записи што ги издава Народната банка на Југосла-
вија. 

На благајничките записи запишани од сред-
ствата на посебната резерва Народната банка на 
Југославија ќе пресметува камата од 6% годишно. 

Член 9 
По исклучок од одредбата на членот 8 став 1 

на овој закон, републиките и автономните покра-
ини во 1970 година можат да одобруваат користење 
на средствата на посебната резерва на буџетите на 
одделни општествено-политички заедници до 20% од 
износот на средствата на посебната резерва на 
буџетите на сите општествено-политички заедници 
на територијата на републиката односно автономна-
та покраина. 

Член 10 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ1 ' 

373. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ 

ЗАЕДНИЦИ 

Се прогласува Законот за дополненија на Основ-
ниот закон за финансирање на општествено-поли-
тичките заедници, што го усвои Сојузната скупшти-
на, на седницата на Соборот на народите од 15 јули 
1970 година и на седницата на Општествено-поли-
тичкиот собор од 15 Јули 1970 година. 

ПР бр. 927 
16 јули 1970 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката. 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Потпретседател 
на Сојузната скупштина, 

Маријан Вредел,, е. р 

З А К О Н 

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИ-

ЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Член 1 
Во Основниот закон за финансирање на општо-

ст вено-политичките заедници („Службен лист на 

СФРЈ" , бр. 31/64, 28 бб, 1/67. 54/67. 30/68 и 56'69) во 
членот 97 став 3 по зборовите: „до крајот" се дода-
ваат збировите: „на октомври". 

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Рокот од ставот 3 на овој член републиките 

можат да го продолжат до крајот на годината ако 
настапиле вонредните околности наведени во членот 
96 став 1 точка 1 на овој закон." 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

374. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
НА ЗАКОНОТ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ПРИВРЕМЕН 
КРЕДИТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ЗА ОБНОВА НА ОБ-
ЈЕКТИТЕ ОШТЕТЕНИ ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ ОД 26 И 

27 ОКТОМВРИ 1969 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за измена на Законот за 
одобрување привремен кредит на Социјалистичка 
Република Босна и Херцеговина за обнова на об-
јектите оштетени од земјотресот од 26 и 27 октом вр 
1969 година, што го усвои Сојузната скупштина, 
на седницата на Соборот на народите од 15 јули 
1970 година и на седницата на Стопанскиот собор 
од 15 јули 1970 година. 

ПР бр. 932 
16 јули 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката. 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Потпретседател 
на Сојузната скупштина, 

Маријан Брецељ, е. р, 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ОДОБРУВАЊЕ 
ПРИВРЕМЕН КРЕДИТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ЗА 
ОБНОВА НА ОБЈЕКТИТЕ ОШТЕТЕНИ ОД ЗЕМ-
ЈОТРЕСОТ ОД 26 И 27 ОКТОМВРИ 1969 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за одобрување привремен кредит 

на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина 
за обнова на објектите оштетени од земјотресот од 
26 и 27 октомври 1969 година („Службен лист' на 
СФРЈ" , бр. 49/69 и 18/70) во членот 1 зборовите: 
„до 500,000.000" се заменуваат со зборовите: „до 
800,000.000". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"* 
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375. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈАТА 

Се прогласува Законот за дополнение на Зако-
нот за експропријацијата, што го усвои Сојузната 
скупштина, на седницата на Соборот на народите 
од 15 јули 1970 година и на седницата на Опште-
ствено политичкиот собор од 14 јули 1970 година. 

ПР бр. 926 
16 јули 1970 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с, р. 

Потпретседател 
на Сојузната скупштина, 
Маријан Брецељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕКСПРО-

ПРИЈАЦИЈАТА 

Член 1 
Во Законот за експропријацијата („Службен 

лист на СФРЈ", бр. 11/68 и 30/68) по членот 43 се 
додава нов член 43а, кој гласи: 

„Со републички закон можат да се пропишат 
постапки и рокови што се разликуваат од постап-
ките и роковите пропишани сх) овој закон, во слу-
чај на експропри1 адија на подрачјата зафатени 
со елементарни непогоди од поголем обем (земјот-
рес, поплава, пожар и др), а заради изградба на 
објекти и изведување на работи со кои се отстрану-
ваат последиците предизвикани со тие непогоди." 

Член 2 
Овој закон влегува во сг ла осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

378. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО 

РАБОТЕЊЕ 

Се прогласува Законот за измени и дополнени-
ја на Законот за девизното работење, што го усвои 
Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на 
народите од 15 јули 1970 година и на седницата нз 
Стопанскиот собор од 14 јули 1970 година. 

ПР бр. 920 
1G јули 1970 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е р. 

Претседател на 
Сојузната скупштина, 
Маријан Брецељ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ 

Член I 
Во Законот за девизното работење („Службен 

лист на СФРЈ", бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 
50/69 и 55/69) чл. 51 до 56 се менуваат и гласат: 

„Член 51 
Извоз и изнесување на злато во странство во 

непреработена и кована форма можат да вршат, 
и тоа: 

1) Народната банка на Југославија — во не-
преработена и кована форма; 

2) работните организации — производители на 
злато — во непреработена форма; 

3) банките овластени за девизно работење — во 
кована форма. 

Други работни организации и други домашни 
лица можат да извезуваат и да изнесуваат во 
странство злато во непреработена и кована форма 
с а м о в о одобрение од Народната банка на Југосла-
вија/ 

Член 52 
Работните организации — производители на 

злато во Југославија произведеното злато можат 
да им го продадат на Народната банка на Југосла-
вија и на стопанските и на други работни органи-
зации што користат злато во рамките на својата 
редовна дејност, како и на државните органи за 
нивните потреби (во натамошниот текст: корисни-
ците на злато), или да го продадат во странство. 

Корисниците на злато во Југославија можат да 
купуваат непреработено злато во Југославија од 
работните организации — производители на злато, 
или во странство. 

Сојузниот извршен совет го определува стоков-
ниот контингент во границите на кој корисниците 
на злато можат да го купуваат златото од произ-

- водителите на злато во Југославија или во стран-
ство. 

Член 53 
Народната банка на Југославија го купува и го 

продава непреработено™ злато во Југославија и во 
странство по официјална цена. 

Цената на златото по која работните организации 
— производители на злато им го продаваат златото 
на корисниците на злато во Југославија и во 
странство, како и цената по која Народната банка 
на Југославија и банките овластенр! за девизно 
работење го купуваат и го продаваат кованото злато, 
се утврдуваат согласно прописите за формирањето и 
општествената контрола на цените. 

Банките овластени за девизно работење и ра-
ботните организации — производители на злато го 
продаваат златото во странство за девизи од значење 
за одржувањето на ликвидноста* во меѓународните 
плаќања. 

По исклучок од членот 52 став 3 од овој закон, 
овластените банки можат да купуваат злато во 
странство заради конверзија во девизи, преку пре-
работувачките работни организации. 

Член 54 * 
Од девизите што ќе ги остварат со продажба на 

злато во странство, работните организации — про-
изводители на злато можат да користат, согласно 
членот 16 од овој закон, дел од девизите во висо-
чина што ќе ја определи Сојузниот извршен совет. 

Сојузниот извршен совет може да 'пропише под 
кои услови и во која височина работните органи-
зации — производители на злато можат да купу-
ваат девизи за динари остварени со продажба, на 
злато во Југославија. 

Член 55 
Топење и преработка на злато во прачки мо-

жат да вршат само корисниците на злато, и тоа за 
сопствени потреби и за потребите на другите кори-
сници на злато. 
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По исклучок од ставот 1 на овој член корисни-
ците на злато и р а ф и н е р и ј е на злато можат да го 
топат и да го преработуваат златото во прачки во 
заботехнички лим и друг заботехнички материјал 
само по налог и за потребите на оние корисници на 
злато што го користат заботехничкиот лим и дру-
гиот заботехнички материјал во своето редовно ра-
ботење. 

Забрането е топење на ковано злато. 

Член 56 
Овластените банки, преработувачките органи-

зации и р а ф и н е р и ј е на зџато можат да вршат 
замена на заботехнички лим за предмети од злато 
и кршено злато. 

Овластените банки можат да вршат замена на 
заботехгтички лим и за ковано злато." 

Член 2 
По членот 56 се додаваат три нови члена, кои 

гласат: 
„Член 56а 

Прометот на предмети од злато и прометот на 
кршено злато е слободен во границите на општите 
прописи за прометот на стоки и Законот за контро-
ла, на предметите од скапоцени метали („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 28/66). 

Член 566 
Работните организации-производители на злато 

се должни да водат евиденција за произведените и 
продадените количини злато, а корисниците на 
злато — за купените и преработените количини 
злато. 

Сојузниот секретар за финансии може да до-
несе, по потреба, поблиски прописи за тоа на кој 
начин работните организации — производители на 
злато и корисниците на • злато се должни да ја 
водат евиденцијата од ставот 1 на овој член. 

Член 56в 
. Како злато, во смисла на овој закон, се под-

разбира злато во секоја состојба и форма, освен 
предметите од злато и кршено злато. 

Како предмети од злато, во смисла на овој 
закон, се подразбираат накити, украси, предмети 
од уметничка вредност и предмети од употребна 
15-редност изработени од злато. 

Како кршено злато, во смисла на овој закон, 
се подразбираат предмети од злато што се купуваат 
односно се продаваат по тежина и по цената на 
чисто злато, не земајќи ги предвид трошоците на 
изработката. 

Како прачка злато, во смисла на овој закон, се 
подразбира непреработено злато во која и да е 
форма. 

Како ковано злато, во смисла на овој закон, 
се подразбираат сите видови златници, без оглед 
на тоа дали се законско средство за плаќање во 
некоја земја или не се." 

Член 3 
Во членот 82 став 1 и во членот 84 став 1 точка 

3 зборовите: „и други благородни метали" се бри-
шат. 

Член 4 
Во членот 88 став 1 точ. 19 и 20 се менуваат и 

гласат: 
„19) ако произведеното злато го продаде про-

тивно да одредбата од членот 52 став 1 од овој 
закон; 4 

20) ако изврши топење или преработка на злато 
во прачки, или ако изврши топење на ковано злато, 
противно на одредбите на членот 55 од овој закон;". 

Член 5 
Во членот 89 став 1 гоч. 5 и 6 се менуват и 

гласат: 

„5) ако неовластено извезе или изнесе, или биде 
спречен да извезе или изнесе, злато во непрерабо-
тена или кована форма (член 51); 

6) ако купопродажбата на ковано злато не ја 
изврши к а ј Народната банка на Југославија или 
к а ј банките овластени за девизно работење (член 
53 став 2), или ако продажбата на злато во стран-
ство не ја изврши за девизи од значење за одржу-
вањето на ликвидноста во меѓународните плаќања 
(член 53 став 4);". 

Член 6 
Во членот 90 точ. 7, 8 и 9 се менуваат и гласат: 
„7) ако извезе или изнесе, или биде спречен да 

извезе или изнесе, злато во непреработена или ко-
вана форма без одобрение од Народната банка на 
Југославија (член 51 став 2); 

8) ако изврши топење или преработка на Ѕлато 
ве прачки, или ако изврши топење на ковано зла-
то, противно на одредбите на членот 55 од овој 
закон; 

.9) ако купопродажбата- на ковано злато не ја 
изврши ка ј Народната банка на Југославија или каЈ 
банките овластени за девизно работење (член 53 
став 2);". 

Член 7 
Во членот 102 став 2 се брише точката 1. 

Член 8 
Овај закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

377. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ ДО КОЈ ФОНДОТ ЗА 
КРЕДИТИРАЊЕ И ОСИГУРУВАЊЕ НА ОПРЕДЕ-
ЛЕНИ ИЗВОЗНИ РАБОТИ МОЖЕ ДА ПРЕЗЕМА 

ОБВРСКИ ЗА 1971 И 1972 ГОДИНА 

уСе прогласува Законот за определување на из-
носот до кој Фондот за кредитирање и осигурување 
на определени извозни работи "може да презема 
обврски за 1971 и 1972 година, што го усвои Сојуз-
ната скупштина, на седницата на Соборот на на-
родите од 15 јули 1970 година и на седницата на 
Стопанскиот собор од 14 јули 1970 година. 

ПР бр. 918 
16 јули 1970 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката. 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Потпретседател 
на Сојузната скупштина, 
Маријан Брецељ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ ДО КОЈ 
ФОНДОТ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ И ОСИГУРУВАЊЕ 
НА ОПРЕДЕЛЕНИ ИЗВОЗНИ РАБОТИ МОЖЕ ДА 

ПРЕЗЕМА ОБВРСКИ ЗА 1971 И 1972 ГОДИНА 

Член 1 
До донесувањето на пропис со кој ќе се регу-

лира начинот за обезбедување на средствата на 
Фондот за кредитирање и осигурување на опреде-
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лени извозни работи за петгодишниот плански пе-
риод од 1971 до 1975 година, во 1970 година Фондот 
може да преземе обврски за рефинансирање и оси-
г у р у в а а — за годините 1971 и 1972 до 'вкупниот 
износ од 2.000,000.000 динари по извозните работи 
што ги рефинансира и осигурува во смисла # на 
Законот за Фондот за кредитирање и осигурување 
на определени извозни работи („Службен лист на' 
СФРЈ", бр. 31/67). 

До износот од 2.000,000 000 динари ќе се кори-
стат, за целите од ставот 1 на овој член, и сред-
ствата за отплати што во годините 1971 и 1972 
стасуваат по кредитите за извоз ка опрема и 
бродови и за изведување инвестициони работи во 
странство на кредит, дадени од средствата на феде-
рацијата. 

Член 2 
Учеството на Фондот за кредитирање и осигу-

рување на определени извозни работи во кредити-
рањето на работите на 'извозот на опрема и бродови 
и на изведувањето на инвестициони работи во го-
дините 1971 и 1972 се определува во ист процент 
(до 60%) кој е пропишан за учеството на федера-
цијата во кредитирањето на овие работи во 1971 
година. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

иа објавувањето бо „Службен лист на СФРЈ". 

379. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот ка Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА 

НА ЦАРИНСКАТА СЛУЖБА ОД "1971 ДО 1975 
ГОДИНА 

Се прогласува Законот за финансирање на Про-
грамата за модернизација на царинската служба од 
1971 до 1975 година, што го усвои Сојузната скуп-
штина, на седницата на Соборот на народите од 15 
јули 1970 година и на седницата на Општествено-
политичкиот собор од 14 јули 1970 година. 

ПР бр 924 
16 јули 1970 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Ти:«, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина. 

Маријан Брецељ, е. р 

378. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-

НЕНИЕ НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН 

Се прогласува Законот за дополнение на Ца-
ринскиот закон, што го усвои Сојузната скупштина, 
на седницата на Соборот на народите од 15 јули 
1970 година и на седницата на Стопанскиот собор* 
од 14 јули 1970 година. 

ПР бр. 919 
16 јули 1970 година 

Белград 
Претседател 

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

Потпретседател 
на Сојузната скупштина. 
Маријан Брецељ, е. р 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН 

Член 1 
Во Царинскиот закон („Службен лист на 

ФНРЈ", бр. 24/59 и 13/63 и „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 16 65. 15/67 и 30/68) по членот 706 се додава нов 
член 70з, кој гласи: 

„Од приходот на федерацијата по основ на 
царината и другите давачки што југословенските 
граѓани се должни да ги платат за стоките од 
странство што со себе ги носат при враќање во 
земјата, а што општинските органи ќе ги наплатат 
по присилен пат, и се отстапуваат на општината 
2096 — за унапредување на организацијата и рабо-
тата на тие органи." 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

З А К О Н 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА МО-
ДЕРНИЗАЦИЈА НА ЦАРИНСКАТА СЛУЖБА ОД 

1971 ДО 1975 ГОДИНА 

Член 1 
. ДТодернизацијата на царинската служба <ее врши 

според Програмата за модернизација на царинската 
служба од 1971 до 1975 година (во натамошниот текст: 
Програмана), коза е објавена со овој закон и е негов 
составен дел. 

Член 2 
Работите, набавките и другите работи предви-

дени во Програмата се финансираат со средствата 
од посебната сметка на Сојузната управа за царини 
— до износ од 115,689.000 динари. 

Член 3 
Програмата, по која финансирањето на работите 

и набавките се врши според одредбите ва о&ој закон, 
опфаќа г 

Динари 
1) изградба и адаптација на гранич-

ните премини, до износ од — — 33,301.860 
2) изградба и адаптација на работни 

Простории, до износ од — — — 30,960.000 
3) изградба и адаптација на собирни 

гаражи, до износ од — — — 5,675.000 
4) изградба и адаптација на мага-

зински простор, до износ од — — 9,500.000 
5) изградба на царински лаборатории, 

до износ од — — — — — — 2,350.000 
6) набавка на станови, до износ од 20,000.000 
7) набавка на техничка и биротех-

ничка опрема, до износ од — — 13,213.140 
8) набавка на механографија, до 

износ од — — — — — — — 15,000.000 
9) издавачка дејност, до износ од — 4,000.000 

10) стручно оспособување на работ-
ниците, до износ од — — — — « 4.680.000: 

11) плаќање на ануитети по кредити 
за станови, до износ од — — — 17,000.000. 
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Член 4 
Модернизацијата на царинската служба, сћоред 

членот 3 од овој закон, се врши врз основа на 
инвестиционата програма изработена во согласност 
со Програмата. 

Член 5 
Средствата од чл. 2 и 3 од овој закон не можат 

да го преминуваат износот во оддел ни години, и тоа: 

1) во 1971 година износот од — 
2) во 1972 година износот од — 
3) во 1973 година износот од — 
4) во 1974 година износот од — 
5) во 1975 година износот, од — 

Динари 
31,060.000; 
31,317.500; 
31,102.500; 
31,042.500; 
31,157.500. 

Член. 6 
Претсметката и завршната сметка за користе-

њето на средствата од членот 5 на овој закон за 
секоја година ги донесуваат директорот на Сојуз-
ната управа за царини и советот на работната заед-
ница на Сојузната управа за царини и -на царинар-
ниците. 

Член 7 
Средствата по претсметката на посебната сметка 

на Сојузната управа за царини предвидени за на-
бавка на станови можат да се пренесат како намен-
ски средства во фондот на заедничката потрошувач-
ка на Сојузната управа за царини и на царинарни-
ц а ^ и да се користат за тие намени. 

Член 8 
Ако- средствата од членот 5 на овој закон во 

некоја година не бидат потрошени во целост во 
таа година, се пренесуваат во наредната година за 
тие намени. 

Член 9 
Правата и должностите на инвеститор за извр-

шување на работите за модернизација на царин-
с к а т а служба утврдени со овој закон ќе ги врши 
Сојузната управа за царини. 

Член 10 
За извршувањето на работите и за трошењето 

на средствата за модернизација на царинската служ-
ба Сојузната управа за царини секоја година, до 
крајот на февруари, е должна да & поднесе извештај 
на Сојузната скупштина. 

Член 11 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1971 година. 

а) објекти од I категорија: Вртојба и Ратече 
спрема Италија; Меџитлија спрема Грција; Деве 
Ваир и Вршка Чука спрема Бугарија; Терезино Поле 
спрема- Унгарија; Герд ап спрема Романија и Шен-
тиљ спрема Австрија; 

б) објекти од 'II категорија: Робич и Предил 
спрема Италија; Српска Црња спрема Романија и 
Делчево, Ново Село, Стразимлровци и Рибарци 
спрема Бугарија. 

2, Изградба на нови објекти на поморските, реч-
ните, железничките и воздухопловните цремини: 

а) на премините во поморскиот сообраќај, во 
луките: Копер, Бакар, Сплит и Дубровник; 

б) на железничкиот меѓународен премин* Ди-
митровград; 

в) на речните пристаништа: Белград, Нови Сад, 
Прахово, Велико Градиште, Вуковар и Кањижа; 

г) на воздухопловните пристаништа: Сурчин, Го-
лубовци и Риека. 

3 Реконструкција и адаптација на постојните 
објекти, помали конструктивни интервенции врз 
објектите, замена на инсталации, воведување на 
централно греење и работи за редовно одржување 
на објектите. 

Динамика на вложувањата: 

1971 1972 1973 1974 1975 Вкупно 

6,600.000 6,600.000 5,500;000 7,400.000 7,201.860 33,301.860 

II. Изградба и адаптација на работни простории 

1. Изградба на нови објекти на царинарници^: 
Белград, Скопје, Сежана, Копер, Зрењанин, Кралево, 
Приштина и Босански Нови. 

2. Изградба на нови објекти на испоставите: 
Макиш ка ј Белград, Клара на товарната железничка 
станица к а ј Загреб, Тузла, Маџари на товарната 
железничка станица к а ј Скопје, 'Славонски Брод, 
Бели Манастир, Поповац, Светозарево, Нова Горица 
на товарната железничка станица, Сплит во Север-
ната лука во Сплит, Крагујевац, Косовска Митро-
вица, Призрен, Бања Лука, Бар, Титово Ужице и 
Шабац. 

3. Адаптација на постојните објекти — интер-
венции врз инсталациите, воведување на централно 
греење, поправка на фасади, покриви и ел. 

Динамика на вложувањата: 

1971 1972 1973 1974 1975 Вкупно 

6,900.000 6,900.000 5,900.000 5,860.000 5,400.000 30,960.000 

П Р О Г Р А М А 
ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ЦАРИНСКАТА СЛУЖ-

БА ОД 1971 ДО 1975 ГОДИНА 

Модернизацијата на царинската служба ќе се 
изврши во годишни етапи, и тоа почнувајќи од 1971 
до 1975 година заклучно. 

Програмата за модернизација на царинската 
служба е разработена по основните насловни по-
зиции, според функцијата и намената на објектите 
и опремата. 

I. Изградба и адаптација на објектите на граничните 
премини 

1. Изградба на нови објекти на меѓународните 
друмски премини, заедно со изградбата на н а с т р е ш -
ници, на оперативен простор, со автоматски колски 
ваги, со паркинзи и со сообраќајници: 

III. Изградба и адаптација на собирни гаражи 

1. Изградба на поголехми собирни центри за ца-
ринарниците во Риека, Сплит, Димитровград и 
Скопје. 

2. Изградба на помали собирни гаражи во ца-
ринарницата: Целје, Нови Сад, Марибор, Копер, 
Горна Радгона, Јесенице, Сежана, Задар, Босански 
Нови, Кралево и Приштина. 

3. Изградба на отворени платоа за привремено 
сместување и чување на возила за царинарници^ : 
Зрењанин, Нова Горица, Дубровник, Кладово и 
Пула. 

Динамика на вложувањата: 

1971 1972 1973 1974 1975 Вкупно 

2,110.000 2,035.000 1,530.000 — г - 5,675.000 
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IV. Изградба и адаптација на магазински простор VIII. Набавка на средства и уреди на механографија 

1*. Изградба на нови магазини: 
а) во големина до 500 пг во: Белград и Загреб; 
б) во големина до 400 т 2 во: Копер, Скопје, 

Сплит, Целје и Босански Нови; 
в) во големина до ЗОО т 2 во: Нова Голица, Сисак, 

Приштина, Зрењанин, Крагуевац, Славонски Брод 
и Вараждин; 

г) во големина до 200 т 2 во: 20 помали органи-
зациони единици. 

2. Оспособување на постојните магазини, помали 
реконструкции и адаптации. 

Динамика на вложувањата: 

1971 1972 1973 .1974 1^75 

1. Електронски систем. 
2. Клима-уреди и уреди за стабилизација на на-

понот и на фреквенцијата. 
3. Потсистеми: фактор-машини со додаток за 

пренесување информации за дупчени ленти. 
4. Проширување на системот и дополнителни 

уреди. 

Динамика на вложувањата: 

1971 1972 1973 1974 1975 Вкупно 

Вкупно 

1,910.000 1,910.000 1,830.000 1,930.000 1,920.000 9.500.000 

V. Изградба на царински лаборатории 

1. Изградба на простории за нови лаборатории 
на царинарниците: Скопје и Титоград. 

2. Набавка и вградување на специјална опрема 
И инструменти за новите лаборатории. 

3. Дополнување на опремата и модернизација на 
постојната лабораториска мрежа. 

— 5,000.000 5,000.000 5,000.000 15,000.000 

IX. Издавачка дејност 

1. Издавање на стручните списанија: „Статис-
тички билтен", „Годишен статистички билтен" и 
„Царински преглед". 

2. Претплата за стручни книги и списанија, из-
давање на учебници и скрипта за стручно усовр-
шување на кадрите. 

Динамика на вложувањата: 

1971 1972 1973 1974 1975 Вкупно 

924.740 768.815. 768.815 768.815 768.815 4,000.000 

1971 

Динамика на вложувањата: 

1972 1973 1974 1975 Вкупно 

470.000 470.000 440.000 350.000 620.000 2,350.000 

VI. Набавка на станови 

1. Купување и изградба на станови за потребите 
на Сојузната управа за царини и на царинарниците. 
Средствата предвидени за станбена изградба се сме-
тани, главно, како сопствено учество за добивање 
на кредити. 

X. Стручно оспособување на работниците 

1. Обука на приправници за полагање на струч-
ните испити, тестирање на новопримени работници, 
учење на странски јазици, изработка на наставни 
филмови, дополнување на збирката на мостри на 
стоки, ити. 

1971 

Динамика на вложувањата: 

1972 1973 1974 1975 Вкупно 

945.250 933.685 933.685 933.685 933.695 4,680.000 

Динамика на вложувањата: 

1971 1972 1973 1974 1975 Вкупно 

6,000.000 6,000.000 3,500.000 2,500.000 2,000.000 20,000.000 

VII. Набавка на техничка и биротехничка опрема 

1. Техничка опрема: ваги, превозни средства, 
опрема за магазини и за собирни гаражи, средства 
за врска, специјална опрема за преглед на возила, 
прирачна опрема за оперативни работници, технички 
средства за откривање на контрабандирање и чамци 
за приморските и дунавските царинарници. 

2. Биротехничка опрема: апарати за печатење 
и умножување, машини за пишување и сметачки 
машини, средства за х^гиенско-техничка заштита и 
(Дополнување на канцелариското работење. 

Динамика на вложувањата: 

1971 1Ѕ72 1973 1974 1975 Вкупно 
3,813.140 2,800.000 2;200.000 2,200.000 2,200.000 13,213.140 

XI. Плакање на ануитета 

1. Плаќање на ануитети по кредитите за купу-
вање на станови. 

Динамика на вложувањата: 

1971 1972 1973 1974 1975 Вкупно 

3,000.000 3,500 ООО 3,500.000 3,500.000 3,500.000 17,000.000 

. 380. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБАТА 

НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

Се-прогласува Законот за измена и дополнение 
На Законот за Службата на општественото книго-
водство, што го усвои Сојузната скупштина, на 
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седницата на Соборот на народите од 16 јули 1970 
година и на седницата на Општествено-политичкиот 
собор од 14 јули 1970 година. 

ПР бр. 923 
16 јули 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Потпретседател 
на Сојузната скупштина, 

Маријан Брецељ, е. р 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО 

КНИГОВОДСТВО 

Член 1 
Во Законот за Службата на општественото кни-

говодство („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/67, 
54/67, 15/68, 50/68, и 55/69), во членот 576 став 2 на 
крајот се додаваат запирка и зборовите: „освен на-
лозите за исплатување на теренски додатоци, на-
доместоци за одвоен живот, стипендии односно кре-
дити на студентите за школување, награди на уче-
ниците во стопанството и дневници за службени 
патувања". 

Член 2 
Во членот 57д се брише ставот 2, а во досега-

шниот став 3, кој станува став 2, зборовите: „спо-
ред ст. 1 и 2" се заменуваат со зборовите: „според 
ставот 1". 

Досегашниот став 4 станува став 3. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

381. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОПИ-
СОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО И СТАНОВИТЕ ВО 1971 

ГОДИНА 

Се прогласува Законот за пописот на населе-
нието и становите во 1971 година, што го усвои Со-
јузната скупштина на седницата на Соборот на на-
родите од 16 јули 1970 година и на седницата на 
Општествено-политичкиот собор од 14 јули 1970 
година. 

ПР бр. 921 
16 јули 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Потпретседател 
на Сојузната скупштина, 
Маријан Брецељ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ПОПИСОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО И СТАНОВИТЕ 

ВО 1971 ГОДИНА 

Член 1 
На целата територија на Југославија од 1 до 15 

април 1971 година ќе се изврши попис на населе-
нието и становите (во натамошниот текст: пописот). 

Пописот ќе се изврши според состојбата на 31 
март 1971 година во 24 часот. 

Непосредно по извршениот попис ќе се спроведе 
статистичка контрола на квалитетот на податоците 
собрани со пописот. 

Член 2 
Со пописот ќе се опфатат* 
1) југословенските државјани, странците и ли-

цата без државјанство, со живеалиште во Југосла-
вија, без оглед дали во моментот на пописот се 
наоѓаат во Југославија или во странство; 

2) домаќинствата на лицата од точката 1 на овој 
став; 

3) становите, без оглед дали се користат за 
постојано или повремено живеење или се ненаста-
н е т ^ 

Заради обезбедување потполноста на овој попис, 
ќе се попишат и лицата со живеалиште во стран-
ство што во моментот на пописот ќе се затечат да 
престојуваат привремено во Југославија. 

Со пописот нема да се опфати дипломатскиот 
персонал на странските дипломатски, конзуларни и 
воени претставништва и членовите на нивните се-
мејства, ниту становите во сопственост на странски 
држави. 

Член 3 
Од лицата опфатени со пописот според овој за-

кон, ќе се соберат податоци за присутноста во 
местото на пописот, за полот, за годините на воз-
раста, за местото на раѓањето, за пос тед ното ж и -
веалиште пред доселувањето во сегашното живеа-
лиште и за годината во која се доселиле, за брачна-
та состојба, за бројот на живородените и сега 
живите деца, за народноста или етничката припад-
ност, за мајчиниот јазик, за посетувањето на учи-
лиште, за школската подготовка, за писменоста, за 
занимањето, за положбата во занимањето, за гран-
ката на дејноста, за степенот на стручното образо-
вание, за секторот во кој работат (општествен или 
приватен), за називот на организацијата* односно 
органот во кој работат, за местото на работата, за 
односот спрема лицето на чие име се води нивното 
домаќинство и за причините за привремената отсут-
ност односно присутност, а за лицата што се наоѓаат 
на привремена работа во странство — уште и по-
даток за називот на државата во која се на работа 
и за годината на последното заминување на работа. 

При потопувањето на домаќинствата ќе се со-
берат податоци за правниот основ на користењето 
на станот, за големината на земјишниот посед и за 
бројот на поранешните членови на домаќинството 
кои сега постојано живеат .во друго место, како и 
за бројот на говедата, овците, свињите и коњите во 
посед на домаќинството. 

При попишувањето на становите ќе се соберат 
податоци за видот и површината на станот, за бро-
јот и површината на просториите во станот, за 
сопственоста, за користењето и годината на изград-
бата на станот, за видот на зградата, за бројот на 
катовите и за материјалот од кој е изградена згра-
дата во која се наоѓа станот, за начинот на снабду-
вањето на становите со вода за пиење, за начинот 
на загревање на собите во станот, за видот на подот 
во собите, за инсталациите на електричната струја 
и за опременоста на станот со бања и нужник. 

Член 4 
Испишувањето ќе се изврши на пописните об-

расци (основни и помошни) што ќе ги утврди гене-
ралниот директор на Сојузниот завод за статистика. 

Основните пописни обрасци се објавуваат во 
„Службен лист на СФРЈ". 
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Член 5 
Со организацијата и спроведувањето на пописот 

раководат Сојузниот завод за статистика и репуб-
личките' заводи за статистика, како и покраинските 
заводи за статистика во рамките на правата и дол-
жностите на автономната покраина. 

Во општините пописот го спроведуваат и него-
вото извршување го надгледуваат општинските по-
писни комисии, кои се состојат од претседател и 
определен број членови. Претседателот и членовите 
на овие комисии ги именува општинското собрание. 
Претседател на општинската пописна комисија е 
претседателот или потпретседателот на општинско-
то собрание. 

Заводите за статистика од ставот 1 на овој член 
и општинските пописни комисии се одговорни за 
навременото спроведување на потребните мерки 
заради обезбедување на сите подготовки за пописот 
и за квалитетното извршување на пописот. 

Член 6 
За извршувањето на пописот општинските со-

бранија ќе определат потребен број попишу вани, 
инструктори и контролори. 

Работните и други организации и државните 
органи се должни да им ги стават на располагање 
на општинските пописни комисии своите работници 
кои општинското собрание, по претходно прибавено 
мислење од тие организации и органи, ќе ги опре-
дели за попишувачи, инструктори и контролори. 

Граѓаните што ќе бидат определени за попи-
шувачи, инструктори и контролори се должни да 
учествуваат во тоа својство во вршењето на по-
писот. 

Член 7 
Во вршењето на својата должност во пописот 

попишува чите, инструкторите и контролорите на 
подрачјето на кое го вршат пописот имаат право 
да в незат во стан и од лицата опфатени со пописот 
според овој закон, да ги соберат податоците што се 
бараат со пописот. 

Член 8 
За вршење на работите во пописот испишува-

ните. инструкторите, контролорите и членовите на 
пописните комисии мораат да имаат писмено овла-
стување, што го издава претседателот на општин-
ската пописна комисија. 

Во овластувањето од ставот 1 на овој член се 
определува на- кого му се предаваат пополнетите 
пописни обрасци по извршениот попис. 

Член 9 
Секое лице опфатено со пописот е должно да 

даде точни и потполни одговори на сите прашања 
содржани во пописните обрасци. 

Работните и други организации, другите правни 
лица и државните органи се должни од своите еви-
денции да даваат податоци за школската подготов-
ка, за занимањето, за гранката на дејноста, за сте-
пенот на стручното образование и за местото на ра-
ботата на своите работници. 

Член 10 
Поп лишуваните, инструкторите, контролорите и 

членовите на општинските пописни комисии, како 
и работниците на статистичките органи и на орга-
низациите ШТЈ учествуваат во пописот, се должни да 
ги чуваат како службена тајна сите податоци со-
брани со пописот. 

Член 11 
Сојузниот завод за статистика ќе ги објави во 

рок од 30 дена од денот на завршеното попишување 
првите резултати на пописот — по општини, авто-
номни покраини и републики. 

Републичките заводи за статистика ќе ги обја-
ват во рокот од ставот 1 на овој член првите резул-
тати на пописот — по населби, врз основа на првите 
резултати што ќе ги изработат општинските попис-
ни комисии во рок од 10 дена од денот на заврше-
ното попишување. 

Сојузниот завод за статистика ќе ги објави до 
крајот на 1973 година конечните резултати на по-
писот. 

Член 12 
На попишувачите, инструкторите, контролорите 

и другите учесници во работите на пописот им при-
паѓа надомест за работата на тие работи. 

На работниците на работните и други организа-
ции и државните органи, што ќе бидат определени 
за попишувачи, инструктори и контролори, покрај 
надоместот од ставот 1 на овој член, им се испла-
тува и надомест на личниот доход за време на ра-
ботата на пописот. Овој надомест му го исплатува 
на работникот организацијата односно органот во 
кој . работи тој, врз товар на средствата на пописот 
утврдени со овој закон, земајќи ја како основ про-
сечната аконтација на неговиот личен доход оства-
рен за изминатите три месеци. 

Член 13 
За намирување на трошоците на пописот се 

обезбедуваат средства во вкупен износ од 196,597.000 
динари. 

Средствата од ставот 1 на овој член ги обезбе-
дува федерацијата во сојузниот буџет, а тие му се 
доделуваат на Сојузниот завод за статистика. 

Од износот од ставот 1 на овој член ќе се 
обезбедат девизи во противвредност од 1,888.000 ди-
нари за набавка на магнетни ленти и за закуп и 
набавка на машини за обработка. 

Член 14 
Средствата од членот 13 на овој закон служат за 

плаќање: 
1) на набавката на хартија, машински картички, 

магнетни ленти и сличен материјал; 
2) на печатењето на обрасци, упатства, пропа-

ганден материјал и публикации за резултатите на 
пописот; 

3) на транспортните и поштенско-телеграфско-
-телефонските трошоци; 

4) на патните трошоци и дневниците на учесни-
ците во работите на 'пописот; 

5) на закупот и набавката на машини за обра-
ботка; 

6) на закупот на простории и набавката на ин-
вентар за сместување на пописниот материјал, како 
и на закупот на простории и набавката на инвентар 
за работа на работниците за рачна и машинска под-
готовка на пописниот матери ј ал * 

7) на амортизацијата на електронскиот сметач; 
8) на дневните надомести на учесниците во ра-

ботите за подготвување и извршување на пописот, на 
паушалните надомести на учесниците за организа-
ција на пописот и на надоместите на попишувачите 
за работата (член 12 став 1); 

9) на надоместите на личниот доход за време на 
работата на пописот (член 12 став 2); 

10) на личните доходи на работниците ангажи-
рани на определено време — за работите за рачна 
и машинска подготовка на пописниот материјал за 
обработка; 

11) на личните доходи на работниците во бироа-
та за попис, ангажирани на определено време — 
за работите за подготвување и извршување на 
пописот, за работите на програмирањето за елек-
тронскиот сметач и за работите во врска со изра-
ботката на резултатите на пописот; 

12) на придонесите на надоместите од точ. 8 и 9 
и на личните доходи од точ. 10 и 11 од овој член. 

Член 15 
Од личните доходи од членот 14 точ. 10 и 11 од 

овој закон не се плаќа сојузен придонес од личниот 
доход од работен однос. " 

Член 16 
Средствата од членот 13 на овој закон ќе ги обез-

беди федерацијата во сојузните буџети за одделни 
години, и тоа: 
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1) за 1970 година — 5,661.000 динари; 
2) за 1971 година — 183,447.000 динари, од што 

во девизи 1,888 000 динари; 
3) за 1972 година — 5,389.000 динари; 
4) за 1973 година — 2,100.000 динари. 

Член 17 
Ако средствата за трошоците на пописот обез-

бедени во сојузниот буџет за некоја од годините од 
членот 16 на овој закон не бидат потрошени во 
целост во таа година, тие се пренесуваат во наред-
бата година, освен средствата за надоместите од 
членот 14 точ. 8 и 9 на овој закон. 

Член 18 
Ако во периодот од 1970 до 1973 година се про-

менат височините на одделни ставки на трошоците, 
врз основа. на кои е утврден вкупниот износ на 
средствата од членот 13 став 1 на овој закон и из-
носите по одделни години од членот 16 од овој за-
кон, ќе се изврши корекција на височината на сред-
ствата со сојузниот буџет за односната година. 

Член 19 
Од средствата предвидени за 1971 година според 

членот 16 на* овој закон, на републичките заводи за 
статистика се распоредува соодветниот износ за из-
вршување на задачите на пописните органи во ре-
публиките за подготвување и извршување на по-
писот. 

Распоредот на средствата од ставот 1 на овој член 
го врши генералниот директор на Сојузниот завод 
за статистика според бројот на жителите на оддел-
ни републики. 

Член 20 
Сојузниот завод за статистика ќе и поднесе на Со-

јузната скупштина до 1 септември 1974 година ко-
нечна пресметка на потрошокот на средствата од 
членот 13 на овој закон. 

Републичките заводи за статистика ќе му под-
несат на Сојузниот завод за статистика конечна 
пресметка за потрошокот на средствата од членот 
19 од овој закон, како и на другите средства што им 
РИ одобрил Сојузниот завод за статистика за извр-
шување на определените работи на пописот. 

Начинот на составувањето на пресметката од 
ставот 2 на овој член и рокот за нејзиното доста-
вување ќе го определи Сојузниот завод за статис-
тика. 

Член 21 
Поблиски стручно-методолошки упатства за ор-

ганизацијата и спроведувањето на пописот ќе из-
даде Сојузниот завод за статистика. 

Член 22 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

382. 
Врз основа на Уставниот амандман IX точка 

1 став 3, во врска со членот 9 став 4 од Законот за 
извишување на сојузниот буџет за 1970 година, 
Сојузната скупштина, по претходно прибавеното 
мислење на Сојузниот извршен совет, на седницата 
на Соборот на народите од 15 јули 1970 година и 
на седницата на Општествено-политичкиот собор 
од 24 јуни 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗ ШЕН А НА ОДЛУКАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ 
НА П Р Е С М Е Т К И Т Е НА ПРИХОДИТЕ И РАСПО-
РЕДОТ НА ПРИХОДИТЕ НА ПОСЕБНИТЕ СМЕТ-
КИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА, 
СОЈУЗНИТЕ СОВЕТИ И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗА-

ЦИИ ЗА 1970 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за одобрување иа претсметките 
на приходите и распоредот на приходите на посеб-

ните сметки на сојузните органи на управата, со-
јузните совети и сојузните организации за 1970 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 56/69), во 
точката 1 текстот под 2) се менува и гласи: 

„2) претсметката на посебната сметка на Сојуз-
ната управа за царини — со вкупно предвидените 
приходи од 35,000.000 динари вкупно раепоредените 
расходи од 34,372.000 динари и нераспоредените 
приходи (резерва) од 628.000 динари;". • 

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

Сојузна скупштина 

АС бр. 232 
16 јули 1970 година 

Белград 

Потпретседател 
на Сој зоната скупштина, 

Маријан Брецељ, С; р. 

Претседател на Претседател 
Општествено-политичкиот на Соборот 

собор, на народите, 
Радомир Коматина, е р. Мика Шпиљак, е. р. 

383. 

Врз основа на членот 174 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и Ус-
тавниот амандман IX точка 1 став 2, во врска со 
членот 34 од Законот за Народната банка на Југо-
славија, Сојузната скупштина, на седницата на Со-
борот на народите од 16 јули 1970 година и на сед-
ницата на Стопанскиот собор од 14 јули 1970 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБЕЛЕЖЈАТА НА БАНКНОТАТА ОД 500 ДИ-
НАРИ И НА КОВАНИТЕ ПАРИ ОД 2 И 5 ДИНАРИ 

1. Се овластува Народната банка на Југославија 
да Издаде банкнота од 500 динри и ковани пари од 
2 и 5 динари. 

2. Банкнотата од 500 динари ќе се печати со 
трибоен линиски длабок печат на бела хартија за-
штитена со мелирани влакна во црвена и сида боја. 

3. Банкнотата од 500 динари ќе има димензии 
155 mmX 74 mm. 

. 4. Изгледот на банкнотата од 500 динари ќе биде 
следниот: 

1) од лицето: заштитната тонска подлога ќе би-
де дадена во цртеж на државниот грб кој се наоѓа 
во гиоширани розети, онолку кои се распоредени во 
рамномерни растојанија ознаки за вредноста на 
банкнотата (500). 

Рамката на лицето на банкнотата ќе ја соста-
вуваат централна гиош-лента и агли со бели ознаки 
на вредноста (500), кои по рабовите ги следат лен-
тички односно елементи стилизираки Брз основа на 
народни шари и орнаменти. 

На десната страна од банкнотата под орнамен-
талниот свод ќе се наоѓаат текстови распоредени 
еден под друг: „Народна банка Југослави ја (со. 
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кирилица), „Народна банка Југославије" (со лати-
ница и „Народна банка на Југославија" (со кири-
лица), под нив ознака на вредноста (500) со текстот: 
„динара" (со кирилица) и „динарјев" (со латиница) 
од левата страна, и со текстот: „динара" (со лати-
ница) и „динари" (со кирилица) од десната страна. 
Под ознаката на вредноста на средината ќе се нао-
ѓаат местото и датумот на изданието на банкнотата: 
„Београд 4 (со кирилица и латиница), „1 VIII 1970" 
и „Белград4- (со кирилица), со потпис на гувернерот 
(„гувернер" — со латиница и кирилица) д-р Иво 
Перишин од'десната страна, и со потпис на вицегу-
Еернерот („вицегувернер" — со кирилица и лати-
ница) Бранислав Чолановиќ од левата страна, а по-
долу и ознака на серијата со шестцифрен број — 
во црвена боја. 

На левата страна на банкнотата ќе се наоѓа 
цртеж од детали на Кршиниќевата скулптура „Ни-
кола Тесла' со укомпониран цртеж на високофрек-
вентен уред (калем) во заднината; 

2) од опачината: на средниот и левиот дел на 
банкнотата заштитната тонска подлога ќе биде из-
разена во гиоширани елементи, додека на десниот 
дел на банкнотата во заштитната подлога ќе се 
наоѓаат една вертикална и една хоризонтална дво-
бојна гиош-розета. 

Цртежот на средниот и левиот дел на банкно-
тата ќе се состои од централна розета во кружна 
форма, со стилизираии фигури на играч во оро, на 
чија надворешна страна се наоѓаат четири стили-
зирани орнаменти, а од внатрешната страна називи 
на социјалистичките републики кружно напишани 
со латиница (Босна и Херцеговина, Црна Гора, Х р -
ватска, Македонија, Словенија и Србија) и со ки -
рилица (Босна и Херцеговина, Македонија, Слове-
нија, Србија, Хрватска и Црна Гора). Во средината 
на централната розета ќе се наоѓа ознака на вред-
носта (500). Од левата и десната страна на централ-
ната розета ќе . се наоѓаат гиоширани розети со 
текстот: „пет стотина динара" (со кирилица) и „пет 
сто динарјев" (со латиница) на левата розета и со 
текстот: „пет стотина динара" (со латиница) и „пет-
стотини динари" (со кирилица) на десната розета. 
Под централната розета ќе се наоѓа посебно врамена 
клаузула за забрана на ф а л с и ф и к у в а њ е на банк-
нотата, испишана со следните текстови: „ ф а л с и ф и -
ковање се к а ж њ а в а по закону" (со кирилица), „Кри-
вотворење се к а ж њ а в а по закону" (со латиница), 
„Понарејање се казнује по закону" (со латиница) и 
„Фалсификувањето се казнува според законот" (со 
кирилица). Над и под гиошираните розети ќе се 
наоѓаат ознаки за вредноста на банкнотата (500). 

На десниот дел на банкнотата ќе бидат напи-
шани текстовите еден под друг: „Соци ја листичка 
Федеративна Република Југославија" (со латиница 
и кирилица) и „Социалисгична Федеративна Ре-
публика Југославија" (со латиница), а при дното ќе 
се наоѓа ознака на вредноста (500); 

3) бојата: на лицето и на опачината на банкно-
тата ќе преовладува темна сивомаслинеста боја. 
Тонската подлога на лицето и на опачината ќе би-

-де печатена во благи (ирис) премини. 
5. Кованите пари од 2 и 5 динари ќе бидат иско-

вани од легура која ќе содржи 70% бакар, 12%'ни-
кел и 18% цинк. • 

Одделните апоени на кованите пари од ставот 1 
на оваа точка ќе ја имаат следната тежина и преч-
ник, и тоа: 

1) апоен од 2 динари — тежина од 5 грама и 
пречник од 24,5 милиметри, 

2) апоен од 5 динари — тежина од 6,75 грама и 
пречник од 27,5 милиметри. 

Допуштено е отстапување од тежината на се-
која одделна кована пара до 5% над или под т е ж и -
ните наведени во ставот 2 на оваа точка. 

6. Изгледот на кованите пари од 2 и 5 динари 
ќе биде' следниот: 

1) од лицето: во средината државниот грб, а 
околу грбот називот „СФР Југославија" напишан 
со кирилица во полукруг над грбот и со латиница 
во полукруг под грбот, со мали орнаменти помеѓу 
почетокот и завршетокот на називот и со низа точ-
кици на работ на лицето; 

2) од опачината: во средината бројчена ознака 
на вредноста (2 и л и . 5), под бројчената ознака на 
вредноста ознака на годината на ковањето, а околу 
бројчената ознака на вредноста испишани зборови: 
„динара" со кирилица и латиница, „динарја" однос-
но „динарјев" со латиница и „динари" со кирилица, 
се опкружено со стилизиран венец од маслинови 
и дабови лисја споени со мал орнамент и со шест 
иетокраки ѕвездички над бројчената ознака на 
вредноста; 

3) ободот обрабен со рецки. 
7. Наедно с£ овластува Народната банка на Ј у -

гославија по повод акцијата на Организацијата на 
обединетите народи за борба против гладот во све-
тот да издаде ковани пари од 2 и 5 динари со озна-
ките: „FAO" (скратеница за називот на Организа-
цијата за исхрана и земјоделство на Обединетите 
народи — на англиски јазик) и „FIAT PAN1S" (во 
слободен превод од латински јазик: леб за сите). 

8. Обележјата за одделни апоени на кованите па-
ри од точката 7 на оваа од пука ќе бидат — во пог-
лед на легурата, тежината, отстапувањето од тежи-
ната , пречникот, изгледот од лицето и ободот — 
идентични со обележјата на оддел ЕШ апоени па ко-
ваните пари од точ. 5 и 6 на оваа одлука. 

Изгледот на кованите пари од 2 и 5 динари од 
точката 7 на оваа одлука од опачината ќе биде след-
ниот: во средината — бројчена ознака на вредноста 
(2 или 5), под бројчената ознака на вредноста — бро-
јот: „1970*', како година на изданието, а околу број-
чената ознака на вредноста — испишани зборови: 
„динара" со кирилица и латиница, „динарја" од-
носно „динарјев" со латиница и „динари" со кири-
лица, со стилизирани клас ја пченица од левата и 
десната страна и со испишани зборови: „FAO" со 
латиница под и „FIAT PANIS" со латиница над 
бројчената ознака на вредноста. 

9. Банкнотата и кованите пари изработени спо-
ред одредбите од оваа одлз^ка, ќе ги пушта во оптек 
Народната банка на Југославија според одредбата 
од членот 35 на Законот за Народната, банка на Ј у -
гослабија („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65, 
47/66 и 55/68). 

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

Сојузна скупштина 

АС бр. 235 
16 јули 1970 година 

^Белград 

Потпретседател 
на Сојузната скупштина, 

Маријан Брецељ, е. р. 

Претседател 
Претседател на Соборот 

на Стопанскиот собор, на народите, 
д -р Васил Гривчев, е. р Мика Шпиљак, е.* р. 
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384. 385. 

Врз основа на Уставниот амандман IX точка I 
став 3, во врска со членот 94 став 1 од Законот за 
сојузните органи на управата, сојузните совети и 
сојузните организации, Сојузната скупштина, на 
седницата на Соборот на народите од 16 јули 1970 
година и на седницата на Општествено-политичкиот 
собор од 14 јули 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ МОНЕТАРЕН СОВЕТ НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Се формира Монетарен совет на Југославија 
(во понатамошниот т^кст: Советот) со задача да 
ги разгледува прашањата од областа на кредитно-
-монетарната политика и банкарскиот систем и по 
тие прашања да им дава мислења на Сојузната. 
скупштина, Сојузниот извршен совет и Народната 
банка на Југославија. 

Советот ги разгледува прашањата од ставот 1 
ва оваа точка" и дава мислења за нив по своја 
иницијатива или по барање на Сојузната скупшти-
на и нејзините тела, на Сојузниот извршен совет 
односно на Народната банка на Југославија. 

2. Претседателот и членовите на Советот ги 
именува и ги разрешува од должноста -Сојузната 
скупштина, по предлог од Комисијата за избор и 
именувања. 

Претседателот и членовите на Советот се име-
нуваат на време од четири години и по истекот 
-на тој рок можат да бидат повторно именувани на 
таа должност, а можат да бидат разрешени од 
должноста и пред истекот на времето на кое се 
именувани. 

3. Советот самостојно донесува деловник за 
својата работа. 

4. Претседателот и членовите на Советот имаат 
право на надомест за учествување на седницата 
на Советот и за извршувањето на задачите во 
врска со работата на Советот, како и на надомест 
на патните трошоци кога по покана патуваат зара-
ди учествување на седниците на Советот или заради 
извршување на други задачи за потребите на 
Советот. 

Височината на надоместите од ставот 1 на оваа 
тот*ка ја утврдува Административната комисија на 
Сојузната скупштина. 

5. Средствата за работата на Советот се обе-
збедуваат во сојузниот буџет, во рамките на сред-
ствата за работата на Сојузната скупштина. 

Претседателот на Советот е наредбодавец за 
извршувањето на претсметката на Советот. 

6. Стручните и административните работи за 
потребите на Советот ги врши стручната служба 
на Сојз^зната скупштина што ќе ја определи гене-
ралниот секретар на Сојузната скупштина. 

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

Сојузна скупштина 

АС бр. 236 
16 јули 1970 година 

Белград 

Потпретседател 
на Сојузната скупштина, 

Маријан Брецељ, е. р. 

Врз основа на членот 174 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и 
Уставниот амандман IX точка 1 став 2, во врска 
со членот 32 став 2 од Основниот закон за опште-
ствените стоковни резерви, Сојузната скупштина* 
на седницата наѓ Соборот на народите од 16 јули 
1970 година и на седницата на Стопанскиот собор 
од 25 јуни 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА 
СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА 

ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА 1969 ГОДИНА 

Се одобрува завршната сметка на Сојузната ди-
рекција за резерви на индустриски производи, за 
1969 година, што ја донесе Советот на Сојузната 
дирекција за резерви на индустриски производи, 
на седницата од 31 март 1970 година. 

Сојузна сну штитна 

16 
АС бр. 224 

јули 1970 година 
Белград 

Потпретседател 
на Сојузната скупштина, 

Маријан Брецељ, е. р 

Претседател 
на Стопанскиот собор, 

д-р Васил Гривчев, е. р. 

Претседател 
на Соборот на 

народите, 
Миќа Шпиљак, е. р. 

386. 

Врз основа на членот 174 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и 
Уставниот амандман IX точка 1 став 2, во врска 
со членот $2 став 2 од Основниот закон за опште-
ствените стоковни резерви, Сојузната скупштина, 
на седницата на Соборот на народите од 16 јули 
1970 година и на седницата на Стопанскиот собор 
од 25 јуни 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА 
СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА 
ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА 1969 ГОДИНА 

Се одобрува завршната сметка на Сојузната ди-
рекција за резерви на прехранбени производи, за 

. 1969 бодина, што ја, донесе Советот на .Сојузната 
дирекција за резерви на прехранбени производи, 
не седницата од 10 април 1970 година. 

Сојузна скупшитна 

АС бр. 217 
16 јули 1970 година 

Белград 

Потпретседател 
на Сојузната скупштина, 

Маријан Брецељ, е. р. 

Претседател на 
Општествено-политичкиот 

собор, 
Радомир Коматина, е. р. 

• Претседател 
на Соборот 

на народите, 
Мика Шпиљак, е. р. 

Претседател 
на Стопанскиот собор, 

д-р Васил Гривчев, е. р. 

Претседател 
на Соборот на 

народите, 
Мика Шпиљак, е. р. 
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387. 

Брз основа на членот 6 став 1 од Законот за 
техничките мери („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65 
и 55/69) и членот 89 ст. 1 и 3 од Основниот закон за 
изградбата на инвестиционите објекти („Службен 
лист на С Ф Р Ј " бр. 20'67, 30/68 и 55/69), сојузниот 
секретар за стопанство пропишува 

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

ТИТА НА ЧЕЛИЧНИТЕ КОНСТРУКЦИИ ОД 
К О Р О З И Ј А 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Со одредбите на овој правилник се пропишуваат 
техничките мерки и услови за заштита од корозија 
на постојаните и привремените носечки челични 
конструкции и на челичните делови на други носеч-
ки конструкции, што се наоѓаат во нормални услови 
на експлоатација (во понатамошниот текст: челич-
ните конструкции). 

Член 2 
При изведувањето л а работите на заштитата на 

челичните конструкции од корозија се применуваат 
и другите соодветни технички прописи и југосло-
венски стандарди, како и прописите за заштитата 
при работата, ако со овој правилник не е определено 
поинаку. 

Член 3 
Како челични конструкции, во смисла на овој 

правилник, се подразбираат челичните конструкции 
во градежништвото, како што се челичните кон-
струкции на: мостови, дигалки, преносници, сврт-
н и ц а транспортери; на станбени, административни и 
други јавни згради; на индустриски, земјоделски и 
други стопански објекти; на индустриски и рударски 
уреди; како и столбовите, кулите -и јарболите, хи -
дромеханичката опрема, цевоводите, резервоарите и 
другите челични објекти и челични делови од об-
јекти. 

Член 4 
За специјални челични конструкции и за челич-

ни конструкции што се наоѓаат во посебни услови 
на експлоатација можат да се определат посебни 
технички мерки и посебни технички услови за заш-
тита од корозија во степен поголем од заштитата 
определена со овој правилник. 

Член 5 
Челичните конструкции што се во допир со воз-

дух, со вода, со земја и со други материи што 
предизвикуваат корозија (средина во која се наоѓаат) 
се заштитуваат од корозија со соодветен систем на 
заштита. 

Зависно од средината во која се наоѓаат челич-
ните конструкции, корозијата може да биде: 

1) атмосферска корозија (во слободен и затворен 
Простор); 

2) корозија во вода; 
3) корозија во земја; 
4) корозија што настанува во допир со други 

материи. 

Член 6 
При изборот на системот на заштитата од коро-

зи ја се земаат предвид: видот на^челикот, состојбата 
на површината на конструкцијата, видот и начинот 

на оформувањето на конструкцијата, видот на опто-
варувањето на конструкцијата, положбата и степе-
нот на изложеноста на конструкцијата на надвореш-
ни влијанија , надворешната средина и климатските 
услови (температурни промени, степен на влажноста, 
ветрови и др.). 

При определувањето на системот на заштитата 
од атмосферска корозија се води сметка дали е во 
прашање нормална атмосфера, индустриска атмос-
фера, екстремно агресивна атмосфера или примор-
с к а атмосфера. 

Член 7 
Заради утврдување на мерилата за избор на 

системот на заштитата од корозија, челичните кон-
струкции се распоредуваат во три класи, и тоа: 

1) во 1. класа — значајните челични конструкции 
во отворен простор (мостови и други конструкции 
што служат за јавен сообраќај, кули и јарболи за 
трансмисија и ел.); 

2) feo 2. класа — другите челични конструкции 
во отворен ^простор (згради, уреди, столбови, цево-
води, резервоари и ел.); 

3) во 3. класа челичните конструкции во за -
творен простор (покриени конструкции, носечки кон-
струкции на згради и ел.). 

II. ИЗГРАДБА НА Ч Е Л И Ч Н И КОНСТРУКЦИИ 

Член 8 
Заради заштита на челичните конструкции од 

корозија и заради намалување на корозијата, мора 
да се изврши избор на соодветен вид челик и мораат 
рационално да се применуваат соодветните мерки 
при изградбата • (при проектирање, изработка и мон-
тажа) на челичните конструкции. 

Член 9 
З а изработка на челичните конструкции се упо-

требува, по правило, оној вид челик чии особини 
и чи ј хемиски состав влијаат врз зголемувањето на 
отпорноста спрема корозијата, со тоа што при тоа да 
се води сметка за техничките и економските услови. 

Член 10 
З а изработка на челични конструкции со по-

краток век на траење, во нормални атмосферски 
услови и без посилни корозиони агенси, може да се 
употреби — без заштита од корозија — нисколеги-
ран челик со зголемена отпорност спрема коро-
зијата. 

Член 11 
- Конструкционите челици со висок процент на 

легирачки елементи од зголемена отпорност спрема 
корозијата без заштита од корозија, можат да се 
употребат за челични конструкции во нормални 
атмосферски услови. 

Член 12 
Челичните конструкции мораат да се оформу-

ваат така што да бидат што поотпорни спрема ко-
розијата. 

Член 13 
Челичните конструкции, по правило, се изгра-

дуваат така што на нив д а , нема длабнатини и 
мртви агли во кои можат да се задржуваат нечисто-
тија и вода. 

Член 14 
Сите делови на челичните конструкции мораат 

да бидат лесно пристапни. 
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На големи челични конструкции (мостови и ел.) 
се поставуваат, по правило, посебни уреди што слу-
жат за преглед и одржување на таквите кон-
струкции. 

Член 15 
На деловите на челичните конструкции на кои 

е особено зголемена опасноста од корозија и на кои 
дејството на корозијата би можело да биде опасно 
за луѓето или "имотот (дилатациони споеви и ел.), 
се применува специјална локална заштита од ко-
розија, и тоа со заштитно премачкување или со 
метализација. 

Член 16 
Елементите на челичните конструкции со затво-

рени непроодни пресеци херметички се затвораат со 
заварување и се заштитуваат од корозија само на 
надворешните површини. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој 
член, елементите на челичните конструкции од 3. 
класа (член 7 точка 3) не мораат херметички да се 
затвораат со заварување, ако нивните внатрешни 
површини се заштитуваат од корозија и ако. им е 
обезбедено добро проветрување и одводнување. 

Елементите на челичните конструкции со затво-
рени проодни пресеци се заштитуваат од корозија 
на надворешните и внатрешните површини. 

Член 17 
За време на топлото цинкување на елементите 

на челичните конструкции со затворените пресеци, 
мора да се остави најмалку еден отвор за одведување 
на воздухот од внатрешниот простор. 

По завршеното топло цинкување, отворот од 
ставот 1 на овој член, мора наполно да се затвори. 

Член 18 
Челичните конструкции, по правило, се изграду-

ваат така што воздухот во нив да може слободно 
да циркулира. 

Одредбата на ставот 1 од овој член не 'се одне-
сува на елементите на челичните конструкции со 
затворени пресеци и на сличните затворени простори 
што се погодни за херметичко затворање. 

Член 19 
Челичните конструкции се изградуваат така што 

од сите нивни делови водата да може брзо да исте-
кува (површини во наклон, отвори и цевки за од-
воднување и ел.). 

Челичните конструкции, по правило, не смеат 
да имаат површини и простори на кои може да се 
натрупува атмосферски талог или нечистотија. 

Член 20 
Челичните конструкции и к о н с т р у к ц и ј е од че-

лик и бетон се проектираат и се изведуваат со 
погодни изолации, со окапници и со системи за 
одводнување. 

Член 21 
Бетонските темели во кои се вградуваат челич-

ните конструкции или деловите на челични кон-
струкции, мораат да бидат најмалку 10 cm над 
теренот од раситнет камен или од чакал, односно 
најмалку 20 cm над кој и да е друг терен. 

Формата на темелите мора да овозможува брзо 
истекување на водата од местото на допирот на 
челикот и бетонот. 

Член 22 
Хемиското и електролитичкото дејство помеѓу 

челикот и другите материјали во челичната кон-
струкција, мора да се избегне. 

Непосреден допир на челикот во челичната кон-
струкција со друг метал, со дрво или со корозиони 
градежни материјали, мора да се оневозможи со 
соодветна изолација. 

III. ПОДГОТВУВАЊЕ НА ПОВРШИНИТЕ НА ЧЕ-
ЛИЧНИТЕ КОНСТРУКЦИИ ЗА ЗАШТИТА ОД 

КОРОЗИЈА 

1. Заеднички одредби 

Член 23 
Од површините на- челичните конструкции (во 

понатамошниот текст: челичните површини) мораат 
да се отстранат маснотијата, нечистотијата, ковари-
ната од валање или жарење, 'рѓата и туѓите материи 
(оштетени делови на постојното премачкување од-
носно превлака и др.). 

Член 24 
Постојат три степени на чистење на челичните 

површини, и тоа: 
1) прв степен — кој опфаќа целосно отстрану-

вање на нечистотиите и отстранување на слабо вр-
заните делови на коварина, 'рѓа и туѓи материи; 

2) втор степен — кој опфаќа целосно отстрану-
вање на нечистотиите и скоро целосно отстранување 
на коварината, 'рѓата и туѓите материи до таа мера 
што на челичната површина да смеат да останат 
само темни пори односно траги на основното пре-
мачкување; 

3) трет степен — кој опфаќа целосно отстрану-
вање на нечистотиите, коварината, 'рѓата и туѓите 
материи — се до чистиот метал. 

Примената на одделните степени на чистењето 
на челичните површини зависи од видо^ на челич-
ната конструкција, од состојбата на челичните 
површини, од условите на средината и од системот 
на заштитата од корозија. 

2. Подготовка на челичните површини на новите 
челични конструкции 

Член 25 
За подготовка на челичните површини на новите 

челични конструкции, заради применување на 
постапката за заштитата од корозија, се спроведу-
ваат следните технолошки операции: 

1) одмастување; 
2) чистење; 
3) отпрашување; 
4) претходна заштита. 
Технолошките операции се спроведуваат по ре-

доследот утврден во ставот 1 на овој член. 

Член 26 
Пред одлетувањето од челичните површини со 

суви чисти крпи мора да се симне вишокот на мас-
ните материи (масла, масти и други маснотии). 

Челичните површини се одмастуваат со бришење 
со чисти крпи или со четки натопени во пропишани 
органски растворувачи или во воден раствор на 
тензиди (средства што го намалуваат површинскиот 
напон). 

По одмастувањето сите челични површини мо-
раат да се избришат со суви чисти крпи. 

Челичните конструкции можат да се одмастуваат 
и во уреди за одмастување со употреба на органски 
растворувачи или тензиди. 

Член 27 
За чистење на челичните површини се приме-

нуваат следните постапки: 
1) чистење со млаз на абразив (абразивен млаз); 
2) чистење со пламен; 
3) чистење со хемиски средства; 
4) машинско чистење; 
5) рачно чистење. 
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Член 28 
Со чистењето со абразивен млаз се остваруваат 

вториот и третиот степен на чистење и при најголем 
степен на 'рѓосаност на челичната површина. 

По чистењето со абразивен млаз, на челичната 
површина не смее да има траги на 'рѓа и коварина. 
Челичната површина очистена со абразив мора да 
биде рамномерно и не премногу грубо рапава, така 
што да овозможува основното премачкување односно 
металната превлака наполно да ги покрие сите вр-
вови на челичната 'површина. 

За чистење со абразивен млаз се употребуваат: 
1) острорабни абразиви (челични зрнца, алуми-

ниум-оксид) големина 0,4 до 0,8 mm — за заштитни 
премачкувања; 

2) острорабни абразиви (челични зрнца, алуми-
ниум-оксид) големина 0,5 до 1,2 mm — за метални 
превлаки; 

3) заоблени челични зрнца големина 0,5 до 1,5 mm 
— за заштитни премачкување; 

4) кварцен песок големина на зрнцата 0,5 до 
2,5 mm испран и исушен, или гранулирана шлака 
од високи печки 0,5 до 2,0 mm крупна, ослободена 
од сите нечистотии, од прав и од влага и без при-
меси на сулфур и сулфурни соединенија — за 
заштитни премачкувања и метални превлаки. 

Чистење со абразивен млаз може да се врши 
во работилница или на градилиште. 

Член 29 
Чистење со пламен е постапка на чистење на 

челичната површина со оксиацетиленски пламен и 
со погоден горилник. 

Загревањето на челичната површина при чисте-
ње со пламен не смее да преминува 150°С. Челич-
ните површини, зависно од состојбата на површини-
те, се поминуваат со пламен еднаш до три пати. 

По секое поминување со пламенот треба да се 
почека челичната површина да се излади. Потоа со 
постапка на машинско или рачно чистење се о ч и т у -
ва соодветниот дел на челичната површина. 

Со чистење со пламен се остварува вториот 
степен на чистење. 

Чистење со пламен може да се врши на отворен 
простор или во работилница со добра вентилација. 

Челичниот материјал дебел до 6 mm, не смее да 
се чисти со пламен. 

Член 30 
Чистење со хемиски средства е постапка со која 

коварината и 'рѓата од челичната површина се 
отстрануваат со потопување во раствори на неор-
гански или органски киселини. 

Киселините и солите на железо што ќе останат 
по чистењето, се отстрануваат од челичната повр-
шина со исплакнува ње со вода. 

Член 31 
Машинско чистење е постапка со која челичните 

површини се чистат со помош на специјален машин-
ски алат и уред (чекани-обивачи, чекани-стругачи, 
ротациони челични четки, брусилки и др.). Алатите 
кои можат да го оштетат челичниот материјал на 
конструкцијата не смеат да се користат во постап-
ката на машинско чистење. 

Деловите на челични конструкции кои поради 
непристапност не можат да се чистат со машинска 
постапка (агли, длабнатина! и ел.), се чистат рачно. 

Член 32 
Рачно чистење е постапка со која челичните 

површини се чистат со помош на Чекани, чекани-
-удирачи, стругалка лопатчиња и челични четки. 
За рачно чистење не смее да се употреби длето. 

Главите на заковките и винтовите и длабнати-
ните на челичните конструкции се чистат, по пра-
вило, со мали четки од жица. 

Член 33 
Изборот на постапката на чистењето зависи од 

состојбата и пристапноста на челичните површини, 
од видот и оптоварувањето на челичната конструк-
ција, од условите на средината и од одбраниот систем 
на заштита од корозија. 

Член 34 
Постапката на чистење со абразивен млаз се 

применува врз следните челични конструкции: 
1) од 1. класа (член 7 точка 1); 
2) тешко пристапни (поради локацијата или 

функцијата); 
3) во високо корозиона атмосфера и во средина 

во која се нагли промените на температурата; 
4) изложени на наизменични напрегања и по-

стојани вибрации; 
5) со висок степен на 'рѓосаност на површините 

и со јака коварина; 
6) кои се заштитуваат со метализација. 
Постапката на чистење со абразивен млаз се 

применува при чистење на големи челични, повр-
шини кои мораат да се орапават така што да бидат 
подобни за добро приврзување на заштитните сред-
ства. 

Член 35 
Постапката на чистење со пламен може да се 

примени особено ако е влажно и студено време- и 
ако е потребно првото заштитно премачкување на 
челичната површина брзо да се исуши. 

Член 36 
Постапката на чистење со хемиски средства се 

применува, по правило, за чистење на оние делови 
челични конструкции кои, со оглед на формата и 
мерката, можат да се чистат со потопување во рас-
твори на органски или неоргански киселини. 

Постапката од ставот 1 на овој член мора да се 
примени ако челичните површини се заштитуваат 
од корозија со топло цинкување. 

Член 37 
Постапката на машинско чистење може да се 

примени ако на челичната површина нема јака 'рѓа 
или цврста коварина. 

Постапката на машинско чистење односно по-
стапката на рачно чистење може да се примени 
заради отстранување на тенките слоеви 'рѓа наста-
нати во времето помеѓу извршеното подготвување 
на челичната површина и нанесувањето на заштит-
ното премачкување. 

Постапката на рачно чистење може да се при-
мени и на помали челични површини, ако тие не 
можат да се очистат со кои и да е други постапки 
предвидени со овој правилник. 

Член 38 
Веднаш по чистењето на челичните површини, 

мора да се изврши нивно о-ѓпрашување. 
Челичните површини се отпрашуваат, по пра-

вило, со смукање или оддувување на правот со млаз 
на сув компримиран воздух. 
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Член 39 
Претходната заштита на челичните површини 

се изведува со помош на: 
1) вош-прајмер (wash-primer); 
2) средства за испл акиу вање на површините; 
3) ич-прајмер (etch-primer). 
Средствата за претходна заштита на челичните 

површини од ставот 1 на овој член се нанесуваат на 
челичната површина од која претходно е отстранета 
коварината со постапката од членот 27 на овој пра-
вилник, освен со постапката на чистење со хемиски 
средства врз база на фосфорна киселина и на тој 
начин се обезбедува заштита од корозија до нанесу-
вањето на заштитните премачкувања, а најдолго за 
време од 15 дена. 

Член 40 
Тешко пристапните агли, рабови и тесни меѓу-

простори на 'челичните конструкции, на кои може 
да се собира вода, како и главите на заковките, 
главите на винтовите и челичните површини во 
близината на заварените шевови, мораат особено 
внимателно да се очистат. 

Член 41 
Челичните површини на кои по дејството * на 

индустриската или приморската атмосфера можат 
да се насоберат соли и прав, непосредно пред нане-
сувањето на заштитните средства мораат внимателно 
да се очистат и исушат. 

Член 42 
Коварината, по правило, се отстранува од челич-

ната површина со абразивен млаз. 
Пред чистењето со абразивен млаз, мошне твр-

дата коварина и 'рѓата, по потреба, се разбиваат со 
удири на чекан. 

Член 43 
Ако при чистењето на челичните површини со 

абразивен млаз, било во работилница или на гра-
дилиште, не се користи посебен изолиран простор, 
околните од корозија-заштитени површини на че-
личната конструкција и опремата мораат да се изо-
лираат со соодветни заштитни уреди. 

Член 44 
На челичните површини можат да се нанесуваат 

средства за заштита од корозија само ако стручната 
работна организација, регистрирана за дејноста во 
која спаѓаат изведувањето и контролата на работите 
за заштита од корозија, писмено потврдила дека 
тие површини се приготвени и очистени на начинот 
пропишан со овој правилник. 

Член 45 
Очистените челични површини мораат да бидат 

покриени со основно премачкување односно со друго 
средство на заштита од корозија, во рок од осум 
часа од завршеното подготвување на тие површини. 

Член 46 
Ако во рокот од членот 45 на овој правилник 

не може да се започне изведувањето на заштитата од 
корозија, сувата очистена површина може привре-
мено да се заштиту со средството на заштитата од 
членот 39 на овој правилник. 

Ако во рок од 8 часа не се изврши заштита 
според ставот 1 на овој член, челичната површина 
мора да се прегледа и оксидираните места повторно 
да се очистат. 

Член 47 
Нанесувањето на металните превлаки мора да 

започне најдоцна во рок од четири часа од заврше-
ното подготвување на челичната површина. 

Пред нанесувањето на металната превлака, че-
личната површина мора да биде наполно сува и 
чиста. 

3. Подготвување на челичните површини на постој-
ните челични конструкции 

Член 48 
На постојните челични конструкции на кои 

треба да се извршат поправки и да се обнови систе-
мот на заштитата од корозија според чл. 117 и 118 од 
овој правилник, мора да се спроведе соодветно 
подготвување на челичните површини. 

Член 49 
Подготвувањето на челичните површини мора да 

биде изведено така што наполно да се отстранат 
маснотијата, нечистотијата, коварината и 'рѓата, како 
и оние порано нанесените заштитни средства што се 
оштетени и дотраени. 

Челичните површини на кои постојните заш-
титни средства не се оштетени, треба лесно да се 
истружат и со челична четка да се очистат така што 
да се отстранат деловите на постојните премачку-
в а « ^ односно превлаки што лесно се симнуваат, со 
тоа што при тоа да не се оштетат цврсто врзаните 
делови на премачкувањата односно превлаките. 

Член 50 
Челичните површини на постојните челични 

конструкции се чистат на начинот пропишан во чл. 
27 до 37 на овој правилник, зависно од состојбата 
на постојниот систем на заштитата на челичната 
површина и од обемот и видот на неговата поправка. 

Челичните површини на постојните челични 
конструкции се чистат: 

1) со млаз на абразив — ако од големите челични 
површини треба да се отстрани дотраената заштита 
од корозија; 

2) со пламен — ако од челичните површини 
треба да се отстранат јаки наслојки на 'рѓа, при што 
е потребно пред тоа да се изврши чистење со чекан 
или со уреди на машински погон. 

Челичните површини не се чистат, по Правило, 
со пламен ако 'рѓосало помалку од 20°/о од површи-
ната на која треба да се нанесе ново премачкување 
или ако нема појака 'рѓосаност; 

3) со машинска постапка или со рачна постапка — 
ако од челичните површини треба да се отстранат 
тенките слоеви на 'рѓа, а од помалите делови на тие 
површини — и оштетените премачкувања. 

IV. ВИДОВИ НА ЗАШТИТА ОД КОРОЗИЈА 

Член 51 
Заштитата од корозија се остварува: 
1) со премачкувачки средства; 
2) со топло цинкување; 
3) со метализација; 
4) со катодна заштита. 
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1. Премачкувачки средства 

Член 52 
Премачкувачките средства што се применуваат 

за заштита на челичните конструкции од корозија 
се материи кои по сушењето на воздух оставаат сув 
филм (слој) како заштитна превлака. 

Премачкувачките средства се основни и ПО-
К Р И Е Н И . 

Основните премачкувачки средству се нанесу-
ваат во еден слој или во два слоја, а покриените 
премачкувачки средства се нанесуваат во два или 
во три слоја. 

Член 53 

Работите на премачкувањето не смеат да се из-
ведуваат, ако е: 

1) челичната површина влажна ; 
2) релативната влажност на воздухот над 80%; 
3) песокот или правот нанесен на свежо пре-

мачкана површина; 
4) температурата на воздухот под + 5°С или 

над + 40°С, освен ако основното премачкувачко 
средство се нанесува на челичната површина очис-
тена со пламен чија температура не смее да преми-
нува 4- 70°С. 

Член 54 
Првото основно премачкување, по правило, се 

нанесува во работилницата на производителот на 
челичните конструкции, а другите премачкување на 
градилиштето по завршената монтажа на челичната 
конструкција. 

Комплетен систем на заштита од корозија може 
да се изврши и во работилница пред с п р а в у в а њ е т о 
на челичната конструкција на градилиштето или на 
градилиштето по завршената монтажа на челичната 
конструкција. ' 

Член 55 
П р е м а ч к у в а њ е ^ се нанесува со рачна постапка 

(со четка, пиштол, валјак) или со машинска постап-
ка, а може да се нанесува и со автоматска постапка, 
зависно од димензиите и формите на челичната 
конструкција односно на деловите на конструкцијата 
што треба да се заштитат со премачкува*^ . 

Првото премачкување со основно премачкувачко 
средство врз база на маслен миниум се нанесува, 
по правило, со четки непосредно по завршеното 
подготвување на челичната површина. 

Член 56 
На челичните конструкции во слободен простор 

и со екстремно агресивни услови, допирни (преклоп-
ни) површини во споевите со заковки и винтови 
пред спојувањето треба добро да се 04ncTat и да се 
заштитат со првото основно премачкување. Споју-
вањето треба да се изврши додека п р е м а ч к у в а њ е ^ 
е уште влажно. Допирните површини на резервоа-
рите треба да се остават без премачкување. Допир-
ните повишени во споевите со преднапрегнати вин-
тови се оставаат, по правило, без заштитни 
премачкувања или се применува специјална заштита 
од корозија која не го намалува коефициентот на 
Триењето во спојот. 

Член 57 
По зл вршеното спојување особено внимателно 

мораат да се премпчкаат рабовите и аглите во спо-
јот, КсЛ-п главите, навртките и ^одложните пло-
чичми на си::газите и главите на заковките. • 

Во заварените челични конструкции не се пре-
мачкуваат допирните површини што наполно се 
затвораат. Ако допирните површини не се затвораат 

наполног основното ^премачкување се нанесува на 
растојание од 50 m m од работ што се заварува. 

Наместо примена на постапката од ставот 2 на 
овој член може да се премачка целата површина, 
но пред заварувањето на широчина од 50' m m од 
шевот премачкувачкото средство мора да се симне. 

Член 58 
На подготвената челична површина се нанесува 

првото основно премачкување во засоли и на темпе-
ратурата определена во членот 53 точка 4 од овој 
правилник. 

На подготвената челична површина првото ос-
новно премачкување, по правило, се нанесува вед-
наш, а најдоцна во рок од осум часови од заврше-
токот на подготвувањето на површината. 

Ако рокот од ставот 2 на овој член се пречекори, 
се смета дека челичната површина не е подготвена. 

При чистењето на челичната површина со пла -
мен, првото основно премачкување мора да се на-
несе на односната површина додека нејзината тем-
пература изнесува 30° < t < 70°С. 

Член 59 
Пред да се нанесе на челичната површина след-

ниот слој на премачкувачкото средство, оштетените 
делови на површината мораат претходно да се 
очистат и повторно да се премачкаат со ист слој на 
п р е м а ч к у в а њ е средство. 

Ако се оштети еден од системите на заштитата 
врз база на метали и метални пигменти (цинк), оште-
тувањето се поправа со употреба на основно пре-
мачкувачко средство со цинк во, прав. 

Член 60 
Наредниот слој на премачкувачкото средство не 

смее да се нанесува пред да биде претходниот слој 
наполно сув. • _ 

Времето на сушењето, по правило, е следното: 
1) на јмалку 15 часови — за премачкувачките 

средства врз база на алкидни смоли; 
2) на јмалку 48 часови — за премачкувачките 

средства врз база на масло; 
3) на јмалку 72 часа — за основното премачку-

вачко средство со цинк во прав; 
4) на јмалку 168 часови — за основното премач-

кувачко средство врз база на тер од камен јаглен; 
5) на јмалку 3 недели — за основното премачку-

вачко средство врз база на маслен миниум. 

Член 61 
За време на нанесувањето на премачкувачките 

средства и на контролата на нивната состојба мораат 
да се регистрираат и да се внећуваат во ' 'дневникот 
на работите податоци за влажноста на воздухот, за 
температурата, за ветрот и за атмосферските вр-
нежи. 

Член 62 
Челичните конструкции не можат да се транс-

портираат, ако филмот на премачкувачкото средство 
не е наполно сув. 

2. Топло цинкување 

Член 63 
Како топло цинкување се подразбира видот на 

заштита од корозија на челичните конструкции ко ј 
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се остварува со нанесување превлака на цинк по 
топла постапка. 

Во средините со нормални атмосферски услови 
масите и дебелините на превлаката на цинкот се 
определени во таблицата 1: 

Таблица 1 — Маси и дебелини на превлаката на 
цинкот 

Елементи 
на конст-
рукцијата 

Просечна ма-
са на превла-
ката од сите 
договорени 

мостри 
најмалку 

g/m2 

Соодвет-
на дебе-
лина на 

превлака-
та околу 

џт 

Најмала ма-
сана превла-
ката на сек-ја 
поединечна 
договорена 

мостра 
g/m2 

Соодвет-
на дебе-
лина на 
превл а ка-
та околу 

jxm 

Просечна ма-
са на превла-
ката од сите 
договорени 

мостри 
најмалку 

g/m2 

Соодвет-
на дебе-
лина на 

превлака-
та околу 

џт 

Најмала ма-
сана превла-
ката на сек-ја 
поединечна 
договорена 

мостра 
g/m2 

Соодвет-
на дебе-
лина на 
превл а ка-
та околу 

jxm 

Елемен-
ти од че-
лик де-
белина 
б - 5 mm 500 71 450 64 

Елсмен- Се р гумира со договор склучен помеѓу 
ти од че- нарачувачот и испорачувачот 
лик де-
белина 
5 шш> 

> I mm 

Елемен-
ти ол че-
лик де-
белина 
6 - 1 mm 350 

I »Винтови 
и чепови 
со навој-
ница во 
пречник 
0 -9mm 375 

Елемен-
ти од 
леан 
челик и | 
од леано! 
железо 

Вредностите од таблицата 1 наведени во ставот 2 
на овој член не се однесуваат на поцинкуван лим, 
поцинкувани ленти, поцинкувани цевки, поцинку-
вана жица и слични производи. 

Член 64 
Подготовката на челични површини за топло 

цинкување се состои од: 
1) одмастување според одредбата на членот 26 

од овој правилник; 
2) чистење со разблажен раствор на хлороводо-

родна киселина непосредно пред цинк;увањето; 
3) испл акиу вање со ладна вода; 
4) нанесување топителот (флусот) на челичната 

површина по мокра или сува постапка. 

Член 65 
Непосредно пред цинкувањето челичната кон-

струкција се мака во растоп или раствор за флуси-

рање. По флусирањето по мокра постапка, челичната 
конструкција се суши на покачена температура. 

Член бб 
Топлото цинкување се изведува со макање на 

челичната конструкција во растопен цинк. 
Цинкот мора да биде од квалитет Zn 97,5 до 

Zn 99,5 според југословенскиот стандард JUS С.Е1.020. 

Член 67 
На дебелината на превлаката на цинкот влијаат: 
1) температурата на растопот; 
2) времето на траењето на цинкувањето; 
3) составот на челикот; 
4) примесите од растопот на цинкот. 

Член 68 
Вишокот на цинкот од челичната површина се 

отстранува со струење на водена пара и топол 
воздух. 

Член 69 
Поцинкуваните челични површини се пасиви-

зираат и се заштитуваат со премачкувањата според 
одредбите на чл. 95 и 96 од овој правилник. 

Член 70 
Превлаката на цинкот добиена по топла постап-

ка мора Да биде хомогена и мора наполно да ја 
покрива основата. 

Превлаката на цинкот мора да биде чиста, маз-
на и без нерамнина 

Член 71 
Дебелината на превлаката на цинкот се опреде-

лува со методи без разурнување на превлаките или 
со методи со разурнување на превлаките а според 
југословенскиот стандард JUS С.А1.55&* односно 
JUS С.А6.021. 

Член 72 
Превлаката на цинкот мора цврсто да се при-

лепува за челичната површина и не смее да се 
лупи ниту да пука при вообичаената употреба. 

Член 73 
Масата на превлаката на цинкот се определува 

според југословенскиот стандард JUS С.А6.021. 

3. Метализација 

Член 74 
Како метализација (со нанесување на метална 

превлака) се подразбира видот на заштита на че-
личната конструкција од кс{10зија остварен преку 
прскање на растопен метал со пиштол. 

За метализација се употребуваат растопените 
метали: цинк, алуминиум и олово. 

Одредбите на овој правилник не се однесуваат 
на оние прев лаки што се добиваат со мета лиз аци ја-
та, а служат за обновување на истрошените делови 
(ремонтна метализација). 

•50 ЗОО 43 

54 43 

71 450 64 
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Член 75 
Превлаките на цинкот, алуминиумот и оловото, 

класификувани според најмалата дебелина, се оп-
ределени во таблицата 2: 

Таблица 2 — Најмали дебелини на превлаката на 
цинкот, алуминиумот и оловото 

Метал кој се 
нажсу ва Ознака 

* 

Најмала дебе-
лина (X 

Цинк Zn М 40 
Zn М 80 
Zn М 120 
Zn М 200 

40 
80 

120 
200 

Алуминиум А1 М 120 
А1 М 200 
А1 М ЗОО 

120 
200 
ЗОО 

Олово Pb М ЗОО 
Pb М 500 
Pb М 1000 

ЗОО 
500 

1000 

Како најмала дебелина се смета најмалата из-
мерена дебелина на превлаката. 

' Член 76 
Челичните површини предвидени за метал гра-

ција мораат да бидат очистени до трет степен чис-
тење со абразивен млаз, според одредбите на членот 
28 од овој правилник. 

Член 77 
Чистотата на металот кој се нанесува на полич-

ната површина мора да биде, и тоа: 
1) според југословенскиот стандард JUS С.Е1.020 

— за цинк Zn 99,99; 
2) според југословенскиот стандард JUS С.С1.100 

— за алуминиум А1 99,5 М; 
3) под 0,5% содржина на железо и под 1п/с содр-

жина на антимон - за олово. 
Металот^ кој се нанесува мора да биде во форма 

на жица или прав. 
Пречнпкот на жицата односно гранулацијата на 

правот кој се нанесува мора да му одговара на уре-
дот за прскање на растопен метал (метализер). Ж и -
цата мора да биде од уедначен кружен пресек и не 
смее да биде деформирана. 

Член 78 
Металната превлака мира да се нанесе непосред-

но по чистењето на челичната површина со абразивен 
млаз. а пред да биде уочливо променет изгледот на 
површината. Ако при споредувањето со изгледот на 
свежо очистена површина се уочи промена, повр-
шината мора повторно да се подготови за метализа-
ција на пропишаниот начин. Превлаката се нане-
сува најдоцна во рок од четири часа од извршената 
подготовка на површината. 

При работата на градилиштето металната прев-
лака не смее да се нанесува при дождливо или маг-
ловито време ниту ако е релативната 'влажност 
над 80Vo. 

ХТревлаката се нанесува со помош на уред кој 
овозможува целосно топење на металот во оксиаце-
тиленски односно окспбутански пламен или во 
електричен л^х и негово набрзгување на челичната 
п^врипша со струја на воздух под притисок. 

Член 79 
Металните превлаки добиени со метализацијата, 

според потребата можат да се пополнуваат или да 
се заштитат со премачкување. 

Член 80 
Ме1алните прев лаки на цинкот и алуминиумот 

се'пополнуваат со соодветен воден раствор на неор-
гански соединенија, па по тоа се и с п л а к у в а а т со 
вода и се сушат на воздух. 

Член 81 
Металните превлаки на цинкот и алуминиумот 

можат да се заштитат со премачкувања на тој на-
чин што на метали.зираната подлога се нанесува 
wash-primer според југословенскиот стандард JUS 
С.Т7.311 и. соодветен систем на премачкувања. 

За премачкувањето од ставот 1 на овој член не 
смеат да се употребат основни бои што содржат 
оловни пигменти. 

Член 82 
Превлаката на оловото се заштитува на тој начин 

што се премачкува со крпа натопена во раствор на 
озокерит во рафинирано минерално масло. 

Член 83 
Металната превлака мора да биде чиста и од 

еднообразна структура, и не смее да има нерамни-
н а рапави места, недоволно врзани честици или 
пропуштени места, ниту недостатоци предизвикани 
со невнимателна работа. 

Член 84 
Измерената дебелина на металната превлака не 

смее да биде помала од најмалата дебелина опреде-
лена во таблицата 2 од членот 75 на овој правилник. 

Дебелината на металните превлаки добиени со 
метализација се определува со методите без разур-
нување или со методите Со разурнување на прев-
лаката според југословенскиот стандард JUS С.А1. 
558 односно JUS С.А6. 021. 

Член 85 
Металната превлака мора наполно и цврсто да 

се прилепува за подлогата и не смее да се лупи. 
Прилепувањето на превлаката за подлогата се 

испитува според југословенскиот стандард JUS, Н. 
С8. 050, со зарежување на квадрат чии димензии се: 

1) 3 mm должина на страната за дебелини < 
200ft; 

2) 5 mm должина на страната за дебелини од 
200ii до 500ц; 

3) mm должина на страната за дебелини > 
500fi. 

Член 86 
Релативната специфична тежина на металните 

превлаки изнесува, по правило, најмалку: 
1) 2,2 — за алуминиум; 
2) 6,2 — за цинк; 
3) 10,0 — за олово. 
Релативната специфична тежина на металните 

превлаки се определува истовремено со определува-
њето на нивната дебелина по методите со разурнува-
ње на превлаката според југословенскиот стандард 
JUS С.А6. 021. 
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4Г Катодна заштита 

Член 87 
Како катодна заштита се подразбира видот на 

заштита од корозија на челичните конструкции во 
Бода или во земја, ко ј се заснова врз катодна по-
ларизација на челичните конструкции во присус-
тво на електролит^ 

Член 88 

Катодната заштита се остварува со помош на 
надворешен извор на едносмерна струја или со вр-
зување на челичната конструкција за металот (ано-
да-протектор) чи ј електрохемиски потенцијал е 
понегативен од потенцијалот на челичната конс-
трукција која се заштитува. 

Член 89 
Потенцијалот на катодно поларизираната че-

лична конструкција при целосна заштита е еднаков 
на рамнотежниот потенцијал на железото. 

Член 90 
Катодната заштита на челичните конструкции 

се остварува при електрохемиски потенцијал — 
0,85 V спрема бакарната електрода во заситен рас-
твор на куприсулфат. 

Во присуство на анаеробни бактерии катодната 
заштита на челичните конструкции се остварува 
при потенцијал — 0,95 V. 

Член 91 

Како аноди при ќатодната заштита со надворе-
шен извор на едносмерна струја се користат, по 
правило, електроди од инертен материјал. 

Како аноди — протектори се применуваат цин-
ком магнезиумот, алуминиумот и нивните легури. 

Член 92 
При претсметката на катодната заштита со над-

ворешен извор на едносмерна струја се пресметува 
моќта на надворешниот извор на- едносмерна струја 
за заштита на челичната конструкција. 

Претсметката на катодната заштита со анода — 
протектор се сведува на определување на радиусот 
на заштитното дејство на анодата. 

V. СИСТЕМИ НА ЗАШТИТАТА ОД КОРОЗИЈА 

Член 93 
Зависно од условите на кои се излагаат челич-

ните конструкции, постојат следните системи на 
заштитата: 

1) за средините со нормални атмосферски ус-
лови; 

2) за средините со индустриски атмосферски 
услови; 

3) за средините со приморски атмосферски ус-
лови; 

4) за средините со екстремно агресивни атмос-
ферски услови; 

5) за к о н с т р у к ц и ј е што лежат во вода; 
6) за к о н с т р у к ц и ј е вкопани во земја; 
7) за к о н с т р у к ц и ј е и за деловите од челик кои 

се во допир со други градежни материјали. 

Член 94 
Како средини со нормални атмосферски услови 

се подразбираат подрачјата оддалечени од градови, од 
индустриски објекти и од морскиот брег. 

Податоците за системите на заштитата за сре-
дините од ставот 1 на овој член се определени во 
таблиците 3, 4 и 5 

Таблица 3 — Системи на заштитата за средините со нормални атмосферски услови 
Како брзо сушечки премачкувачки средства се користат : 

Група 
Класа на 
конструк-

цијата 

1. с л о ј 2. с л о ј 

Забелешка Група 
Класа на 
конструк-

цијата 

Стандард Најмала 
дебелина 

на сув 
ФИЛМ (X 

Стандард Најмала' 
дебелина 

на сув 
филм џ 

Забелешка Група 
Класа на 
конструк-

цијата Н а з и в Ознака 
Најмала 
дебелина 

на сув 
ФИЛМ (X 

Н а з и в Ознака 
Најмала' 
дебелина 

на сув 
филм џ 

Забелешка 

— за основно премачкувачко средство една од следните групи: 

О—I 1, 2, 3 Основно премач-
кувдчко средство 
со оловен миниум 

Основно премач-
кувачко средство 
со цинк-хромат 

JUS 
е . Т7. 326 

JUS 
е . Т7. 322 

30 Основно премач- JUS 
кувачко средство С. Т7. 327 
со оловен миниум| 

30 

30 

За конструкции 
од 3. класа е до-
волен само еден 
слој на основно 
премачкувачко 
средство и преку 
него покриено 
премачкување 

0—11 1, 2 

Основно премач-
кувдчко средство 
со оловен миниум 

Основно премач-
кувачко средство 
со цинк-хромат 

JUS 
е . Т7. 326 

JUS 
е . Т7. 322 

30 Основно премач- 1 
кувачкб средство 
со цинк-хромат 
(тоннрано) 

! JUS 
С. Т7. 322 

30 

30 

За конструкции 
од 3. класа е до-
волен само еден 
слој на основно 
премачкувачко 
средство и преку 
него покриено 
премачкување 

0—VI 3 Основно премач-
кува ко средство 
qo цинк во прав 

JUS 
е . Т7. 325 

40 Основно премач-
кувачко средство 

-со цинк во прав 

JUS 
е . Т7. 325 

40 Не се бара ПОКРИЕ-
НО премачкување 

— за ПОКРИЕНО премачкувачко средство една од следните групи: 

Р—1 1, 2 Премачкувачко 
средство со 
титан-дноксид 

JUS 
е . Т7. 342 

25 

30 

Премачкувачко 
средство со 
титан-диоксид 

JUS 
е . Т7. 371 

30 

40 Р—II - 1, 2 Премачкувачко 
средство со оксид: 
на железо | 

JUS 
е . Т7. 343 

25 

30 Пргмачкувачко 
средство со оксид 
на железо ј 

JUS 
е . Т7. 372 

30 

40 Наместо JUS С.Т7. 
372 може да се земе 
JUS С. Т7. 373 
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Таблица 4 — Како бавно сушен ки средства се користат: 

Класа на 
1. с л о ј 2. е л о ј 

З а б е л е ш к а 
Класа на Стандард Најмала 

дебелина 
%на сув 
филм [Л 

Стандард ј I Најмала 
дебелина 

! на сув 
филм [X 

З а б е л е ш к а 1 рупа канет ру-
ј кциЈата I 

Н а з и в 1 Ознака 
! 

Најмала 
дебелина 
%на сув 
филм [Л 

! 
Н а з и в ! Ознака 

. I 

I Најмала 
дебелина 

! на сув 
филм [X 

З а б е л е ш к а 

— за основно премачкувачко средство една од следните групи: 

0—ИЈ ' 2,3 

Основно премач-
кување ' средс-
тво маслено со 
оловен миниум 

Премачкува чко 
средство на база 
калциум-плумбат 

JUS 
С.Т7.3Г.8 30 

Основно премач-
кува ико средс-
тва) маслено со 
оловен мг ни ум 

JUS 
С.Т7.329 30 

За конструкции од 
3. класа е доволен 
само еден слој на. 
основно премачку-
ван ко средство и 
преку него пок-
ри вио премачку-
вање О—IV 2,3 

Основно премач-
кување ' средс-
тво маслено со 
оловен миниум 

Премачкува чко 
средство на база 
калциум-плумбат 

JUS ј 3 0 
ј СЛ 7.320 w 

1 

Пр мачкувачко 
средство на база 
калину м-п лу мбат 
(тонирано) 

JUS 
С.Т7 320 

! 

30 

За конструкции од 
3. класа е доволен 
само еден слој на. 
основно премачку-
ван ко средство и 
преку него пок-
ри вио премачку-
вање 

— за покриено премачкувачко средство една од следните групи: 

Р—I 2 
Предачку вачко 
средство со 
титан-диоксид 

JUS 
C.T7f342 25 

Нремачкувачко 
средство со 
титан-диоксид 

JUS 
С.Т7.371 30 

40 Р—Б 2 
Премачкува*«© 
средство со оксид 
на железо 

JUS 
C.T7.343 30 

40 

Премачкувачкв 
средство со оксид 
на железо 

JUS 
C.T7.372 

JUS 
C.T7.374 

30 

40 
Наместо fUS 
С.Т7.372 може да 
се земе JUS 
С.Т7.373 

Р—III 3 
Премачкувачко 
средство маслено, 
со оксид на железо 

JUS 
C.T7.344 

i 

30 

40 
Премачкувачко 
средство маслено, 
со оксид на железој 

JUS 
C.T7.372 

JUS 
C.T7.374 40 

Таблица 5 — За заштита со метални прев лаки се користи една од следните групи: 

Група 
Класа на 

конструк-
цијата 

1. с л о ј 

ЗАБЕЛЕШКА Група 
Класа на 

конструк-
цијата 

Стандард 
Најмала дебелина 
на превлаката (i 

ЗАБЕЛЕШКА Група 
Класа на 

конструк-
цијата Н а з и в Ознака Најмала дебелина 

на превлаката (i 
ЗАБЕЛЕШКА 

М—I 1 2, 3 Топло цин ку вање според членот 63. Не се бара покри-
ено премачкување 

М—II 1, 2, 3 Метализација со цинк * 120 Не се бара покри-
ено премачкување 

Не се бара покри-
ено премачкување 

М—III 1, 2, 3 Метализаиија со алуминиум 200 

Не се бара покри-
ено премачкување 

Не се бара покри-
ено премачкување 

Член 95 
Како средини со индустриски атмосферски ус-

лови се подразбираат подрачјата во непосредна бли-
зина на железарници, термоелектрани, гасѕрници 
и ел. 

Податоците за системите на заштитата за сре-
дините од ставот 1 на овој член се определени во 
таблиците 6 и 7: 

Член 96 
Како средини со приморски атмосферски усло-

ви се подразбираат подрачјата на прибрежниот по-
јас и на континенталниот дел изложен на влијание 
на прмморската клима. 

Податоците за системите на заштитата за сре-
дините од ставот 1 на овој член се определени во 
таблиците 8 и 9; 



СИСТЕМИ НА З А Ш Т И Т А Т А З А СРЕДИНИТЕ СО И Н Д У С Т Р И С К И А Т М О С Ф Е Р С К И УСЛОВИ 
Таблица 6 — Како брзо сушечкн пре мачку вачки средства се користат: 

А 1. с л о ј 2. с л о ј 3. с л о ј 
>. а Стандард Стандард 1 Стандард 

Група 

н £ 
О 

« 2 a s 
е? ѕ 

Н а з и в Ознака Најмала 
дебелина 

на сув 
филм Џ 

Н а з и в Ознака Најмала 
дебелина 

на сув 
филм 

И-

Н а з и в Ознака Најмала 
де Јелина 

на сув 
филм 

И-

З а б е л е ш к а 

— за основно премачкувачко средство една од следните групи: 

О—1 1, 2, 3 Основно премачку-
вачко средство 
со оловен миниум 

JUS 
С. Т7. 326 

30 Основно премачку-! 
начко средство 
со оловен миниум 

JUS 
јс. Т7. 327 

30 За конструкции од 3. кла-
са е доволен само еден 
сло) на основно премач-
кувачко средство и преку 
него покриено премачку-
вање 

0—11 
1 

1, 2, 3 Основно премачку-
вачко средство со 
цинк-хромат 

JUS 
С. ТЈ. 322 

30 
1 

Основно премачку-
вачко средство со 
динк-хромат (тони-
рано) 

JUS 
е . T7. 322 

1 . . . 

30 

— за покриено цремачкувачко средство една од следните групи: 

Р—Ј ! 1, 2, 3 

ј 

| Премачкувачко 
! средетвс со 
1 титан-диоксид 

JUS 
С. Т7. 342 

25 Премачкувачко 
средство со 
титан-диоксид 

JUS 
С. Т7. 371 

30 

Р—11 1 1, 2 

ј 

Прем ачкун ико 
сродство СО оксид 
на железо 

JUS 
јс. Т7. 343 
1 
I ' 

30 Премачкувачко 
средство со оксид 
на железо 

JUS 
јС. Т7. 372 

40 Наместо JUS С. Т7. 372 
може да се земе JUS 
С. Т7. 373 

Р—IV' I 1» 2, 3 | Премачкувачко 
средство со 
оитумен 

JUS 
е . Т7. 361 

! 

100 Премачкувачко 
средство со 
битумен 

JUS 
е . Т7. 375 

100 Премачкувачко 
средство со биту-
мен и со алуми-
ниум во прав — 
тип В 

JUS 
е . Т7. 364 

1 
20 



Таблица 7 — За заштита со метални превлаки се користат: 

1 1. с л о ј 2. с л о ј 3. е л о ј 
>» & Стандард св . Стандард 

Н
ај

м
ал

а 
де

бе
ли

на
 

на
 п

ре
вл

ак
ат

а 
од

* 
но

сн
о 

на
 су

в ф
ил

м
 (i

 

. Стандард св » =L 
3 3 з 

Група 

о S о ис 
ев X 
св 2 СЈ н Св .ев 
* S 

Назив Ознака 

Н
ај

м
ал

а 
де

бе
ли

 
на

 п
ре

вл
ак

ат
а 

е 
но

сн
о 

на
 су

в ф
ил

) 

Назив Ознака 

Н
ај

м
ал

а 
де

бе
ли

на
 

на
 п

ре
вл

ак
ат

а 
од

* 
но

сн
о 

на
 су

в ф
ил

м
 (i

 

Назив Ознака 

Н
ај

м
ал

а 
де

бе
л*

 
на

 п
ре

вл
ак

ат
а 

< 
но

сн
о 

на
 су

в ф
ил

] 

З а б е л е ш к а 

— како основно премачкување средство една од следните групи: 

М—IV 1,2 Топло цинкување 30 Wash-primer JUS 
С.Т7.311 5 до 10 Задолжително покриено 

премачкување 

М—V 1,2 Метализација со 
цинк 80 Wash-primer JUS 

С.Т7.311 5 до 10 Задолжително покриено 
премачкување 

М—VI U Метализација со 
алуминиум 120 * Wash-primer JUS 

С.Т7.311 5 до 10 Задолжително покриено 
премачкување 

— како покрнвно премачкувачко средство .една од следните групи: 

р—I 1,2 
Премачкувачко 
средство со титан-
диоксид 

JUS 
С.Т7.342 25 

Премачкувачко 
средство со титан-
диоксид 

JUS 
C.T7.371 30 

1 

Р—п 1,2 
Премачкувачко 
средство со оксид 
на железо 

JUS 
С.Т7.343 30 

Премачкувачко 
средство со оксид; 
на железо 

JUS 
C.T7.372 40 

1 

Наместо JUS С.Т7.372 
може да се земе JUS 
С.Т7.373 

1 

p—rv 1,2 
Премачкувачко 
средство со би-
тумен 

1 

JUS 
С.Т7.361 100 

Премачкувачко 
средство со би-
тумен ( 

JUS 
C.T7.375 

1 
100 

Премачкувачко 
средство со биту-
мен и алуминиум 
во прав — тип В 

JUS 
С.Т7.364 20 

Наместо JUS С.Т7.361 
може да се земе JUS 
С.Т7.375 
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Таблица 8 — За заштита со премач кувачки средства се користат: 

Група 

К
ла

са
 н

а 
ко

нс
тр

ук
-

ци
ја

та
 

1. с л о ј . 1 2. с л о ј 3. е л о Ј 

З а б е л е ш к а 
Група 

К
ла

са
 н

а 
ко

нс
тр

ук
-

ци
ја

та
 

Стандард 

Н
ај

м
ал

а 
де

бе
ли

-
на

 н
а 

су
в 

фи
лм

 Стандард ј I s Стандард 

Н
ај

м
ал

а 
де

бљ
и-

на
 н

а 
су

в 
фи

лм
 [х

 

З а б е л е ш к а 
Група 

К
ла

са
 н

а 
ко

нс
тр

ук
-

ци
ја

та
 

Н а з и в Ознака 

Н
ај

м
ал

а 
де

бе
ли

-
на

 н
а 

су
в 

фи
лм

 

Н а з и в Ознака 

Н
ај

м
ал

а 
де

бе
л 

на
 н

а 
су

в 
фи

лм
 

Н а з и в Ознака 

Н
ај

м
ал

а 
де

бљ
и-

на
 н

а 
су

в 
фи

лм
 [х

 

З а б е л е ш к а 

— како основно премачкувачко средство една од следните групи: 

О—I 2,3 
Основно премач-
кувачко средство 
со оловен миниум 

JUS 
С.Т7.326 30 

Основно премач- ј 
кувачко средство ! JUS 
со оловен миниум С.Т7.327 | . 

30 

О—11 1,2 
Основно премач-
кувачко средство 
со цинк-хромат 

JUS 
С.Т7.322 30 

Основно премач-
кувачко средство 
со цинк-хромат 
(тонирано) 

JUS 
С.Т7.322 30 

О—V 1,2 
Основно премач-
кувачко средство 
со цинк во прав 

JUS 
С.Т7.325 40 

Основно премач-
кувачко средство 
со цинк во прав 

JUS 
С.Т7.325 40 

— како покривно премачкувачко средство една од следните, групи: 

Р—I 2,3 
Премачкувачко 

I средство со 
титан-диоксид 

JUS 
C.T7.342 25 

Премачкувачко 
средство со 
титан-диоксид 

JUS 
С.Т7.371 30 

Р—II 1,2 
Премачкува чко 
средство со оксид 
на железо 

JUS 
C.T7.343 30 

Прем ачкувачко 
средство со оксид 
на железо 

JUS 
C.T7.372 40 

Наместо ШЅ С.Т7.372 
може да се земе ИЈЅ 
С.Т7.373 

Р—IV 1 
Премачкувачко 
средство -со 
битумен 

JUS 
C.T7.361 100 

Премачкувачко 
средство со 
битумен 

JUS 
C.T7.375 100 

Наместо ОЈЅ С.Т7.361 
може да се земе !US 
С.Т7.375 

Р—V 1 Премачувачко 
средство врз база 
на тер со полнач 

JUS 
C.T7.365 

1000 Емулзија врз база 
на тер со полнач ј 

JUS 
C.T7.366 

1000 
Премачкувачко 
средство со биту-
мен и алуминиум 
во прав — тип В 

JUS 
С.Т7.364 20 

Се применува за конс-
трукции изложени на 
повремено влијание од 
морао водата 



Таблица 9 — За заштита со метални превлаки се користат: 
1. с л о ј 2. с л о ј 3. с л о ј 

Стандард 

Н
ај

м
ал

а 
де

бе
ли

на
 

на
 п

ре
вл

ак
ат

а 
од

-
но

сн
о 

на
 с

ув
 

фи
лм

 [
X 

Стандард св В Стандард сз И 

Група 
Класа на 
конструк-

цијата 

| Н а з и в Ознака 

Н
ај

м
ал

а 
де

бе
ли

на
 

на
 п

ре
вл

ак
ат

а 
од

-
но

сн
о 

на
 с

ув
 

фи
лм

 [
X 

Н а з и в Ознака 

Н
ај

м
ал

а 
де

бе
ли

 
на

 с
ув

 ф
ил

м 
[х

 

Н а з и в Ознака 

Н
ај

ма
ли

 д
еб

ел
и 

на
 с

ув
 ф

ил
м 

(х
 

Забелешка 

— како основно премачкувачко средство една од следните групи: 

М—I 3 Топло цинкување Според чл. 63 Не се бара покриено 
премачкување 

М—II 3 Метализација со 
цинк 200 Не се бара покриено 

премачкување 

М—III 3 Метализација со 
алуминиум ЗОО Не се бара покриено | 

премачкување 

М—IV Топло цинкување 30 Wash — primer JUS 
С. Т7.311 5 до 10 Задолжително покриено ј 

премачкување 

М—V 1,2 Метализација со 
цинк 120 

1 
! Wash — primer | JUS 

1 е . Т7.311 5 до 10 Задолжително покриено 
премачкување 

М—VI 1,2 Метализација со 
алуминиум 200 Wash — primer j 1 JUS 

|С. Т7.311 5 до 10 Задолжително покриено 
премачкување 

— како покриено премачкувачко средство една од следните групи: 

Р—1 1,2 
Премачкувачко 
средство со 
титан-диоксид ј 

JUS 
е Т7. 342 
[ 

! 
25 

Премачкувачко 
средство со 
титан-диоксид 

1 JUS 
)С. Т7. 371 30 

Р—II 1,2 
Премачкувачко 1 
средство со 
оксид на железо | 

! JUS 
ЈС. Т7. 342 30 

1 

Премачкувачко 
средство со оксид 
на железо 

1 JUS 
!С. Т7. 372 
Ј 

40 
Наместо JUS С. Т7. 372 
може да се земе JUS 
С. Т7.373 

Р—IV 1 Премачкувачко | 
средство со 
битумен 

JUS 1 
е . Т7. 361 100 Премачкувачко 

средство со 
битумен 

JUS 
е . Т7. 375 100 

Премачкувачко 
средство со биту-
мен и алуминиум 
во прав — тип В 

JUS 
С. Т7. 364 

1 

20 
Наместо JUS С. Т7. 361 може 1 
па се земе JUS С. Т7.375 Се 
нанесува само преку групите 
M - I V или М —V 

Р—V 1 
Премачкувачко 
средство врз база 
па тер со полнач 

JUS 
е . Т7. 365 10000 Емулзија врз база 1 

на тер со полнач 
JUS 

е . Т7. 366 10000 

1 

Се применува за констру-
кции повремено изложе-
ни на влијание од мор-
ската вода. 
Се нанесува само преку 
групите М—IV или М—V 
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Член 97 
Во таблиците 3. 4 и 5 од членот 94 на овој пра-

вилник, во таблиците 6 и 7 од членот 95 на овој 
правилник и во таблиците 8 и 9 од членот 96 на 
овој правилник, заштитните средства се распореде-
ни во следните групи, и тоа: 

1) основните премачкувачки средства — во гру-
пи О—I до О—VI; 

2) покривните премачкувачки средства — во 
групи П—I до П—V; 

3) металните превлаки — во групи М—I до 
М—VI. 

Системот на заштитата од корозија се остварува 
со употреба на која и да било група на основното 
премачкувачко средство со која и да било група на 
ПОКРИЕНОТО премачкувачко средство во границите 
на една иста таблица. 

Член 98 
Како средини со екстремно агресивни атмос-

ферски услови се подразбираат средините со висока 
содржина на агресивно корозиони агенси односно 
со исклучително агресивни корозиони агенси (во 
непосредната близина на индустриски објекти, како 
што се:, фабрики за хемиски средства, коксарници, 

фабрики за кожа, фабрики за хартија, фабрики за 
целулоза и ел.). 

За заштитата од корозија на челичните кон-
струкции од ставот 1 на овој член мораат да се 
применат технички мерки и услови со кои са обез-
бедува заштитата од корозија во степен поголем од 
заштитата пропишана со овој правилник. 

Заштитата од корозија предвидена во ставот 2 
на овој член се применува и врз челичните кон-
струкции што се во постојан допир со вода, како 
што се: резервоари, водокули, цевоводи и ел., како 
и врз челичните конструкции односно врз нивните 
делови што се изложени на посебни механички или 
термички услови. 

Член 99 
Системите на заштитата на челичните конструк-

ции што лежат во вода зависат од теренските ус-
лови. 

За заштитата од корозија на челичните кон-
струкции што лежат во вода се употребуваат, по 
правило, подебели слоеви на битумен или на , тер 
од камен јаглен кои се нанесуваат во топла сос-
тојба. 

Податоците за системите на заштитата на че-
личните конструкции што наполно или делумно ле-
жат во вода, се определени во следната таблица 10: 

Таблица 10 — Систем на заштита од корозија на челичните конструкции што наполно или делумно 
лежат во вода 

С о к а т о д н а з а ш т и т а Без катодна заштита 

Подготувањ 
на челичната 

површина 

Чистење со млаз на абразив 
— 

Чистење со млаз на абразив 

Метална 
превлака — — — — 

Топло цинку-
вање 

Метал изација 
со цинк или со 
алуминиум • 

Премачку-
вања 

Топол 
битумен 

Епокси 
премачку-
вачки 

средства 

Епокси 
премачку-
вачки 
средства 

Епокси 
битумен«® 
према чкувачки 
средства 

Wash-primer 
+ 

топол 
битумен 

Wash-primer 
+ 

топол 
битумен 

Епокси 
битуменску 
премачкува чки 
средства 

Најмала 
дебелина 500 125 до 250 250 500 500 500 500 

Член 100 
Челичните конструкции односно деловите на 

челични конструкции што се поставуваат директно 
но земја, мораат да се заштитат со битумен или со 
тер од камен јаглен кои се нанесуваат во топла сос-
тојба. 

Со заштитните средства од ставот 1 на овој член 
мора да се покрие површината на челичната кон-
струкција односно на нејзини делови која се узем-
јува $ако и површината на деловите на конструк-
цијата над земјата во височина од најмалку 20 cm. 
Заштитните средства се нанесуваат најмалку во два 
слоја, со тоа што дебелината на слоевите по суше-
њето да изнесува .најмалку 500 микроби. 

За заштитата од корозија на челичните кон-
струкции или на делови на челични конструкции 
што се поставуваат директно во земја можат да 'се 
употребуваат и антикорозиони ленти или слој бетон 
Ео дебелина 100 до 150« mm. 

За заштитата на деловите на челични конструк-
ции што се поставуваат директно во земја, не се 
употребуваат, по правило, емулзиони премачкувач-
ки средства. 

За поважните челични конструкции во земјата, 
истовремено со средствата на заштитата од ставот 
1 на овој член, се 'употребува и катодна заштита. 

Член 101 
За заштитата на вкопаните во земја челични 

резервоари и цевоводи се спроведува, по правило, 
следната постапка; 

1) чистење до втор степен на чистење; 
2) нанесување на тенко битуменско премачку-

вање во ладна состојба; 
3) нанесување на битуменско премачкување во 

топла состојба; ' 
4) спирално намотување на стаклена волна или 

друг подобен текстилен материјал натопен со би-
тумен, 

5) нанесување на втор битуменски слој во топла 
состојба; 

6) спирално намотување на стаклена волна или 
н а ДРУГ подобен текстилен материјал; 

7) нанесување на трет битуменски слој во топла 
состојба; 

8) нанесување на в£рно млеко. 

Член 102 
Деловите на челични конструкции што се де-

лумно убетонирани мораат да се заштитат од коро-
зија со премачкување на должина која не смее да 
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изнесува помалку од 10 cm под горната површина 
на бетонот. Деловите на челичната конструкција 
што во целост се вградени во бетонот не се зашти-
туваат, но пред вградувањето мораат внимателно 
да се ослободам од коварината, 'рѓата и нечистотата. 

Цементно млеко може да се користи како при-
времена заштита на челичните делови пред да се 
убетонираат тие. 

За топло цинкувагни челични делови вградени 
во бетон, не е потребна никаква друга заштита од 
корозија. 

Член 103 
Ликери и винтови 'за врска на челични делови 

со бетонски темел мораат да се заштитат со соод-
ветно премачкување врз база на битумен или на 
тер од камен јаглен. 

Лежишните плочи од челик мораат да бидат 
поставени на бетонскиот темел преку слој од це-
ментен малтер од епокси-смола или од битумен та-
ка што во целост да биде исполнет меѓупросторог 
помеѓу челичната плоча и бетонот. 

Член 104 
Горната површина на бетонските темели мора да 

биде заштитена најмалку со едно заштитно премач-
кување врз база на битумен или на тер од камен 
јаглен. 

Премачкување^ од ставот 1 на овој член се на-
несува до височина од најмалку 10 cm и врз де-
ловите на челичната конструкција што излегуваат 
од темелите. 

Премачкувањето од ставот 1 односно од ставот 
2 на овој член, по правило, редовно се обновува. 

Меѓупростфите на местата на спојот на челич-
ните делови со бетонскиот темел треба да се испол-
нат со течен битумен или со друг соодветен мате-
ријал за затинање. 

Член 105 
Во споевите на челикот и дрвената граѓа, до-

пирните површини на двата материјала пред спо-
јувањето треба да се премачкаат со топол тер или 
со слој од битумен. 

Под главите и навртките на винтовите треба да 
се постават широки подложни плочки. Подложните 
плочки и винтови треба да се премачкаат на начи-
нот од ставот 1 на овој член. 

Член 106 
Видот и системот на заштитата од корозија во 

целост и во одделни фази (подготвување на повр-
шини, систем на премачкување, метални презлаки) 
се избираат така што да се обезбеди соодветен сте-
пен на заштита од корозија во оние услови во кои 
челичната конструкција ќе се најде за време на 
експлоатацијата. 

Член 107 
На изборот на видови и системи за заштита од 

корозија влијаат: 
1) значењето, големината и положбата на об-

јектот; 
2) короизионите услови на средината во која 

објектот се наоѓа; 
3) условите на експлоатацијата на објектот; 
4) можноста за преглед и одржување на челич-

ната конструкција; 
5) начинот на спојувањето на челичната кон-

струкција; 
6) техничките и економските услови за изградба 

на објектот. 

Член 108 
Системот на заштита од корозија од чл. 94 до 

105 на овој правилник обезбедува минимален степен 
на заштита од корозија. 

За заштита на челичните конструкции од ко-
розија можат да се применат и системи на заштита 

кои не се наведени во овој правилник, ако теорет-
ски и експериментално се докаже дека со нивната 
примена се обезбедува заштита од корозија најмал-
ку во степенот пропишан со овој правилник. . 

VI. КОНТРОЛА НА ИЗВЕДУВАЊЕТО И ПРИЕМ 
НА РАБОТИ ЗА ЗАШТИТА ОД КОРОЗИЈА 

Член 109 
За изведување на работите за заштита од ко-

розија можат да се употребуваат само материјали за 
кои со атестот (потврда за квалитетот), издаден од 
страна на стручната работна организација регистри-
рана за дејноста во која спаѓа испитувањето на 
квалитетот на тие материјали, е потврдено дека тие 
материјали во поглед на квалететот ги исполнуваат 
условите пропишани со овој правилник. 

Во текот на изведувањето на работите за заш-
тита од корозија мора да се контролира секоја 
работна операција и работа во целост. 

Член 110 
Пред да се нанесе премачкувачкото средство 

на челичната површина мораат да се контролираат: 
1) подобноста на приготвената челична повр-

шина; 
2) состојбата на претходниот слој на премач-

кување. при што се утврдува дали премачкувањето 
е наполно суво и без недостатоци (оштетувања пред-
извикани од дожд, порозност, лошо налепување, 
мрешкање, појава на епидерм и ел.). 

Пред нанесувањето на металните превлаки, до-
биени со топло цинкување или со метализзција. 
мора да се контролира подобноста на приготвената 
челична површина. 

Член 111 
Дебелината ' на едно премачкување односно на 

металната превлака или на целиот систем за заш-
тита од корозија се контролира со методата опре-
делена со југословенскиот стандард JUS С.А1.358. 

Член 112 
За време на изведувањето на работите за заш-

тита од корозија повремено се земаат мостри од 
материјалот што се употребува за заштита од ко-
розија и нивниот квалитет се утврдува, и тоа: 

1) за премачкувачки средства — според југо-
словенскиот стандард JUS Н.С8.050; 

2) за цинк, алуминиум и олово — според одред-
бите на членот 77 од овој правилник. 

Член 113 
Квалитетот на металните превлаки, добиени со 

топло цинкување или со метализација, се утврдува 
на самата челична конструкција или на епрувети. 

Член 114 
Челични конструкции и делови на челични кон-

струкции не можат да се пуштат во употреба пред 
да се утврди дека се заштитени од корозија на на-
чинот пропишан со овој правилник. 

VII. ОДРЖУВАЊЕ НА ЗАШТИТАТА ОД КОРО-
ЗИЈА 

Член 115 
Заштитата од копозија на челичните конструк-

ции и на нивните делови мора да се одржува во 
исправна состојба. За таа цел со повремени прегле-
ди се утврдуваат состојбата на заштитата од корозија, 
како и обемот и природата на недостатоците на 
таквата заштита (напукнувањата, ^геурчињата. 'рѓа-
та, одвејувањата на премачкувањето од подлогата, 
распаѓањето на премачкување^ и на превлаката 
и ел.)-
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Член Иб 
Степенот на 'рѓосаноста на челичните површини 

заштитени со премачкувања се проценува, по пра-
вило, со помош на европската скала за 'рѓосаност. 

Член 117 
Утврдените недостатоци на системот за заш-

тита од корозија мораат во најкраток рок да се 
отстранат. 

Недостатоците од ставот 1 на овој член, зависно 
од состојбата на заштитата од корозија, можат да се 
отстранат: 

1) со делумни поправки; 
2) со обновување на премачкување^ ; 
3) со изведување нов крмплетен систем за зан/-, 

тита од корозија. 

Член 118 
Недостатоците утврдени на одделни места на 

инаку добро сочуваниот систем за заштита од ко-
розија, со соодветната подготовка на челичната по-
вршина, се отстрануваат со делумни поправки само 
на тие места. 

Ако е дотраено само покривиов премачкување, 
а нема појава на 'рѓа, премачкувањето се обновува 
преку претходно подготвената челична површина. 

Во случаите од ст. 1 и 2 на овој член, заштит-
ните средства кои дополнително се нанесуваат на 
челичната површина мораат да им одговараат во се 
на заштитните средства употребени на постојниот 
систем за заштита од корозија. 

Ако постојната заштита од корозија на поголе-
миот дел од челичната површина отпаднала односио 
дотраела или ако степенот на рѓосаноста на таквата 
површина е висок, постојната заштита од корозија 
наполно се отстранува и челичната површина се чис-
ти до вториот степен на чистење, а потоа се изве-
дува нов комплетен систем за заштита. 

Член 119 * 
Челичните површини, особено хоризонталните, 

мораат'да се одржуваат во чиста состојба. 
Челичните површини мораат на погоден начин 

да се заштитат од механичките оштетувања и од деј-
ството на агресивните пари (од локомотива и ел.). 

VIII. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 120 
Одредбите, од овој правилник ќе се применуваат 

врз челичните конструкции и деловите на челични 
конструкции од објектите чија изградба ќе започне 
по 31 јули 1970 година, освен одредбите на главата 
VII од бвој правилник кои ќе се применуваат од 
денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 121 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 8217/1 
23 јуни 1970 година 

Белград 

388. 
Врз основа на членот 6 став 1 од Законот за 

техничките -мери („Службен лист на СФЕЈ", бр. 
12/65 и 55/69) и членот 89 ст. 1 и 3 од Основниот 
закон за изградбата на инвестиционите објекти 

(„Службен ли$т на СФРЈ", бр. 20/67, 30/68 и 55/69), 
4 сојузниот секретар за стопанство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ МЕРКИ И УСЛОВИ ЗА ПРО-
ЕКТИРАЊЕ И ИЗВЕДУВАЊЕ НА БЕТОНСКИ И 
АРМИРАНОБЕТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ ВО СРЕ-
ДИНИ ИЗЛОЖЕНИ НА АГРЕСИВНОТО ДЕЈСТВО 

НА ВОДАТА И ПОЧВАТА 

I. Општи одредби 
Член 1 

Техничките мерки и услови, пропишани со овој 
правилник, се применуваат при проектирање и из-
мелување на бетонски и армиранобетонски конст-
рукции (во понатамошниот текст: бетонските кон-
струкции) во средини што се изложени или ќе 
бидат изложени на агресивното дејство на водата 
и почвата. 

Член 2 
Степенот на агресивното дејство на водата и 

почвата врз бетонските конструкции се определува 
со хемиско испитување на водата и почвата. 

Водата мора хемиски" да се испитува, ако бе-
тонските конструкции на објектот ќе бидат изло-
жени на агресивното дејство на водата и почвата 
од непознати хемиски особини. 

Член 3 
Показателите на агресивното дејство на водата и 

почвата, пропишани со овој правилник, се однесу-
ваат на бетонот приготвен од портланд-цемент или 
од портланд-цемент со додаток на пуцолан или 
згури односно од специјален портлан-цемент кој 
по 28 дена зацврстување во нормални услови има 
еодонепропустливост Уг. 

Член 4 
Показателите на агресивното дејство на водата, 

определени со овој правилник, можат да се приме-
нат само ако температурата на водата при земањето 
на мострите изнесува од 0°С до -ј-25°С. 

Ако температурата на водата при земањето на 
мострите не е во границите од ставот 1 на овој 
член, агресивното дејство на водата мора да се 
утврди со специјално испитување. 

Член 5. 
Бетонските конструкции се изложени на агре-

сивното дејство на средината, ако кој и да било 
показател на агресивното дејство на водата, или 
почвата отстапува од вредноста на показателите на 
агресивното дејство на водата и почвата пропишани 
со овој правилник. 

Член 6 
Ако бетонот по 28 дена зацврстување во нор-

мални услови има водонепропустливост поголема од 
V2, се смета корозионо поотпорен и тој фактор се 
зема при определувањето на дополнителните мерки 
на заштитата на бетонските конструкции изложени 
на агресивното дејство на водата и почвата. 

Член 7 
При определувањето на дополнителните мерки 

на заштитата на бетонските конструкции изложени 
на агресивното дејство на водата и почвата мора 
да се има предвид дека тековната вода, при ист 
хемиски состав, е поагресивна од "водата што ми-
рува. 

Член 8 
Мерките на заштитата на бетонските конструк-

ции изложени на агресивното дејство на водата и 
почвата, пропишани со овој правилник, се состо-
јат во примената на антикорозиони материјали и на 
постапки кои делумно или наполно го спречуваат 
контактот на бетонот со агресивната средина. 

II. Основни форми на агресивното дејство на водата 
врз бетонските конструкции 

Член 9 
Основните форми на агресивното дејство на 

водата врз бетонските конструкции се: 

Заменик сојузен 
секретар за стопанство, 

Владо Јаничиќ, е. р. 
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1) излужување — кое се јавува при дејството 
на меки води кои содржат мошне малку раствор-
ЛИЕИ состојки, а настанува поради поголем или 
помал степен на растворливост на калциумовите 
соединенија од цементот во водата при нејзиното 
филтрирање низ бетонот. 

Агресивното дејство на излужувањето се опре-
делува со големината на хидрокарбонатната а л к а л -
ност; 

2) општокиселинска агресивност — која наста-
нува поради присуство на различни слободни кисе-
лини кои предизвикуваат растворување на варов-
ничките агрегати и калциумовите соединенија во 
цемент от. 

Општокиселииската агресивност се определува 
со концентрацијата на киседините односно со го-
лемината на рН вредноста; 

3) јагл©покисела агресивност — која со де ј -
ството на агресивната јаг лена киселина предизви-
кува растворување на калциумовите соединенија 
во цементот и нивно исплакнување од бетонот. 

Јатлееокиселата агресивност се определува со 
концентрацијата на слободната јаг лена киселина, 
при што се зема предвид содржината на калциу-
мот, хлоридот и сулфатот, како и карбонатната 
тврдост; 

4) сулфатна агресивност — која настанува по-
ради присуство на различни сулфатни соли, чие 
дејство предизвикува создавање на кристали на 
калциумсулфоалуминати-хидрати или гипс, така 
што поради зголемената зафатнина на новонастана-
тите соединенија доаѓа до механичко разурнување 
и уривање на структурата на бетонот, со или без 
видливи знаци на бабрење на бетонот на површи-
ната на конструкцијата. 

Сулфатната агресивност се определува со кон-
центрацијата на сулфатот, при што се зема пред-
вид содржината на хлоридот; 

5) магнезиумска агресивност — која со дејст-
вото на измената на магнезиумовите соединенија 
со соодветни калциумови соединенија предизвикува 
бабрење или и с п л а з у в а њ е на бетонот, што придо-
несува за разурнување на бетонската структура. 

Магнезиумската агресивност се определува со 
концентрацијата на јоните на магнезиумот зависно 
од содржината на јоните на сулфатот; 

6) амониумска агресивност — која предизвикува 
разурнување на бетонската структура поради соз-
давање на растворлива калциумова сол која се 
исплакнува од бетонот. 

Амониумската агресивност се определува со со-
држината на јоните на амониумот; 

7) алкална агресивност — која настанува поради 
висока концентрација и долготрајно дејство на 
алкалиите, особено на натриум и калциум хидрок-
сидот, кои предизвикуваат растворување на сили-
катните соединенија во бетонот. 

Алкалната агресивност се определува со кон-
центрација на ал кал пите. 

131. Услови за квалитетот на бетонот изложен на 
агресивното дејство на водата и почвата 

Член 10 
Бетонот што се употребува за бетонските кон-

струкции изложени на агресивното дејство на водата 
и почвата се приготвува од соодветен вид цемент и 
агрегати и се зацврстува во нормални услови, така 
што по старост од 28 дена да го исполнува з^словот за 
в о д о н е п р о п у с т и в о г V2. 

Условот за водонепропустливост V2 се испитува 
на мостра на бетонот во форма на цилиндар чиј 
пречник е 15 cm а височина 15 cm, која осум ча-
сови се излага на дејството на водата n o i притисок: 
од 1 atm, а потоа осум часови- на дејството на 
Бедата под притисок од 2 atm. 

ВодонепропустлиБОст V* има бетон за кој ш?и 
испитувањето според одредбите на ставот 2 од овој 
член е утврдено дека го има следниот коефициент 
на ф и л т р и р а њ е ^ : 

8.1и~7 сш/ѕес<К<26.10~'7 cm/sec 

Член 11 
Врз основа на споредување на податоците до-

биени со хемиската анализа на водата и почвата и 
показателот на нивното агресивно дејство се врши 
избор на цементом кој обезбедува најголема по-
стојаност и трајност на бетонот. Таквиот ѕ>змент се 
употребува само ако со неговата употреба се обез-
бедува трајност на бетонот и ако не се потребни 
никакви посебни мерки на заштита. 

Член 12 
Минималната количина на цемент за lm 8 го-

тов бетон за бетонските конструкции изложени на 
агресивното дејство на водата и почвата изнесува 
250 kg. 

Член 13 
За бетонот изложен на агресивното дејство на 

водата и почвата се употребува солиден, здрав и 
компактен' агрегат, со мало впивање вода. 

Ако за изработка на бетонот се употребува 
агрегат со повеќе од 5% аморфен, силициум (опал), 

.мора задолжително да се испита потенцијалната 
алкална реактивност на таквиот агрегат. Потенци-
јалната алкална реактивност на агрегатот, до до-
несувањето на југословенскиот стандард, се опре-
делува според АЅТМ С 239 — 65. 

Член 14 
За изработката на бетон за бетонските констру-

кции изложени на агресивното дејство на водата и 
почвата се употребува онаа количина вода која 
овозможува вградување на бетонот. 

Член 15 
Во текот и по вградувањето, при нормални услови 

на зацврстување, а на јмалку за период од две не-
дели, бетонот не смее да дојде во допир со агре-
сивната средина. 

Ако за бетонот се употребуваат пуцолански 
цементи, периодот во кој бетонот не смее да дојде 
во допир со агресивната средина мора да изнесува 
на јмалку три недели. 

Одредбите на овој член се однесуваат и на 
префабрикуваните елементи, кои по вградувањето 
доаѓаат во допир со агресивната средина. 

Член 16 
Ако армиранобетонските конструкции се изло-

жени на агресивното дејство на водата и почвата, 
дебелината на заштитниот слој на бетонот мора да 
изнесува на јмалку 5 cm. 

Со вградувањето на бетонот треба да се оствари 
што позатворена површина која' доаѓа во допир со 
агресивната средина. 

Острите рабови на бетонските конструкции мо-
раат да бидат заоблени, со кривина на*полупреч-
никот од на јмалку 5 cm. 

Член 17 
Во инвестиционата техничка документација за 

објектите чии одделни бетонски делови можат да 
бидат изложени на агресивното дејство на водата и 
почвата мораат да бидат детално обработени: пода-
тоците што укажуваат на агресивноста на средината, 
усвоениот вид на цементот и на агрегатот за бетон; 
условите за нормално зацврстување на бетонот, на-
чинот и степенот на обезбедувањето на водонепро-
пустливоста на бетонот, дополнителните мерки на 
заштита, како и сите други мерки што се преземаат 
во согласност со одредбите на овој правилник. Во 
таа документација мора да бР1де обработен и начи-
нот на контролата на применувањето на технички-
те мерки што се спроведуваат заради заштита на 
бетонските конструкции од агресивното дејство на 
водата и почвата. 

IV. Показатели на агресивното дејство на водата 
и почвата 

Член 18 
Водата и почвата се сметаат како агресивни, 

ако вредноста утврдена со хемиската анализа по 
кој и да било показател на агресивното дејство 
отстапува од вредностите определени во следните 
таблици 1, 2, 3, 4, 5 и 6: 
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Таблица 1 — Показатели на агресивното дејство ва водата врз армиранобетонските конструкции од 
j портланд-цемент 

О б ј е к т и б е з п р и т и с о к О б ј ^ Г а о д притисок 

Слободна вода или 
„ т г _ л . слободна почва со Почва со слобо-Ред. Показатели на агресивното дејство на ј а к о и ^ ф и л т р и р а . 
б р о Ј В О д а т а болно филтрира- ње Ткоефици- В с и т е У с л о в и 

ње (коефициентот ен тот на филтри- п о д к о и б е т о о н т 

на филтрирање™ е рането помал од и с к р е н со вода 
поголем или една- 0,1 m/24 h) 
ков на 0,1 т (24 h) 

^ Ј 2 3 4 5 
1 Хидрокарбонатната алкалност1) 

(излужузачка агресивност, во mg-ekv/1 
помала од — — — — — — — — — 1,5 Не се нормира 2 
или во степени (°dH) 
помала _од — — — — — — — — 4° Не се нормира 6° 

2 Водородниот показател 
(општокиселинска агресивност) рН 
помал ед _— — — _ — — — — — — 6,5 5 6,5 

3 Содржината на слободната јаглена киселина 
(јагленокисела агресивност)2) 
во mg/1 
повисока од — — — — — — а (Са - ) 4- b а (Са- ) + В + 40 а (Са ••) + b 

4 Содржината на магнезиумовите соли 
(магнезиумска агресивност)3) пресметана на 
јон M g " mg/1, земајќи ја предвид содржи-
ната на јоните ЅО4 mg/1 
повисока од — — — — — — — - 4.000—(SCV) 6.000—(SCV) 4.000—(S(V) 
Во сите случаи при содржината на јоните 
M g " во mg/1 

__ повисока од — — — — — — — — 1.000 2.000 Г000 _ 
5 Содржината на сулфатите (сулфатна агре-

сивност) пресметана на јон SCV во mg/1: 
— при содржината на јоните СГ помала 

од 1.000 mg/1 
повисока ед — — — — — — — — ЗОО ЗОО 250 
— при содржината на јоните СГ повисока 

* од 1.000 mg/1 
повисока од — — — — — — — — 150 + 0,15СГ 150 + 0,15 СГ 100+0,15 С1, 
Во сите случаи при содржината на јоните 
SCV во mg/1 

___ повисока од — — — — — — — — 1.000 1.000 1.000 
6 Содржината на амониумските соли (амони-

умска агресивност) во mg/1 
повисока од — — — — — — — — 500 500 500 
1) Хидрокарбонатната алкалност се карактеризира со бројот mg-ekv/1 НСОз, 1 mg-ekv одговара на 2,8° dH кар-

боната тврдост. 
2) Коефициентите а и b се земаат, зависно од содржината на СГ и SCV' според таблицата 6. 
3) При содржината на јоните" Mg помала од 500 mg/1 водата се смета неагресивна. 

Таблица 2 — Показатели на агресивното дејство на водата врз армиранобетонските конструкции од 
портланд-цемент со додаток на пуцолан или згури од специјален портланд-цемент 

Реден 
број 

Вид цемент Показател на агресивното дејство на водата и 
почвата 

1 Портланд-цемект со додаток на пуцолан 
или згури 

2 Сулфатно отпорен портланд-цемент, сул-
фатне отпорен портланд-цемент со додаток 

• на пуцолан или згури 
3 Портланд-цемент со умерено оддавање то-

плина 

4 Сулфатне отпорен портланд-цемент, порт-
ланд-цемент со умерено оддавање топлина 

5 Портланд-цемент со додаток на пуцолан 
или згури 

Сулфатна агресивност 
Водата се смета за агресивна: 
— при содржина на јоните SCV повисока од ЗОО 

mg/1, ако содржината на јоните СГ е помала од 
1.000 mg/1; 

— при содржина на јоните SCh" повисока од 150 + 
+ 0,15 С1, ако содржината на јоните СГ е пого-
лема од 1.000 mg/1; 

— во сите случаи при содржина на јоните ЅО4" 
повисока од 1.000 mg/1. 

— при содржина на јоните ЅО4" повисока од 3.000 
mg/1, независно од содржината на јоните СГ 

— при содржина на јоните SOi" повисока од 1.500 
mg/1, независно од содржината на јоните СГ 

Излулсувачка агресивност 
Се нормира како бетонот од портланд-цемент спо-
ред таблицата 1. 
Не се нормира 



Таблица 3 — Показатели на агресивното дејство на водата и почвата врз неармираните и слабо ариш раните бетонски конструкции 

О б ј е к т и б е з п р и т и с о к ј Објекти под притисок 

Услови под кои е измокрен бетонот (средина која го окружува) 

Показатели на агресив-
ното дејство на водата 

— средината 

Слободна вода или почва со 
коефициент на филтрирање^ 
поголем од 10 m/24 h 

, ! Почва со коефициент Почва со коефициент на филтри-, н а ф и л т р и р з њ е т о п о м а л 
рањето од 10 до 0.1 m/24 И | * о д ^ « Ј т / 2 4 / ) 

Независно од условите под КОЈИ 
под кои водата го измокрува 

бетонот 

Показатели на агресив-
ното дејство на водата 

— средината 

Најмала просечна димензија (дебелина) на конструкцијата во m 

Показатели на агресив-
ното дејство на водата 

— средината 

Под 0,5 0,5 до 2,5 Над 2,5 Под 0,5 ј 0,5 до 2,5 Над 2,5 Под 0,5 0,5 до 2,5 Над 2,5 Под 0,5 0,5 до 2,5 Над 2,5 

1 I 2 3 4 | 5 | 6 | 7 8 | 9 10 | 11 | 12 1 13 

Хидрокарбонатната ал-
калност (1) — (излужу-
вачка агресивност) во mg-
ekv/J помала од 

или во степени (°dH) 
помала од 

1,5 

(4°) 

0,7 

(2°) 

не се нор-
мира 

не се нор-
мира 

0,7 

(2°) 

не се нор-
мира 

не се нор-
мира 

не се нор-
ј мира 

i не се нор-
мира 

не се нор-
мира 

не се нор-
мира 

не се нор-
мира 

не се нор-
мира 

не се нор-
мира 

не се нор-
мира 

2,0 

(6°) 

1,0 

(3°) 

не се нор-
мира 

не се нор-
мира 

Водородниот показател 
(2) — (Општо киселинска 
агресивност) рН помал 
од 6,5 6,2 5,7 6 5,5 5 4,5 4 4 

! 

6,5 

[ 

6,5 6,5 

Содржината на слобод-
ната јаглена киселина 
3 — (јагленокисела аг-
ресивност) во mg/i по-
висока од 1 

! 
1 

а/Са-7 + b 
а/Са-/ + 
+ b + 20 

а/Са*7 + 
4- b + 40 

а/Са-7 + 
+ b + 20 

а/Са-/ -4 
+ b + 40 

не се нор-
мира 

не се нор-
мира 

не се нор-
мира а/Са-/ + b а/Са* 7 b 

а/Са-7 + 
+ b + 20 

Содржината на магнези-
умовите соли (4)—(маг-
незиумска агресивност) 
пресметана на јон Mg' • 
во mg/h земајќи ја пред-
вид содржината на јо-
ните SO/' во mg/) по-
висока од 

Во сите случаи при со-
држината на јоните Mg - • 
во mg/i повисока од . . 

4. ООО 

1.500 

— (SO/') 

2.С00 2.500 

5.000 — 

2.000 

- (SO/') 

2.500 3.000 

6.1 

3.000 

D00 — (Ѕ04 

3.500 4.000 

4ј 

1.500 

ООО — (Ѕ04 

2.000 2.500 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Содржината на сулфа-
т н е (5) — (сулфатна аг-
ресивност) пресметана 
на јон SO," во mg/i 
— при содржината на 
јоните помала од 1.000 

• mg/1 повисока од . . . . ЗОО 400 500 ЗОО 400 500 

* 

ЗОО 400 500 250 ЗОО 400 

— при содржината на 
јоните СГ поголема од 
1.000 mg/1 повисока од . . 

I 150 + 
! ОД 5 СГ 

200 + 
0,15 СГ 

i 250 + 
0,15 СГ 

150 + 
0,15 СГ 

250 + 
0,15 СГ 

300 + 
0,15 СГ 

150 + 
0,15 СГ 

250 + 
0,15 С1 

300 + 
0,15 СГ 

100 + 
^ 1 5 СГ 

150 + 
0,15 СЈ 

250 + 
0,15 СЈ' 

Во сите случаи при со-
држината на јони SO/* 

1.000 

1 

1.200 1.500 1.000 1.200 1.500 1.000 1.200 1.500 1.000 1.100 1.200 

Содржината на амони-
умските соли (амони-
умска агресивност) 

500 500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 500 500 1.000 

(1) — Нормативите вредности за хидрокарбонатната алкалност се однесуваат на портланд-цементот и на сулфатно отпорниот портланд-цемент. 
Хидрокарбонатна алкалност не се нормира за цементи со додаток на пуцолан и згури. 

(2) — За сите видови, цемент. 
(3) — За сите видови цемент. « 
(4) — За сите видови цемент. 
(5) — Нормативите вредности за содржината на сулфати те се однесуваат на несулфатно отпорните портланд-цеме нти и на цементите со додатоци на пуцолан. 

За сулфатно отпорниот портланд-цемент и за портланд-цементот со додаток на пуцолан и згури нормите за агресивност се земаат според таблицата 4 од овој 
член.. 
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Таблица 4 — Показатели на сулфатната агресивност на водата врз пеармираните и слабо а ротираните бе-
тонски конструкции од -сулфатне отпорен портланд-цемент и од сулфати« отпорен портлаид-цсменг со 

додатоци на пуцолан или згури 

Содржина па јоните S O / ' во mg/1 

Најмала про- Сулфат но Сулфатно 
Услови под кои бето- сечна димензија Сулфа иго оспорен Су7гф.:ТПО отпорен 

нот е из\Гокрен (средина (дебелина) на о гиорен портланд- отпорен портланд- ' 
КОЈИ-го окружува) конструкцијата портланд- цемент со портланд- цемент со 

ВО П1 
» цсмент додаток на цемент додаток на 

пуполан или пу цола н 15 ли 
згури згури 

Слободна вода или почва со Помалку од 0,5 3.000 4.000 2.500 3.500 
коефициент на филтрира- Од 0.5 до 2 5 3.500 4.500 3.000 4.000 
њ е ) поголем од 10 m/24h Повеќе од 2,5 4.000 5 000 3.500 4.500 

Почна со коефициент на Помалку од 0,5 3.500 4.500 3.000 4.000 
ф и л т р и р а њ е ^ од 10 до ОД Од 0,5 до 2,5 4.000 5 000 3.500 4.500 
m/24h Повеќе од 2,5 4.51)0 5.500 4.000 5.000 

Почва со коефициент ма Помалку од 0,5 4.000 5.000 3.500 4 500 
филтрирање™ помал од ОД Од 0.5 до 2.г» ' 4 500 5.500 4.000 5.000 
m/24h Повеќе од 2,5 5.000 6.000 4.500 5.500 

Таблица 5 — Показатели на агресивното дејство на 
почвата врз бетонските конструкции од портланд-

цемент 

Реден Показатели на агресивното дејство на 
број почвата како средина 

1 Водородниот показател (општокиселинска 
агресивност) 
рН помал од — — — — —§ — — 6,0 

2 Содржината на сулфатите (сулфатна а-
гресиЕност) пресметано на ЅОз во в/о 
повисока од — — . — — — — — — 0,2 

3 Содржината на еулфидите, пресметано на 
Ѕ во °/о 
повисока од — — — — — — — — 0,01 

4 Сдржинага на магиезиумот (магнезиумска 
агресивност) пресметано на MgO во °/о 
повисока од — — — — — — — — 0,6 

5 Киселинскиот степен според Baumann-
-Guliy 
повисок од — — — — — — — — 20 

Вредностите на коефициентите „а" и ,,b" цод 
редниот број 3 на таблиците 1 и 3 од овој член се 
определени во следната- таблица 6: 

Таблица 6 — Вредности на коефициентите „а" и 
во таблицкте 1 и 2 

Хидро-
карбо-
натна Вкупна содржина јон СР и SOt" во mg/1 
алкал- - -
ност 0-200' 201-400 401-600 601-800 801-1000 1000 

DH mg-а. м.к^ 

ekv/1 -а b а b а b а b а b а b 
з . 1 0 15 • 

4 1,4 0,01, If) 0,01 17 001 17 0 17 0 17 0 17 
5 1.8 0,04 17 0,04 •18 0,03 17 0,02 18 0,02 18 0,02 18 
6 2,1 0,07 19 0,06 19 0,05 18 0,04 18 0,04 18 0,04 18 
7 2,5 ОДО 21 0,08 20 0.07 18 0,0(5 13 0.06 18 0,05 18 
8 2,0 0,13 23 ОД 1 21 0,09 19 0.03 18 0,07 18 0,07 18 
9 3,2 0,16 25 ОД 4 22 0.11 20 ОДО 19 0,09 18 0,08 18 

10 3,6 0,2.0 27 ОД 7 23 ОД 4 21 0.12 19 0,11 18 ОДО 18 
11 4,0 0,24 29 0,20 24 0,16 22 0,15 20 0,13 19 0,12 19 

Хидро-
карбо- ' 
нагна Вкупна содржина јон СГ и SOt" во mg/1 

алкал-
ност4 0-200 201-400 401-600 601-800 801-1000 1000 

D H m g -
ekv/1 а b а b а b а b а b а b 

12 4,3 0,28 32 0,24 26 0,19 23 0,17 21 0,16 20 0,14 20 
13 4,7 0.32 34 0,28 27 0,22 24 0.20 22 0Д9 21 0Д7 21 
14 5,0 0,36 36 0,32 29 0,25 26 0 23 23 0.22 22 0Д9 22 
15 5,4 0,40 38 0,36 30 0,29 27 0,26 24 0,24 23 0,22 23 
16 5,7 0,44 41 0,40 32 0,32 28 0,28 25 0,27 24 0,25 24 
17 6,1 0,48 43 0,44 34 0,36 30 0,33 26 0,30 25 0,28 25 
18 6,4 0,54 46' 0,47 37 0,40 32 0,3в 28 0,33 27 0,31 27 
19 6,8 0,61 48 0,51 39 0,44 33 0,40 30 0,37 29 0,34 28 
20 7,1 0,67 51 0,55 41 0,48 35 0.44 31 0,41 30 0,38 29 
21 7,5 0,74 53 0,60 43 0,53 37 0,48 33 0,45 31 0,41 31 
22 7,8 0,81 55 0,65 45 0,58 38 0.53 34 0,49 33 0,44 32 
23 8,2 0,88 58 0,70 47 0,63 40 0,58 35 0,53 34 0,48 33 
24 8,6 0,96 60 0,76 49 0,68 42 0,63 37 0,57 36 0,52 35 
25 9,0 1,04 63 0,81 51 0,73 44 0,67 39 0,61 38 0,56 37 

Член 19 
Во таблиците 1 до 6 од членот 18 на овој правилник 

како објекти ирд притисок се сметаат: х 

1) објекти што се изложени на притисок до 
15 atm; 

2) објекти што се изложени на едностран хидро-
статички притисок со градиент на притисокот (однос 
на големината на притисокот во m спрема најго-
лемата дебелина на конструкцијата во т ) пого-
лем од 5. 

Член 20 
Специјални испитувања на агресивното дејство . 

на водата и почвата врз бетонските конструкции 
се вршат: ѕ 

1) ако објектите се 'изложени на притисок по-
голем од 15 atm; 

2) ако водата и почвата содржат штетни ма-
терии кои не се наведуваат • во таблиците 1 до 6 
од членот 18 на овој правилник; 

3) ако армиранобетонските конструкции, што се 
изложени на агресивното дејство на водата и поч-
вата, се н а п р е г н а т на затегање. 
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Член 21 
Показателите на агресивното дејство на водата 

и почвата за масивните бетонски конструкции PI за 
слабо армираниге бетонски конструкции, кои се 
€>етонираат по зони независно од дебелината на 
надворешната зонл, се сметаат како за конструк-
ц и ј е што имаат најмал напречен просек поголем 
од- 2,5 гп. Ако се определува големината на гради-
ентот на притисокот, се зема предвид само дебе-
лината нг, надворешната зона од страната од која 
се врши притисокот. 

Член 22 
При испитувањето на сулфатне та агресивност 

на водата врз бетонските конструкции со значител-
ни количини бегон, резултатот добиен врз основа 
на одредбите на членот 8 и членот 21 од овој пра-
вилник се проверува со,лабораториско испитување 
кое слу;*ш за доказ за отпорноста на цементот во 
вода. 

Член 23 
Ако коефициентот на филтрирање™ на почва-

та во контакт со објектот не е определен со испи-
тување, како и ако почвата е насипана, врзаните 
материјали на почвата треба да се сметаат како 
слабо филтрирачки (коефициент на филтрирање™ 
помал од ОД ш/ден), а неврзаните — како средно 
и силно филтрирачки (коефициент на филтрира-
њ е ^ 0,1 ш/ден и поголем). 

Член 24 
Ако водата и почвата по кој и да е показател 

на агресивното дејство се оценети како агресивни 
БО однос на усвоениот вид цемент и агрегатот, от-
порноста на бетонот мора да се обезбеди со соодвет-
ните дополнителни мерки на заштитата пропишани 
со овој правилник. 

Член 25 
Квантитативната анализа на агресивното деј-

ство на водата и почвата опфаќа: 
а) хемиска анализа на водата со која мораат 

да се определат следните состојки и карактерис-
тики: 

1) рН — вредноста 
2) вкупната содржина на солта во mg/1 
3) слободната јаглена киселина -- СО2 во mg/1 
4) сулфурводородот — ЊЅ во mg/1 
5) сулфатот — ЅО4" во mg/1 
6) хлорид от — СГ во mg/1 
7) нитратот — NOA' во mg/1 
8) сулфидот — Ѕ" во mg/1 
9) калциумот — С а " во mg/1 

10) магнезиумот — Mg" во mg/1 
И) амониумот — Hi* во mg/1 
12) натриумот — Na* во mg/1 
13) калиумот — К* во mg/1 
14) потрошокот на КМп04— оксидација во mg/1 
15) хидрокарбокатната алкалност — 

НСОз' во mg-ekv/1 

Хемиската анализа на водата, до донесувањето 
на соодветниот југословенски стандард, се врши 
според „Standard Methods for the Examination of 
Water and Water and Wastewater" American Public 
Health Association — New York 1960. 

Определувањето на слободната јаглева киселина 
и на рН-вредноста се врши на самото место веднаш 
П9 земањето на мострите; 

б) хемиска анализа на почвата со која мораат 
да се определат следните состојки и карактеристики: 

1) рН-вредноста 
2) суд фатите — ЅОз во % 
3) сулфидите — Ѕ во •/• 
4) магнезиумот — MgO во €/о 
5) органските материи во %> 
6) киселинскиот степен според Baumann-Gully. 

Хемиската анализа на почвата и определува-
њето на нејзините карактеристики се вршат според 
стандардните методи. 

Член 26 
Мострите на водата и почвата, заради испиту-

ван.е на нивниот хемиски состав и карактеристики, 
се земаат: 

1) од површинските текови на водата (реки, по-
тоци ити.) — од кои водата се зема непосредно во 
шише, кое се нурнува рколу 30 cm под површината 
на водата, со грлушникот свртен спрема струјата. 
Од подлабоките површински текови, од поголемите 
длабочини водата се зема со помош на соодветни 
апарати. Мострите секогаш се земаат од најмалку 
три места кои се на различни отстојанија од брегот, 
како и од најмалку две различни длабочини на 
водата на секое односно место; 

2) од дупнатините на темелни ископи — од кои 
водата се зегма веднаш штом ќе се собере потребната 
количина свежа вода. Застојаната вода или вода 
која на некој начин е загнасена со нечистотии мора 
најпрво да се иснумпа, па дури тогаш да се земе 
мостра. Ако дупнатината пресекува неколку водо-
носни слоеви, од секој слој мора да се земе мостра 
од вода. Мострата се зема со соодветен апарат или 
со шише така опремено што да се овозможи земање 
вода од определените длабочини;. 

3) од бунарите — од кои водата се зема потем 
10 до 15 минути по испз^мпување (само една мостра); 

4) од изворите и кладенците — од кои водата се 
зема со ставање шише под млазот; 

5) од стоечките води (езера, бари итн.) — од кои 
водата се зема со нурнување на шише околу 30 cm 
под површината, односно, ако тоа е потребно, и од 
различни длабочини со помош на соодветни апарати. 

Шишињата што служат за земање мостри вода 
мораат да" бидат изработени, од хемиски постојано 
стакло или од пластична маса. Пред земањето на 
мострите вода, шишињата мораат да се измијат со 
водата која £е зема за испитување. 

Заради определување на агресивното дејство на 
водата спрема бетонот, за главна хемиска анализа 
во лабораторија се зема 1 литар вода. Ако со квали-
тативниот наод се утврди присуство на сулфурводо-
род, во посебно шише' се зема уште Va литар вода 
на која и се додава кадмиум-ацетат. 

Сите шишиња мораат да имаат етикети, со сите 
потребни податоци кои се однесуваат на мострата на 
водите. 

За испитување на почвата, заради давање оцена 
за агресивното дејство на почвата врз бетонот, мо-
стрите на почвата се земаат согласно југословен-
скиот стандард JUS U.B1.010. 

V. Дополнителен технички мерки да, зд.^тмтггтг* ра 
бегалските конструкции од агрег-тгшото дејство на 

водата, и п о з а т а 

и Г п г . ! 2 П 

Дополнителни технички мерки на заштитата на 
бетонските конструкции од агресивното дејство на 
водата и почвата се преземаат ако, според степенот 
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на агресивното дејство на водата и почвата, се утвр-
ди дека бетонската конструкција не е во состојба 
да одолее на нивното корозионо дејство. 

Член 28, 
СтепеЕтот на заштитата кој се постига со пред-

видените дополнителни технички мерки на зашти-
тата на бетонските конструкции од КЈПОТО 
дејство на средината, се определува во инвестицио-
ната техничка документација. 

VI. Контрола на квалитетот 

Член 29 
Земање мостри на водата и почвата, хемиска 

анализа на водата и почвата и оцена на нивното 
агресивно дејство, можат да вршат стручните работ-
ни организации регистрирани за дејноста џо која 
спаѓаат тие работи. 

VII. Преодна и завршна одредба 

Член 3d 
. Одредбите на овој правилник се однесуваат на 

бетонските констр}'кции на објекти чија изградба 
ќе започне по 31 јули 1970 година. 

Член 31 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

15 Бр. 7858/1 
12 nјуни 1970 година 

Белград 
Заменик сојузен секретар 

за стопанство, 
Владо Јуричиќ, е. р. 

389. 
Врз основа на членот 95 став 1. во врска со 

членот 36 од Основниот закон за мерките за уна-
предување на сточарството и за здравствената заш-
тита на добитокот („Службен лист на СФРЈ", бр. 
16/85 и 29/66), сојузниот секретар за стопанство про-
пишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И МЕРКИТЕ 

ЗА СУЗБИВАЊЕ И ИСКОРЕНУВАЊЕ НА 
ЛИГАВКАТА И ШАПОТ 

Член 1 
Во Правилникот за начинот, постапката и мер-

ките за сузбивање и искоренување на лигавката и 
шалот („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/70) во членот 
7 став 2 зборовите: „преку моторна прскалка од 
најмалку 2 атмосфери" се заменуваат со зборовите: 
„со термички средства (сува, влажна и прегреана 
пара), со формални и со други ефикасни средства". 

Стаѕот 3 се брише. 
Досегашните ст. 4 до 7 стануваат ст. 3 до 6. 

Член 2 
Во членот 8 став 1 зборовите: „во ист двор ОД-

НОСЕН во иста просторија" се заменуваат со зборо-
вите: „во ист двор ка ј граѓани и граѓански правни 

лица односно во иста просторија ка ј работни орга-
низации". 

Во ставот 2 зборовите: „здравиот добиток" се 
заменуваат со зборовите: „клинички здравиот, до-
биток". 

Член 3 
Во членот 9Г точка 1 по* зборот: „заразата" се 

додаваат зборовите: „и превентивна вакцинација на 
опие животни што не се сомнителни на зараза". 

Во точката 19 зборовите: „забрана на работата44 

се заменуваат со зборовите: „привремено запирање 
на работата". 

Член 4 
Во членот 10 точка 7 по зборовите: „употреби-

само54 се додаваат зборовите: „длабоко смрзнато семе 
или", а зборовите: „Ако семето"' се заменуваат со 
зборовите: „Ако тековното семе". 

Член 5 
Во членот И зборовите: „треба да се применат 

на подрачје од најмалку 5 km" се заменуваат со 
зборовите: „треба да се применат, по правило, на 
подрачје од 5 km", а зборовите: „треба да се при-
менат на подрачје од најмалку 10 km" — со зборо-
вите: „треба да се применат, по правило, на под-
рачје од 10 km". 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

деиот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 9-6061/4 
25^ јуни 1970 година 

Белград 

Заменик сојузен секретар 
за стопанство, 

Владо Јуричић, е. р. 

Ѕ90. 
Врз основа на членот 29 став 1 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВОН СИЛА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИ-

ОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА 

1. Југословенскиот стандард Електрична зграда 
за земјоделството и шумарството — JUSN.M5.021, 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на електротехниката („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 51/54), се става вон сила. 

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

Цр. 15-3915/1 
1? јули 1970 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић, е. р. 
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391. 
Врз основа на членот 34 од Законот за прометот на лекови („Службен лист на СФРЈ", бр. 

15/65), Сојузниот совет за здравство и социјална политика објавува 

С П И С О К 
НА ЛЕКОВИТЕ ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 

ДЕКЕМВРИ 1969 ГОДИНА 
Во периодот од 1 јануари до 31 декември 1969 година издадено е одобрение за пушташе во про-

мет на следните лекови: 

Ред. 
бр. 

Назив на лекот Форма и 
вање на 

паку- Н а ч и н н а и з Д а " 
лекот в а њ е односно на 

употреба на лекот 
Производител на 

лекот Број и датум на решението 

1 2 3 4 5 6 

1 Асу norm 

2 Acynorm 

3 Aevit 

раствор, 200 ml Може да се из-
дава и без ле-

4 Akrinor 

5 Akrinor 

6 Albothyl 

7 Albothyl 

8 Albothyl 

9 Albothyl 

10 Aldactone-A 
(Spironolacto-
num) 

11 Aldactone-A 
(Spironolacto-
num) 

12 Aminopyrin 

13 Aminopyrin 

14 Aminopyrin 

15 Aminopyrin 

16 Asamid 
(Ethosuximi-
dum) 

17 Assugrin 

раствор, 500 ml 

ампули 
20 x 1 ml 

каре ки рецепт 

Може да се из-
дава само со ле-
карски рецепт 

„Крка" Товарна 
здравил — Ново 
Место 

05-1765/1-68 од 31. III 1969. 
год. 

ампули 
50 х 2 ml 

таблети, 30 табл. 

концентрат, 
50 ml 

концентрат, 
100 ml 

овули, 10 овули 

желе, 50 g 

таблети 
40 х 25 mg 

таблети 
100 х 25 mg 

таблети 
10 х ОД g 

Може да се из-
дава, во коли-
чина не поголе-
ма од 20 табле-
ти, и без лекар-
ски рецепт 

таблети 
500 х ОД g 

таблети 
10 х 0,3 g 

таблети 
500 х 0,3 g 

капсули 
10 х 250 mg 

Може да се из-
дава само со 
лекарски рецепт 

коцкици, 50 коц. 

05-1765/2-68 

„Medexport" — Мо- 05-1801/1-68 
сква, СССР. Зас-
тапник „Плива" 
Творница фарма-
цеутских и кемиј-
ских производа — 
Загреб 
„Галеника" Фарма- 05-3933/1 
цеутско хемијска 
индустрија — Бео-
град—Земун 

05-3933/2 

„Босналијек" Твор- 05-343/1 
ница лијекова и 
кемијских произ-
вода — Сарајево 

05-343/2 

05-344/1 

05-342/1 

„Галеника" Фар- 05-4485/1 
мацеутско хемијска 
индустрија — Бео-
град—Земун 

05-4485/2 

„Галеника" Фар- 05-985/1 
мацеутско хемиј-
ска индустрија — 
Београд—Земун 

05-985/2 

05-986/1 

05-986/2 

„Плива" Творница 05-1061/1 
фармацеутских и 
кемијских произ-
вода — Загреб 

05-5664/1 

од 31. III 1969. 
год. 

од 16. VI 1969. 
год. 

од 13. III 1969. 
год. 

од 13. III 1969. 
год. 

од 26. III 1969. 
год. 

од 26. III 1969. 
год. 

од 26. III 1969. 
год. 

од 26. III 1969. 
год. 

од 11. XII 1969. 
год. 

од и . XII 1969. 
год. 

од 28. III 1969. 
год. 

од 28. III 1969. 
год. 

од 28. III 1969. 
год. 

од 28. III 1969. 
год. 

од 27. I l l 19G9. 
год. 

од 27. III 1969. 
год. 
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18 Assugrin 

19 Asterol 
(Dimazoli 
hydrochlori-
dum) 

20 Asterol 
(Dimazoli hydro-
chloridum) 

21 Asterol 
(Dimazoli hydro-
chloridum) 

22 Atromidin 
(Clofibratum) 

23 Atromidin 
(Clofibratum) 

24 Avamigran 

25 Avamigran 

26 Avamigran 

27 Avamigran 

28 Bacipol 

29 Benzapen 
600.000 i. j. 
(Benzathinpeni-
cillinum) 

30 Benzapen 
1.200.000 i j. 
(Benzathinpeni-
cillinum) 

31 Benzapen 
2.400.000 i j. 
(Benzathinpeni-
cillinum) 

32 Bicalon 

33 Biloptin 

34 Biloptin 

35 Bykomycin 
(Neomycini 
sulfas) 

36 Bykomycin 
(Neomycini 
sulfas) 

К ОЦК ИЦИ, 
100 код. 

маст, 25 g 

пудра, 30 g 

тинктура, 50 ml 

капсули 
50 x 500 mg 

капсули 
250 x 500 mg 

дражен, 10 
драж. 

дражен, 20 
драж. 

дражен, 200 
драж. 

супозитории, 
6 супоз. 

маст, 10 g 

за парентерална 
употреба 
50x600.000 и. е 

за паренте-
рална употреба 
50x2.400.000 и.е 

за парентерална 
употреба 
50x2.400.000 и.е. 

Може да -се из- „Плива" Творница 05-5664/2 
дава само со ле- фармацеутских и 
карски рецепт кемијских произ-

вода — Загреб 

„ „Галеника" Фар- 05-557/1 
мацеутско-хемиј-
ска индустрија — 
Београд—Земун 

05-555/1 

05-556/1 

05-3936/1 

05-3936/2 

05-3021/1-68 

05-3021/2-68 

05-3021/3-68 

05-3188/1-68 

„Галеника" Фар- 05-2987/1 
мацеутско-хемиј-
ска индустрија — 
Београд—Земун 

„ К а л и н о в и ќ " Се- 05-1533/1 
рум-завод — За-
греб 

05-1532/1 

„Крка" Товарна 
здравил — Ново 
Место 

„Босналијек" Твор-
ница лијекова и 
кемијских произ-
вода — Сарајево 

05-1534/1 

таблети, 
100 табл. 

капсули, 
6 х 0,5 g 

капсули 
100 х 0,5 g 

ампули 
1 х 500 mg 

капсули, 
30 капе. 

Може да се из- „Здравље" Фабри- 05-3935/1-68 
дава и без ле- ка фармацеутских 
карски рецепт и хемијских произ-

вода — Лесковац 

Може да се из- „Алкалоид" Инду- 05-3002/1 
дава само со ле стрија за фарма-
карски рецепт цеутско-хемиЈски 

производи и леко-
вити билки — 
Скопје 

05-3002/2 

Може да се упо- „Босналијек" Твор- 05-346/1 
требува само во ница лијекова и 
стационарни кемијских произ-
здравствени ус- вода — Сарајево 
танови 

„ 05-345/1 

од 14. XI 1969. 
год. 

од 25 III 1969. 
год. 

од 25. I l l 1969. 
год. 

од 25. III 1969. 
год 

од 6. VI 1969. 
год. 

од 6. VI 1969. 
год 

од 27. III 1969. 
год. 

од 27. III 1969. 
год. 

од 27. III 1969. 
год. 

од 27. III 1969. 
год. 

од 24. VI 1969. 
год. 

од 9. VI 1969. 
год. 

од 9. VI 1969. 
год. 

од 9. VI 1969. 
год. 

од 28. III 1969. 
год. 

од 2. VII 1969. 
год. 

од 2. VII 1969. 
год. 

од 13. III 1969. 
год. 

од 13. III 1969. 
год. 
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37 Calgam-Bis 
(Calcium 
pangamat) 

38 Calgam-Bis 
(Calcium 
pangamat) 

39 Capramol 
(Acidum epsilon-
-aminocaproi-
cum) 

40 Capramol 
(Acidum epsilon-
-aminocaproi-
cum) 

41 Capsicum 

42 Cedigalan 
(Lanatosidum C) 

43 Chamomillae 
flos (цвет од ка-
милица— Ph. 
Jug. II) 

44л Chlorampheni-
col 

45 Chlorampheni-
col 

46 Chlorampheni-
col 5% 
(Chlorampheni-
colum) 

47 Chloramvit 

48 Chloramvit 

49 Chlortetracyn 
(Chlortetracyc-
lini hydrochlori-
dum) 

50 Chlortetracyn 
(Chlortetracyc-
lini hydrochlori-
dum) 

51 Chymociclar 

52 Chymociclar 

53 Cliacil (Pheno-
xymethylpenicil-
lin-kalium) 

дражен 
100 x 50 mg 

таблети 
100 x 50 mg 

ампули за ин-
травенозна упо-
треба 
10 х 10 ml 

раствор за орал-
на употреба 
10 х 20 ml 

фластер 
18 х 11 с т 

капки, 10 ml 

30 

капсули 
12 х 250 mg 

капсули 
100 х 250 mg 
маст за очи и 
кожа 5 g 

капсули, 
16 капе. 

капсули, 
100 капе. 
капсули, 
16 х 250 mg 

капсули, 
100 х 250 mg 

капсули, 
8 капе. 

капсули, 
16 капе. 

таблети 
10 х 600.000 и.е. 

Може да се из-
дава само со ле-
карски рецепт 

„Medexport" — Мо- 05-2699/1 
сква, СССР. Зас-
тапник „Плива" 
Творница фарма-
цеутских и кемиј-
ских производа — 
Загреб 

05-1768/1-68 

„Алкалоид" Инду- 05-3196/1 
стрија за фарма-
цеутско-хемиски 
производи и леко-
вити билки — 
Скопје 

05-3573/1 

Може да се из- Товарна санитет- 05-75/1 
дава и без ле- нега материала — 
кирски рецепт Дбмжале 

Може да се из-
дава само со ле-
карски рецепт 

Може да се из-
дава и без ле-
карски рецепт 

Може да се из-
дава само со ле-
карски рецепт 

„Здравље" Фабри- 05-5010/1. 
ка фармацеутских 
и хемијских произ-
вода — Лесковац 
„ Дал маци јабиље" 05-2586/1 
Кемијско-фарма-
цеутска индустрија 
— Дубровник 
„ Ф а р м а к о в Пре- 05-5325/1 
дузеће за откуп и 
прераду биља и 
производњу лекова 
— Призрен 

05-5325/2 

„Галеника" Фар- 05-2984/1 
мацеутско-хеми ј -
ска индустрија — 
Београд—Земун 

„ Ф а р м а к о в Пре- 05-5324/1 
дузеће за откуп 
и прераду биља и 
производњу лекова 
— Призрен 

05-5324/2 

05-5330/1 

05-5330/2 

„Галеника" Фар- 05-1810/1-68 
мацеутско-хемиј-
ска индустрија — 
Београд—Земун 

05-1810/2-68 

„Серво Михаљ" 05-3672/1 
Лиду етри ј ско-по-
љопривредни ком-
бинат — Фабрика 
лекова — Зрења-
нин 

од 16. VI 1969. 
год. 

од 16. VI 1969. 
год. 

од 3. VII 1969. 
год. 

од 3. VII 1969. 
год. 

од 11. XII 1969. 
год. 

од 28. XI 1969. 
год. 

од 11. ХИ 1969. 
год. 

од 25. ХИ 1969. 
год. 

од 25. Х И 1969. 
год. 

од 24. VI 1969. 
год. 

од 25. XII 1969. 
год. 

од 25. XII 1969. 
год. 

од 25. ХИ 1969. 
год. 

од 25. XII 1969. 
год. 

од 26. III 1969. 
год. 

од 26. III 1969, 
год. 

од 16. IX 1969. 
год. 
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54 Coffecetin 

55 Compocillin-VK 
(Phenoxymet-
hylpenicilli-
num) 

56 Compocillin-VK 
(Phenoxymet-
hylpenicillinum) 

57 Compocillin-VK 
(Phenoxymet-
hylpenicillinum) 

58 Compocillin-VK 
(Phenoxymet-
hylpenicillinum) 

59 Cyclopyrin 

60 Depo-Medrol 
(Methylpredni-
soloni acetas) 

61 Depo-Medrol 
(Methylpredni-
soloni acetas) 

62 Descresept 

63 Deseril (Melhy-
sergidum) 

64 Deseril (Methy-
sergidum) 

65 Dexamethason 

таблети, 
500 табл. 

66 Dexamethason 

67 Dexamethason 

68 Dolofen 

гранулат за 
приготвување 
раствор за 
орална употреба 
1 g (40 ml) 
гранулат за 
приготвување 
раствор за 
орална употреба 
4 g (80 ml) 
таблети 
50 х 125 mg 

таблети 
25 х 250 mg 

.Може да се из-
дава и без ле-
карски рецепт 

Може да се из-
дава само со ле-
карски рецепт 

„Галеника" Фар- 05-1625/1 
мацеутско хемиј-
ска индустрија — 
Београд—Земун 

05-703/1 

05-702/1 

таблети, 
500 табл. 

Може да се из-
дава и без ле-
карски рецепт 

за парентерална Може да се Јгпо-
употреба 
1 х 1 ml по 
40 mg установи 

05-700/1 

05-701/1 

05-1626/1 

за парентерална 
употреба 
1 х 5 ml по 
200 mg 

раствор, 20 ml 

»Upjohn Co.« — 05-3980/1-68 
требува само во Kalamazoo, Michi-
здравствени gan, iJSA 

Застапник „Адриа' 
Инострано заступ-
ништво — Београд 

05-4210/1-68 

Може да се из- „Хембфарм" Фаб- 05-4178/1-68 
дава само со ле- рика лекова — Вр-
карски рецепт шац 

ретард таблети 
10 табл. 

Може да се из-
дава само на ре-
цепт од лекар 
специјалист од 
соодветната 
гранка на меди-
цината 

ретард таблети 
50 табл. 

таблети 
10 х 0,5 mg 

таблети 
20 х 0,5 mg 

таблети 
50 х 0,5 mg 

„Босналијек" Твор- 05-2590/1 
ница лијекова и 
кемијских произ-
вода — Сарајево 

05-2590/2 

Може да се из- „Алкалоид" Инду- 05-5604/1 
дава само со ле- стрија за фарма-
карски рецепт цеутско-хемиски 

производи и леко-
вити билки — 
Скопје 

„ „ 05-5604/2 

таблети, 
6 табл. 

Може да се из-
дава само со ле-
карски рецепт 

Може да се из-
дава и без ле-
карски рецепт 

69 Dolofen таблети, 
10 табл. 

„Алкалоид" Инду- 05-5604/3 
стрија за фарма-
цеутско-хемиски 
производи и леко-
вити билки — 
Скопје 

„Новофарм" Фаб- 05-149/1 
рика за производ-
њу фармацеутских, 
хемијских, козме-
тичких и дезин-
фекционих произ-
вода — - Нова Ва-
рош 

„ 05-149/2 

од 27. III 1969. 
год. 

од 27. HI 1969. 
год. 

од 27. I l l 1969. 
год. 

од 26. Il l 1969. 
год. 

од 26. Ш 1969. 
год. 

од 27. III 1969. 
год. 

од 6. VI 1969. 
год. 

од 6. VI 1969. 
год. 

од 26. III 1969. 
год. 

од 2. VII 1969. 
год. 

од 2. VII 1969. 
год. 

од 24. ХИ 1969. 
год. 

од 24. ХД 1969. 
год. 

.од 24. ХИ 1969. 
год.. 

од 27. III 1969. 
год. 

од 27. III 1969. 
год. 
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70 Dolofen таблети, 
500 табл. 

71 Dramamine 
(Dimenhydri-
natum) 

72 Dramamine 
(Dimenhydri-
natum) 

73 Effortil 
(Ethylnorpheny-
lephrinum) 

74 Effortil 
(Ethylnorpheny-

. lephrinum) 
75 Effortil 

(Ethylnorpheny-
lephrinum) 

76 Effortil Depot 
(Ethylnoi pheny-
lephrinum) 

77 Effortil Depot 
(Ethylnorpheny-
lephrinum) 

78 Etambutol 
(Ethambutoli 
dihydrochlori-
dum) 

79 Etambutol 
(Ethambutoli 
dihydrochlori-
dum) 

80 Ferrocid 

81 Ferronicum 
(Ferrosi 
gluconas) 

82 Ferronicum 
(Ferrosi 
gluconas) 

83 Ferronicum 
(Ferrosi 
gluconas) 

84 Ferronicum 
(Ferrosi 
gluconas) 

85 Ferronicum 
(Fenosi 
gluconas) 

86 Fibrinogen 
humani 

87 Gambaran 

таолети 
10 x 50 mg 

таблети 
20 x 50 mg 

ампули 
6 x 1 ml по 
10 mg 

капки, 15 g 

таблети 
20 x 5 mg 

ампули 
6 x 1 ml по 
15 mg 
дражен 
20 x 25 mg 

таблети 
100 x 100 mg 

таолети 
100 x 400 mg 

Може да се из-
дава и без ле-
карски рецепт 

Може да се из-
дава, во коли-
чина не поголе-
ма од 10 табле-
ти, vi без лекар-
ски рецепт 

Може да се из-
дава само со ле-
карски рецепт 

„Новофарм" Фаб- 05-149/3 
рика за производ-
њу фармацеутских, 
хемијских, козме-
тичких и дезин-
фекционих произ-
вода — Нова Ва -
рош 

од 27. I I I 1969. 
"год. 

„Галеника" Ф а р -
мацеутско-хемиј-
ска индустрија — 
Београд—Земун 

05 3422 I 63 

05-3422/2 68 

„Здравље" Фабри- 05-4130/1-68 
ка фармацевтски* 
и хемијских про-
извода — Леско-
вац 

05-4131/1-68 

05-4132/1-68 

05-5008/1 

05-5007/1 

Може да се у - „Плива" Творница 05-4157/1 
погребува само фармацеутских л 
во с п е ц и ј а л н и - хемијских проиг-
рани болници вода — Загреб 
за ТВ С 

05-4158/1 

дражен за деца Може да се из- „Галеника" Фар- 05-1531/1 
100 драж. дава с:оло со ле- мачеутско-хемиј-

карски рецепт ска индустрија — 
Београд—Земун 

дражен за деца 
100 х 0,05 g 

дражен за деца 
1000 х 0,05 g 

дражен за воз-
расни 
120 х 0,2 g 
дражен за воз-
расни 
1000 х 0,2 g 
сируп, 200 ml 

„Крка" Товарна 05-3914/1-68 
здравил — Ново 
Место 

05-3914/2-68 

05-3913/1-68 

05-3913/2-68 

05-4129/1-68 

за i.v. употреба Може да се упо- Завод за трансфу- 05-3686/1-68 
250 ml -F 250 ml требува само во ЗИЈУ крви — Сара-
физиолошки 
раствор 
ампули 
6 X 1 ml 

здравствени ус-
танови 
Може да се из-
дава само со ле-
карски рецепт 

Јево 

„Босналијек" Твор- 05-3937/1-68 
ница лијекова л 
кемијских произ-
вода — Сарајево 

од 26. I I I 1969. 
год. 

од 26. I I I 1969. 
год. 

од 18. IX 1969. 
год. 

од 18 IX 1969. 
год. 

од 18. IX 1969. 
год. 

од 11. Х И 1969. 
год. 

од И . XI I 1969. 
год. 

од 12. IX 1969. 
год. 

од 12. IX 1969. 
год. 

од 28. I I I 1969. 
год. 

од 26. III 1969. 
год. 

од 26. I I I 1969. 
год. 

од 26. I I I 1969. 
год. 

од 26. III 1969. 
год. 

од 26. III 1969. 
год. 

од 25. XII 1969. 
год. 

од 27. I I I 1969. 
год. 
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88 Gambaran 

89 Gambaran 

90 Gambaran 

91 Gardan 

92 Gardan 

94 Gefarnil 
(Gefatnatum) 

95 Glivenol 

96 Glivenol 

97 Grisovin 
(Griseoful-
vinum) 

98 Grisovin 
(Griseoful-
vinum) 

99 Haemaccel 

100 Hemodex 
(Dekstran мол. 
теж, 70.000) 

ампули 
60 x 1 ml 

дражен, 
25 драж. 
дражен, 
250 драж. 
таблети, 
20 табл. 

таблети, 
250 табл. 

Може да се из- „Босналијек" Твор- 05-»3937/2-68 
дава и без ле- ница лијекова и 
карски рецепт кемијских произ-

вода — Сарајево 

05-3938/1-68 

05-3938/2-68 

05-1006/1 
Може да се из-
дава и без ле-
карски рецепт 

93 Gefarnil ампули 
(Gefarnatum) 50 х 1 ml 

Може да се из-
дава само со ле-
карски рецепт 

таблети 
20 х 50 mg 
капсули 
20 х 400 mg 

капсули 
100 х 400 mg 
таблети 
25 х 125 mg 

таблети 
100 х 125 mg 

раствор, 500 ml 

раствор, 250 ml 

„Серво Михаљ" 
Ин дустриј ско-по-
љопривредни ком-
бинат — Фабрика 
лекова — Зрењанин 

„Лек" Товарна 
фармацевтских ин 
кемичних излел-
ков — Љубљана 

„ П л и в а ј Творница 
фармацеутских и 
кемијских произво-
да — Загреб 

„ К а л и н о в и ќ " Се^ 
рум-завод — З а -
греб 

05-1007/1 

05-4209/1-68 

05-4208/1-68 

05-1612/1-68 

05-1612/2-68 

05-1190/1 

05-1190/2 

Може да се упо-
требува само во 
стационарни 
здравствени ус-
танови 

Може да се из -
дава само со ле-
карски рецепт 

раствор, 500 ml 

раствор, 500 ml 

101 Hemodex 
(Dekstran мол. 
теж. 70,000) 

102 Hemodex со 
глукоза 
(Dekstran мол. 
тене. 70 000 
со глукоза) 

103 Herba чај , 85 g 
(Species laxantes 
modificatae) 

104 Hydrocorlison 
(Hydrocorti-
sonum) 

105 Indocid 
(Indometa-
cinum) 

106 Instenon 

107 Instenon 

1% маст за очи 
и кожа, 5 g 

супозитории 
5 х 100 mg 

Може да се из-
дава и без ле-
карски рецепт 
Може да се из-
дава само со ле-
карски рецепт 

„Серво Михаљ4 ' Ин- 05-78/1 
дустријско-пољо-
привредни комби-
нат — Фабрика ле-
кова — Зрењанин 
„Здравље" Фабри- 05-2866/2 
ка фармацеутских 
и хемијских про-
извода — Леско-
вац 

05-2866/1 

05-3566/1 

„Центер" Марибор- 05-3466/1-68 
ске лекарке, Ле-
карна — Марибор 
„Галеника" Фар- 05-2983/1 
мацеутско-хемиј-
ска индустрија — 
Београд—Земун 

дражен, 
30 драж. 

дражен, 
ЗОО драж. 

„Лек" Товарна 
фармацевтских ин 
кемичних издел-
ков — Љубљана 
„Алкалоид" Инду-
стрија за фармаце -
утско-хемиски про-
изводи и лековити 
билки — Скопје 

05-597/1 

05-2222/1-68 

05-2222/2-68 

од 27. III 1969. 
год. 

од 27. I I I 1969. 
год. 

од 27. III 1969. 
год. 

од 31 III 1969. 
год. 

од 31. I l l 1969. 
год 

од 25. III 1969. 
год. 

од 25. I I I 1969. 
год. 

од 28. I I I 1969. 
год. 

од 28. I I I 1969 
год. 

од 31. I I I 1969. 
год. 

од 31. III 1969. 
год. 

од 27. III 1969. 
год. 

од 19. VI 1969. 
год. 

од 19. VI 1969. 
год. 

од 12. IX 1969. 
год. 

од 12. IX 1969 
год. 

од 24. VI 1969. 
год. 

од 27 III 1969. 
год. 

од 26. I I I 1969. 
год. 

од 26. I l l 19G9. 
год. 
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108 Insulin lente 

109 Insulin 
semilente 

110 Insulin 
ultralente 

111 Intensain 150 
(Carbocromeni 
hydrochlori-
dum) 

112 Intensain 150 
(Carbocromeni 
hydrochlori-
dum) 

ИЗ Iodamid ЗОО 

114 Iodamid 380 

115 Kenacort 
(Triamcino-
lonum) 

116 Kenacort 
(Triamcino-
lonum) 

117 Kenacort 
(Triamcino-
lonum) 

118 Kenacort 
: (Triamcino-

lonum) 

119 Kenacort 
(Triamcino-
lonum) 

120 Kenacort 
(Triamcino-
lonum) 

121 Kenacort 
(Triamcino-
lonum) 

122 Kenalog 
(Triamcinoloni 
acetonidum) 

123 Kenalog 
(Triamcinoloni 
acetonidum) 

124 Kenalog 
(Triamcinoloni 
acetonidum) 

суспензија за Може да се из- „Галеника" Фарма- 05-1986/1-68 
инјекции, 10 ml дава само со ле- цеутско-хемијска 

карски рецепт индустрија — Бео-
град—Земун 

суспензија за 
инјекции, 10 ml 

суспензија за 
инјекции, 10 ml 

дражен 
30 X 150 mg 

дражен 
100 £ 150 mg 

ампули 
20 х 20 m l + 
20 х 1 ml 
тест амп. 

ампули 
20 х 20 ml + 
20 х 1 ml 
тест ами. 

таблети 
50 х 2 mg 

таблети 
500 х 2 mg 

таблети 
50 х 4 mg 

таблети 
100 х 4 mg 

таблети 
500 х 4 mg 

таблети 
50 х 8 mg 

таблети 
500 х 8 mg 

ампули за ин- Може да се упо-
траартикулар- требува само во 
на м интрадер- здравствени ус-
мална употреба танови 
1 х 1 ml по 
10 mg 

ампули за- ин- „ 
траартикулар-
на и интрадер-
мална употреба 
5 х 1 ml по 
10 mg 

ампули за ин- w 
траартикулар-
на и интрадер-
мална употреба 
1 х 5 ml по 
50 mg 

„Крка" Товарна 
здравил — Ново 
Место 

„Галеника" Фарма- 05-77/1 
цеутско-хемијска 
индустрија — Бео-
град—Земун 

05-76/1 

„Плива" Творница 05-3551/1 
фармацеутских и 
кемијских произ-
вода — Загреб 

» 05-3551/2 

05-3911/1-68 

05-3912Д-68 

05-4389/1-68 

05-4389/2-68 

05-4388/1-68 

05-4388/2-68 

05-4388/3-68 

05-4387/1-68 

05-4387/2-68 

05-3588/1 

05-4386/1-68 

05-4386/2-68 

од 18. III 1969. 
год. 

од 18. III 1969. 
год. 

од 18. III 1969. 
год. 

од 12. IX 1969. 
год. 

од 12. IX 1969. 
год. 

од 31. III 1969. 
год. 

од 31. III 1969. 
год. 

од 26. III 1969. 
год. 

од 26. III 1969. 
год. 

од 26. III 1969. 
год. 

од 26. III 1969. 
год. 

од 26. III 1969. 
год. 

од 26. III 1969. 
год. 

од 26. III 1969. 
год. 

од 8. VII 1969. 
год. 

од 28. III 1969. 
год. 

од 28. III 1969. 
год. 
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123 Kenalog 
(Triamcinoloni 
acetonidum) 

125 Kenalog 
(Trkuncinoloni 
а со ton id urn) 

127 Kenalog 
(Triamcinoloni 
acetonidum) 

128 Kinetosin 

129 Kinetosin 

130 Kinetosin 

131 Kinetosin 

132 Lentrat 

133 Lentrat 

134 Lentrat 

135 Librium 5 
(Chlordiaze-
poxidum) 

136 Librium 10 
(Chlordiaze-
poxidum) 

137 Lincocin 
(Lincomycin 
hydrochlorid 
monohydrat) 

138 Lincocin 
(Lincomycin 
hydrochlorid 
monohydrat) 

139 Lincocin 
(Lincomycin 
hydrochlorid 
monohydrat) 

140 Lococorlen-
-Vioform 

141 Lvogen-Depot 
(Flufen,i м т 
decanoas) 

ампула за ин-
трамускулар-
на употреба 
1 х 1 ml по 
40 mg 
ампули за ин-
тра мускула р-
на употреба 
5 х 1 ml по 
40 mg 
ампули за ин-
тра муоку тор-
на употреоа 
1 х 5 ml по 
200 mg 
амсули 
10 х 2 ml 

ампули 
50 х 2 ml 
дражен, 
10 драж. 

Може да се упо- „Крка" Товарна 
требува само во здрав ил — Ново 
здравствени ус- Место 
танови 

дражен, 
250 драж. 
кап сули, 
10 капе. 

капсули, 
20 капе. 

к а п с у л у 
100 капе. 

дражен 
30 х 5 mg 

дражен 
25 х 10 mg 

ампули 
1 х 1 ml по 
ЗОО mg 

ампули 
1 х 2 ml по 
600 mg 

капсули 
12 х 500 mg 

капки за уво, 
7,5 ml 

ампули 
50 х 1 ml по 
12,5 mg 

05-43851-68 

05-3589/1 

05-4385 '2-08 

Може да се из- „Хемофарм" Фаб- 15/И-564/1-66 
даса само со ле-, рика лекова — Б е -
карски рецепт т а ц 

15/11-564/2-66 

од 28. Ш 1969. 
год'. 

Може да се из-
дава, во коли-
чина не поголе-
ма од 10 дражен, 
и без лекарски 
рецепт 

15/11-565/1-66 

Може да се из-
дава само со ле-
карски рецепт 

Може да се из-
дава само со ле-
карски рецепт 

Може да се упо-
требува само во 
стационарни 
здравствени ус-
танови 

1511-565'2-66 

„ Ф а р м а к о в Пре- 05-3165/1 
дузеће за откуп и 
прераду биља и 
производњу лекова 
— Призрен 

05-3165/2 

05-3165/3 

„Галеника" Фарма- 05-559/1 
цеутско-хе*мијска 
индустрија — Бео-
град—Земун . 
„Галеника" Фарма- 05-558/1 
цеу тско-хеми ј ска 
индустрија — Бео-
град—Земун 
»Upjohn Со.« — 05-3981/2-68 
Kalamazoo, Michi-
gan — USA. Зас-
тапник »Adria« 
Инострано заступ-
ништво — Београд 

05-3981/1-68 

05-3982/1-68 

Може да се из- „Плива" Творница 05-1865/1 
дава само со ле- фармацеутских и 
к а р а ш рецепт кемијских произ-

вода — Загреб 

Може да се упо-
требува само во 
стационари!! 
здравствени ус-
танови 

»Вук-Gulden« — 05-3737/1-68 
Konstanz, Западна 
Немачка. Застап-
ник »Adria« Ино-
страно заступницу 
тво — Београд 

од 8. VII 
ГОД. 

1969. 

од 28. III 196Г. 
год. 

од 25. I l l 1909. 
год. 

од 25. III 1969. 
год. 

од 25. III 1969. 
год. 

од 25. ITI 1969. 
год. 

од 12. IX 1969. 
год. 

од 12. IX 1969. 
год. 

од 12. IX 1969. 
год. 

од 27. III 1969. 
год. 

од 27. III 1969. 
год. 

од 17. VI 1969. 
год. 

од 17. VI 1969. 
год. 

од 18 VI 1969. 
год. 

од 17. VI 1969. 
год. 

од 27. III 1969. 
год. 
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142 Marbagclan типтоп, 10 парч- Може да се упо- »Hoechsl« AG-, 05-4214/1-68 
8.5 х б еш требзгва само во Frankfur t — За-

здравствени ус- падна Германија, 
танови Застапник „Југохе-

мија" Предузеће 
за спољну и уну-
трашњу трговину 
— Београд 

од 3. VII 1969. 
год. 

143 Medazol 
(Metronidazo-
lum) 

144 Meileril 
(Thioridazini 
hydrochlori-
dum) 

145 Meileril 
(Thioridazini 
hydrochlori-
dum) 

146 Meileril 
(Thioridazini 
hydrochlori-
dum) 

147 Meileril 
(Thioridazini 
hydrochlori-
dum) 

148 Meileril 
(Thioridazini 
hydrochlori-
dum) 

149 Meileril 
(Thioridazini 
hydrochlori-
dum) 

150 Menthosan 

151 Meprobamat 
(Meprobama-
tum) 

152 Mertioplast 
(Thiomersalum) 

153 Mertioplast 
(Thiomersalum) 

154 Minotozol 
• (Tiabendazo-

lum) 

155 Mintozol 
(Tiabendazo-
lum) 

156 Mu3tifungin 

157 Myalgin 

158 Myalgin 

вагинални 
таблета 
10 x -0,5 g 

ретард таблети 
20 x 30 mg 

ретард таблети 
50 х 30 mg 

ретард таблети 
500 х 30 mg 

ретард таблети 
10 х 200 mg 

ретард таблети 
100 х 200 mg 

ретард таблети 
1000 х 200 mg 

дражен, 
24 драж. 

таблети 
500 х 0,4 g 

распрснувач, 
10 g 

распрскувач, 
100 g 

таблети 
6 х 0,5 g 

таблети 
100 х 0,5 g 

раствор, 30 g 

маст, 20 g 

маст, 30 g 

Може да се из- „Алкалоид" Инду- 05-1645/1 
дава само со ле- стрија за фарма-
карски рецепт цеутско-хемиски 

производи и леко-
вити билки — 
Скопје 
„Босналијек" Твор- 05-300/1 
ница лијекова и 
кемијских произ-
вода — Сарајево 

05-300/2 

05-300/3 

05-299/1 

05-299/2 

05-299/3 

Може да се из- „Лек" Товарна 05-2493/1 
дава и без ле- фармацевтски^ ин 
каре ки рецепт кемичних издел-

ков — Љубљана 

Може да се из- „Хемофарм" Фаб- 05-4490/1 
дава само со ле- рика лекова — 
карски рецепт Вршац 

м • „Лек" Товарна 05-18.83/2-68 
фармацевтских ин 
кемичних издел-
ков — Љубљана 

05-1883/1-68 

05-136/1 

05-136/2 

05-4470/1 

Може да се из- „ Ф а р м а к о в Пр?- 05-4878/1 
дава и без ле- дузеће за откуп и 
карски рецепт прераду биља и 

производњу лекова 
— Призрен 

м „ 05-4177/1-68 

од 13. VI 1969. 
год. 

од 13. III 1969. 
год. 

од 13. III 1969. 
год. 

од 13. III 1969. 
год. 

од 13. III 1969. 
год. 

од 13. III 1969. 
год. 

од 13. III 1969. 
год. 

од 9. VII 1969. 
год. 

од 12. IX 1969. 
год, 

\ 

од 16. VII 1969. 
год. 

од 16. VII 1969. 
год. 

од 27. III 1969. 
год. 

од 27. I I I 1969. 
год. 

од 8 X 1969. 
год. 

од 4. X I 1969. 
год. 

од 27. III 1969. 
год. 
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159 Navisan 

160 Nebacetin 

161 Negram 
(Acidum 
nalidixicum) 

162 Nevigramon 
(Acidum nali-
dixicum) 

163 Nilidrin 
(Buphenini 
hydrochlori-
dum) 

164 Nilidrin 
(Buphenini 
hydrochlori-
dum) ( 

165 Nilidrin 
(Buphenini 
hydrochlori-
dum) 

166 Nilidrin 
(Buphenini 
hydrochlori-
dum) 

167 Nitrong 
(Glicerol-tri-
nitrat) 

168 Nizon 
(Prednisonum) 

169 Novopas 

170 Novopas 

171 Oksimicin 
(Oxytetracic-
lini hydrochlo-
rid um) 

172 Oksimicin 
(Oxytetracic-
lini hydrochlo-
rid um) 

173 OHBi* 
(Hydroxoco-
balaminum) 

174 Oncovin 
(Vincristini 
sulfas) 

дражен, 
12 драж. 

пудра стерилна, 
5 g 

таблети 
28 х 0,5 g 

ка сули 
56 х 0,5 g 

ампули 
6 x 1 ml по 
5 mg 

капки, 15 ml 

таблети! 
20 x 6 mg 

таблети 
250 x 6 mg 

таблети 
25 x 2,6 mg 

таблети 
20 x 5 mg 

форте дражен 
250 драж. 

Може да се из-
дава, во количи-
на не поголема 
од 12 дражен, и 
без лекарски 
рецепт 
Може да се из-
дава само со ле-
карски рецепт 

05-2494/1-68 

форте дражен 
500 драж. 
капсули 
16 х 250 mg 

кацсули 
100 х 250 mg 

ампули 
5 х 2 ml по 
2.500 грама 

за инјекции 
l x l mg-f 
1 х 10 ml 
растворувач 

„Лек" Товарна 
фармацевтских ин 
кемичних издел-
ков — Љубљана 

»Byk-Gulden« 05-4151/1-68 
-Konstanz, Западна 
Германија. Застап-
ник »Adria« Ино-
страно заступниш-
тво — Београд 
„Крка" Товарна 05-540/1 
здравил — Ново 
Место 
„Галеника" Фар- 05-553/1 
мацеутско-хемиј-
ска индустрија — 
Београд — Земун 
„Калиновица" 
рум-завод — 
треб 

Може да се из-
дава само на ре-
цепт од лекар 
специјалист од 
соодветната 
гранка на меди-
цината 

Се- 05-3149/1 
За-

05-3150/1 

05-3148/1 

05-3148/2 

05-4488/1 

„Босналијек" Тво**- 05-550/1 
ница лијекова и 
кемијских произ-
вода — Сарајево 
„Новофарм" Фаб- 05-3284/1 
рика за производ-
њу фармацеутских, 
хемијских, козме-
тичких и дезин-
фекционих произ-
вода — Нова Ва-
рош 

05-3284/2 

„Хемофарм" Фаб- 05-113/1 
рика лекова — Вр-
шац 

„ 05-113/2 

„Галеника" Фар- 05-3941/1-68 
мацеутско-хемиј-
ска индустрија — 
Београд — Земун 
»ЕИ Lilly« — Indi- 05-47/1-68 
anapolis — USA. 
Застапник „Агро-
прогрес" Застоп-
ство тујих фирм — 
Београд 

од 27. III 1969. 
год. 

од 30. I 1969. 
год. 

од 3. III 1969. 
год. 

од 26. III 1969. 
год. 

од 18. IX 1969. 
год. 

од 18. IX 1969. 
год. 

од 18. IX 1969. 
год. 

од 18. IX 1969. 
год. 

од 18. IX 1969. 
год. 

од 3. III 1969. 
год. 

од 16. IX 1969. 
год. 

од 16. IX 1969. 
год. 

од 12. IX 1969. 
год. 

од 12. IX 1969. 
год. 

од 31. III 1969. 
год. 

од 18. III 1969. 
год. 
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175 Oncovin 
(Vincristini 
sulfas) 

176 Orabet 
(Tolbutami-
dum) 

177 Orevit 

178 Ospen 200 
(DBED-Phe-
noxymeth>l-
penicillinum) 

179 Ospen 500 
(DBED-Phe-
noxymethvl-
penicillinum). 

180 Ospen 500 
(DBED-Phe-
noxymeth.yl-
penicillinum) 

181 Ospen 1000 
(DBED-Phe-
noxymethyl-
penicillinum) 

182 Ospen 1000 
(DBED-Phe-
noxymethyl-
penicillinum) 

183 Ospen 1000 
(DBED-Phe-
noxymethyl-
penicillinum) 

184 Otricorten 

185 Ovulen 

186 Oxibex 

187 Oxytetracyc-
lin В 

188 Oxytetracyc-
lin В 

за ииЈехции 
i x 5 mg + 
1 x 10 ml 
растворувач 

таолети 
500 х 0.5 g 

сируп, 200 ml 

сируп, 50 ml 

таблети 
12 х 500.000 i.e. 

таблети 
100 x 500.00 i.e. 

таблети 
6 x 1.000.000 i.e. 

таблети 
12 x 1.000.000 i.e. 

таблети 
100 x 1.000.000 i.e. 

капки за нос, 
10 ml 

Може .да се из-
дава само со ле-
карски рецепт 

таблети, 
21 табл. 

сува смеса за 
приготвување 
сируп 50 ml 

капсули, 
16 капе. 

»Eli Lily« — Indi- 05-47/2-68 
anapolis — USA. 
Застапник ,,Агро-
прогрес" Застоп-
ство тујих фирм — 
Београд 
„Хемофарм" Фаб- 05-4489/1 
рика лекова — Вр-
шац 
„Плива" Творница 05-641/1-68 
фармацеутских и 
кемијских произ-
вода — Загреб 
„Крка" Товарна 05-541/1 
здравил — Ново 
Место 

05-1879/1-63 

05-1879/2-68 

Може да се про-
пишува во гине-
колошко-аку-
шерски клиники 
'и болници, во 

соодветни здрав-
ствени устано-
ви, во советува-
лишта за жени 
и на рецепт од 
лекар специја-
лист од соодвет-
ната гранка на 
медицината, со 
придржување 
кон упатството 
за" начинот на 
употреба 

Може да се из-
дава само со ле-
карсрги рецепт 

05-1932/3-68 

05-1932/1-68 

05-1932/2-68 

»Ciba« А. G. Basel, 
Швајцарија. 
Застапник „Плива' 
Творница фарма-
цеутских и кемиј-
ских производа — 
Загреб 
„Галеника" Фар-
ма цеутско-хелшј-
ска индустрија — 
Београд — Земун 

05-640/1-68 

05-1987/1-68 

капсули, 
100 капе. 

„Фармаков Пре- 05-5327/1 
дузеће за откуп и4 

прераду биља и 
производњу лако-
ва — Призрен 
„Лек" Товарна 05-704/1 
фармацевтских ин 
комичних издел-
ков — Љубљана 

05-704/2 

од 18. III 1969. 
год. 

од 12. IX 1969. 
год. 

од 28. III 1969. 
год 

од 4. IV 1969. 
год. 

од 27. III 1969. 
год. 

од 27. III 1969. 
год. 

од 12. VI 1969. 
год. 

од 27. III 1969. 
год. 

од 27. III 1969. 
год. 

од 17. VI 1969. 
год. 

од 26. III 1969. 
год. 

од 25. XII 1969. 
год. 

од 2. IV 1969. 
год, 

од 2. IV 1969. 
год. 
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189 Oxytetracyn 
(Oxytetracyc-
lini dihydras) 

190 Oxytetracyn 
(Oxy tetracyc-
l i c dihydras) 

191 Oxytetracyn 
(Oxytetracyc-
lini dihydras) 

192 Pamba (Acidum 
p-aminOmeth-
hylbenzoicum) 

капсули 
16 x 250 mg 

капсули 
100 x 250 mg 

сува смеса за 
приготвување 
сируп 50 ml 

ампули 
10 х 5 ml 
по 50 mg 

193 Parafon 

194 Parafon 

195 Penbritin 
(Ampicillinum) 

капсули, 
30 капе. 

196 Phenylbutazon маст, 30 g 

197 Phosphalugel 
(Aluminii 
phosphas gel) 

198 Pro-Banthine 
(Propanthelini 
bromidum) 

199 Pro-Banthine 
(Propanthelini 
bromidum) 

колоидно желе 
за перорална 
употреба 
20 х 16 g 

таблети 
20 х 15 mg 

таблети 
40 х 15 mg 

200. Recto-Serol »Н« маст, 10 g 

201 Reglan 
(Metoclopra-
midum) 

202 Remoflex 
(Chlorzoxa-
zonum) 

капки, 60 ml 

таблети 
20 x 0,25 g 

203 Renogram (Aci- таблети 
dum nalidixicum) 28 x 0,5 g 

Може да се из- „ Ф а р м а к о в Пре- 05-5331/1 
дава само со ле- дузеће за откуп и 
карски рецепт прераду биља и 

производњу леко-
ва — Призрен 

05-5331/2 

05-5332/1 

Може да се упо-
требува само во 
стационарни 
здравствени ус-
танови 

»Veb Arzneimittel-
werk« — Drezden, 
Германска Демо-
кратска Република. 
Застапник Преду-
зеће за међународ-
ну трговину, тури-
зам, саобраћај, у-
гоститељство и за-
ступање иностра-
них фирми „Про-
грес-Генералту-
рист" — Београд 

Може да се из- „Крка" Товарна 
дава само со ле- здравил — Ново 
карски рецепт Место 

05-2443/1-68 

капсули, 
250 капе. 

сува смеса за 
приготвување 
суспензија за 
орална употреба 
50 ml 

05-4127/1-68 

05-4127/2-68 

Може да се из-
дава и без ле-
карски рецепт 

Може да се из-
дава само со ле-
карски рецепт 

„Плива" Творница 05-4159/1 
фармацеутских и 
кемијских произ-
вода — Загреб 

„Хемофарм" Фаб- 05-4404/1 
рика лекова — Вр-
шац 

„Галеника" Фар- 05-3905/1 
мацеутско-хемиј-
ска индустрија — 
Београд — Земун 

„Галеника" Фар- 051862/1-68 
мацеутско-хемиј-
ска индустрија — 
Београд — Земун 

05-1862/2-68 

05-1358/1-68 

204 Renogram 
(Acidum nali-
dixicum) 

таолети 
56 x 0,5 g 

„ Ф а р м а к о в Пре-
дузеће за откуп и 
прераду ^иља и 
производњу леко-
ва — Призрен 

„Алкалоид" Инду- 05-3001/1 
стрија за фарма-
цеутско-хемиски 
производи и леко-
вити билки — 
Скопје 

05-5601/1 

05-5605/1 

05-5605/2 

од 25. ХИ 1969. 
год. 

од 25. ХИ 1969. 
год. 

од 25. ХИ 1969. 
год. 

од 6. VI 1969. 
год. 

од 28 III 1969. 
год, 

од 28. III 1969. 
год. 

од 16. IX 1969. 
год. 

од 12. IX 1969. 
год. 

од 11. ХИ 1969. 
год. 

од 28. III 1969. 
год. 

од 28. III 1969. 
год. 

од 6. I 1969. 
год. 

од 12. IX 1969. 
год. 

од 24. XII 1969. 
год. 

од 24. XII 1969. 
год, 

од 24. ХИ 1969. 
год. 
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205 Hheodex 
(Dekstran мол. 
теж. 40.000) 

206 Rheodex ѕа glu-
kozom (Deksti an 
мол. теж. 40.000 
са глукозом) 

207 Rifadin 
(Rifampicinum) 

раствор, 500 ml Може да се из-
дава само со ле-
карски рецепт 

раствор, 500 ml 

„Здравље" Фабри- 05-3565/1 
ка фармацеутских 
и хемијских про-
извода — Лесковац 

05-3567/1 

капсули 
16 х 150 mg 

Може да се из-
дава само на ре-
цепт од лекар 
специјалист од 
соодветната 
гранка на ме-
дицината 

„Галеника" Фар-
мацеутско-хемиј-
ска индустрија — 
Београд — Земун 

05-124/1 

208 Rifadin 
(Rifampicinum) 

209 Rifadin 
(Rifampicinum) 

210 Rifadin 
(Rifampicinum) 

211 Rimactan 
(Rifampicinum) 

212 Rimactan 
(Rifampicinum) 

213 Salyrgan 

214 Sanostol 

215 Scabitox 

216 Scabitox 

217 Scabitox 

218 Selvigon 
(Pipazetatum) 

219 Selvigon 
(Pipazetatum) 

220 Selvigon 
(Pipazetatum) 

221 Serum antivipe-
rinum pur if) са-
tum et concen-
tratum 

222 Sezacillin 
400.000 i j. 

223 Sezacillin 
800.000 i. j. 

капсули 
100 x 150 mg 
капсули 
16 X ЗОО mg 

капсули 
100 x ЗОО mg 

таблети 
16 x 150 mg 

капсули 
100 x 150 mg 

ампули 
50 x 2 ml 

05-124/2 

05-554/1 

05-554/2 

Може да се из- „Плива" Творница 05-4128/1-
дава само на ре- фармацеутских и 

кемијских произ-
вода — Загреб 

цепт од лекар 
специјалист од 
соодветната 
гранка на меди-
цината 

05-4128/2-68 

сируп, 200 g 

емулзија, 250 g 

емулзија, 500 g 

емулзија, 1.000 g 

Може да се из- „Серво Михаљ" 05-1505/2-68 
дава само со ле- Индустријско-по-
карски рецепт љопривредни ком-

бинат — Фабрика 
лекова — Зрења-
нин 

Може да се из- „Крка" Товарна 05-1003/1 
дава и без ле- здравил — Ново 
карски рецепт Место 

„ „Босналијек" Твор- 05-4426/1-68 
% ница лијекова и 

кемијских произ-
вода — Сарајево 

05-4426/2-68 

дражен 
20 х 20 mg 

капки, 10 ml 

Може да се из-
дава само со ле-
карски рецепт 

супозитории за 
деца 10 х 10 mg 

3—5 ml серум + 
стерилен плас-
тичен шприц од 
5 ml и стерилна 
игла (само за 
една употреба) 

за парентерална 
употреба 
50 х 400.000 i.e. 
за парентерална 
употреба 
50 х 800.000 ie. 

05-4426/3-68 

„Галеника" Фар- 05-1806/1-68 
мацеутско-хемиј-
ска индустрија — 
Београд — Земун 

05-1807/1-68 

05-1808/1-68 

Имунолошки завод 05-3066/1 
— Загреб 

„Калиновиќ" Се- 05-1623/1 
рум-завод — За-
греб 

05-1624/1 

од 12. IX 1969. 
год. 

од 12. IX 1969. 
год. 

од 25. III 1969. 
год. 

од 25. III 1969. 
год. 

од 25. III 1969. 
год. 

од 25. III 1969. 
год. 

од 27. III 1969. 
год. 

од 27. III 1969. 
год. 

од 27. II 1969. 
год. 

од 12. IX 1969. 
год. 

од 25. III 1969. 
год. 

од 25. III 1969. 
год. 

од 25. III 1969. 
год. 

од 28. III 1969. 
год. 

од 28. III 1969. 

од 28. III 1969. 

од 11. VII 1969. 
год. 

од 3. VI 1969. 
год. 

од 3. VI 1969. 
год. 
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224 Sezacillin 
4.000.000 i. е. 

225 Skabin 

226 Solcoseryl 

за парентерална Може да се из - „ К а л и н о в и ќ " Се- 05-1622/1 
употреба дава само со ле- рум-завод — За -
1 х 4.000.000 i.e. карски рецепт треб 

емулзија, 100 ml Може да се из- „ Ф а р м а к о в Пре- 05-3166/1 
дава и без ле- дузеће за откуп и 
карски рецепт прераду биља и 

производњу леко-
ва — Призрен 

ампули 
25 х 2 ml 

Може да се из-
дава само со ле-
карски рецепт 

227 Solutio Glucosi 
5% — Sterilisata 

500 ml 

228 Solutio Glucosi 500 ml 
10°/o — Sterilisata 

229 Solutio Laevulo- 500 ml 
sae 5% (стери-
лен и апирогеи 
раствор за и. в. 
употреба) 

230 Solutio Procaini 200 ml 
hydrochloridi lw/o 
(Стерилен и апи 
роген раствор) 

„Алкалоид" Инду- 05-563/1 
стрија за фарма-
цеутско-хемиски 
производи и леко-
вити билки — 
Скопје 

Клинички болнич- 05-3282/1 
ки центар — За -
греб 

„ 05-3280/1 

Завод за трансфу- 05-1660/1-68 
зију крви — Сара-
јево 

Може да се упо-
требува само во 
здравствени ус-
танови 

05-1726/1-68 

231 Solutio Ringeri 
isotonica-ste-
rilisata 

500 ml Може да се из- Клинички болнич- 05-3283/1 
дава само со ле- ки центар ~ За -
карски рецепт треб 

232 Сушена хумана 350 ml (сува чо- Може да се упо- Завод СР Словени- 05-1151/1 
плазма 

233 Tegretol 
(Carbamaze-
pinum) 

234 Tetrabex 

235 Tetrabex 

236 Tetracyclin 
(Tetracyclini 
hydrochlori-
dum) 

237 Tetracyclin 
(Tetracyclini 
hydrochlori-
dum) 

238 Thiomucase 

239 Thiomucase 

240 Thiomucase 

вечка плазма) + требува само во је за трансфузијо 
350 ml редести- здравствени ус- крви — Љубљана 
лирана вода 

таблети 
50 х 200 mg 

капсули, 
16 капе. 

капсули, 
100 капе. 

капсули 
16 х 250 mg 

капсули 
100 х 250 mg 

за парентерална 
употреба 
3 х 100 Т. Ј . + 
3 х 2 ml изотон 
раствор 

за парентерална 
употреба 
10 х 100 Т.Ј .+ 
10 х 2 ml изотон 
раствор 
крем, 20 g 

танови 

Може да се из- „Здравље" Фабри- 05-5009/1 
дава само со ле- ка фармацеутских 
карски рецепт и хемијских про-

извода — Лесковац 

„ „ Ф а р м а к о в Пре- 05-5328/1 
дузеће за откуп и 
прераду биља и 
производњу леко-
ва — Призрен 

05-5328/2 

05-5323/1 

05-5323/2 

„Хемофарм" Фаб- 05-1362/2-68 
рика лекова — Вр-
шац 

05-1362/1-68 

05-1979/1-67 

од 3. VI 1969. 
год. 

од 24. VI 1969. 
год. 

од 27. I II 1969. 
год. 

од 25. Х И 1969. 
год.« 

од 11. ХИ 1969. 
год. 

од 11. ХИ 1969. 
год. 

од 25. ХИ 1969. 
год. 

од 11. ХИ 1969. 
год. 

од 17. VI 1969. 
год. 

од 28. XI 1969. 
год. 

од 25. ХИ 1969. 
год. 

од 25. ХИ 1969. 
год. 

од 25. XII 1969. 
год. 

од 25. ХИ 1969. 
год. 

од 27. III 1969. 
год. 

од 27. III 1969. 
год. 

од 27. III 1969. 
год. 
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241 Thiomucase 

242 Thiomucase 

243 Thiomucase 

244 Tiliae flos 
(Липов цвет 
Ph. Jug. II) 

245 Trasylol 

246 Trasylol 

247 Trausabun 
(Melitracenum) 

248 Trausabun 10 
(Melitracenum) 

249 Trausabun 25 
(Melitracenum) 

250 Triperidol 
(Trifluperido-
lum) 

251 Triperidol 
(Trifluperido-
lum) 

252 Ultralan 

253 Ultralan 

254 Ultralan 

255 Ultralan 

256 Ultralan 

257 Ultralan В 

258 Ultralan В 

259 Urbason 
(Methylpred-
nisolonum) . 

260 Urbason 
(Methylpred-
nisolonum) 

крем, 45 g 

супозитории, 
5 супоз. 

супозитории, 
10 супоз. 

30 g 

ампули 
5 х 10 ml 
по 100.000 k.i.e. 

ампули 
25 х 10 ml 
по 100.000 k.i.e. 
ампули 
5 х 2 ml 

дражен 
60 х 10 mg 
дражен 
50 х 25 mg 
ампули 
30 х 1 ml 
по 2,5 mg 

капки 
50 х 15 ml 

крем, 10 g 

крем, 30 g 

лосион, 20 ml 

маст, 30 g 

маст, ЗОО g 

таст , 10 g 

маст, 30 g 

ретард дражен 
10 х 8 mg 

ретард дражен 
100 х 8 mg 

Може да се из-
дава само со ле-
карски рецепт 

„Хемофарм" Фаб-
рика лекова — 
Вршац 

05-1979/2-67 

05-4467/1-69 

05-1361/1-68 

Може да се из- „Далмацијабиље" 05-2587/1 
дава и без ле- Кемијско-фарма-
карски рецепт цеутска индустри-

ја — Дубровник 
Може да се упо- »Bayег« AG. Lever- 05-4392/1-68 
требува само во kusen, Западна Гер-

манија. Застапник 
„Фабег" Заступни-
штво иностраних 
фирми — Београд 

05-4392/2-68 

етационарни 
здравствени ус-
танови 

Може да се из-
дава само со ле-
карски рецепт 

15/II-1655/1-67 »Byk-Gulden* 
-Konstanz, Западна 
Германи ја . Застап-
ник »Adria« Ино-
страно заступниш-
тво — Београд 

15/II-1656/1-67 

15/II-1657/1-67 

Може да се из- »Janssen Pharma- 15/II-1742/1-67 
дава само на ceutica«, Beerse — 
рецепт од лекар Белгија. Застапник 
специјалист од „Југохемија" Ино-
соодветната страно заступниш- . 
гранка на меди- тво — Београд 
цината 15/II-1743/1-67 

од 27. III 1969. 
год. 

од 12. IX 1969. 
год. 

од 27. III 1969. 
год. 

од И. XII 1969. 
год. 

од 2. VII 1969. 
год. 

од 2. VII 1969. 
год. 

од 18. VI 1969. 
год. 

од 1в. VI 1969. 
год. 

од 18. VI 1969. 
год. 

од 27. VI 1069. 
год. 

од 27. VI 1969. 
год. 

Може да се из- „Алкалоид" Инду-
дава само со ле- стрија за фарма-
карски рецепт цеутско-хемиски 

производи и леко-
вити билки — 
Скопје 

05-2220/1-68 од 28. III 1969. 
год. 

»Hoechst« AG, 
Frankfur t — Запад-
на Германија. Зас-
тапник „Југохеми-
ја" Инострано зас-
тупништво — Бео-
град 

од 28. III 1969. 
год. 

од 28. III 1969. 
год. 

од 30. I 1969. 
год. 

од 30. I 1969. 
год. 

од 28. III 1969. 
год. 

од 28. III 1969. 
год. 

15/II-1770/1-67 од 27. III 1969. 
год. 

15/II-1770/2-67 од 27. III 1969. 

05-2220/2-68 

05-2218/1-68 

05-2219/1-68 

05-2219/2-68 

05-2221/1-68 

05-2221/2-68 

год. 
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2<П и г о а т 
(Acidum 
miiidixicum) 

262 U v j 

таблет PI 
28 х 0,5 g 

чај, m % 

2£3 Vaccinum 
Diphthericum 
el Tetanicum 
(Di-Te-Al) puri-
fication et, 
adsorbtum (за 
возраст над 
седум години) 

264 Vaccinum 
Diphthericum 
et Tetanicum 
(Di-Te-Al) puri-
ficatum et 
adsorbtum (за 
возраст над се-
дум години) 

265 Vaccinum 
Morbillorum 
vivum lyophili-
satum Edmon-
ston В—Z 
(Жива лиофи-
л из ирана вакци-
на против Мор-
билите) 

266 Vaccinum 
Morbillorum 
vivum lyophili-
satum Edmon-
ston В—Z 
(Жива лиофи-
лизирана вакци-
на против Мор-
бидне) 

267 Vaccinum 
Morbillorum 
vivum lyophili-
satum Edmon-
ston В—Z 
(Жива лиофи-
лизирана вакци-
на против Мор-
билите) 

1 х 10 ml 

Може да се из-
дава само со ле-
карски рецепт 

Може да се из-
дава и без ле-
карски рецепт 

М О Ж Р д а с е у п о -
требува само во 
здравствени ус-
танови што се 
овластени за вр-
шење имуниза-
ција 

„ К а л и н о в и ќ " Се- 05-2585/1 
рум-за вод — За-
греб 

., Д а л м а ц и ј а б и љ е'"' 
Предузеће за про-
изводњу и промет 
љековитог и аро-
матског биља те 
етеричних уља — 
Дубровник 

05-1929/1-ОЗ 

„Торлак" 
тут за 
вакцине 
град 

Иисти-
серуме и 
— Бео-

05-4383 1-68 

од 9. VI 1969. 
год. 

од 26. III 1969. 
год. 

од 29. I 1969. 
год. 

10 х 10 ml 

5 дози вакцина 
4- 1 ами. редис-
тилирана вода 

5 x 5 дози вак-
цина 4- 5 ама, 
редестилирана 
вода 

10 дози вакцина 
4- 1 а мп. ре дес-
тилирана вода 

05-4384/1-68 од 29 I 1969. 
год. 

Имунолошки завод 05-2591/1 
— Загреб 

од 25. VI 1969. 
год. 

05-2591/2 од 25. VI 1969. 
год. 

05-2591/3 од 25. VI 1969. 
год. 

268 Vaccinum 
Morbillorum 
vivum lyophili-
satum Edmon-
ston В—Z 
(Жива лиофи-
лизттранз вакци-

. на против Мор-
бидитет 

269 Vaccinum 
Morbillorum 
vivum lyophili-
satum Edmon-
ston В—Z 
(Жива лиофи-
лнаправа ци-
на против Мор-
билите) 

5 £ 10 дози вак-
цина 4 5 амп. 
редестилирана 
вода 

05-2591/4 

20 дози вакцина 
4 1 а мп. редес-
тилирана вода 

од 25. VI 1969. 
год. 

05-2591/5 од 25. VI 1969. 
год. 
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270 Vaccinum 
Morbillorum 
vivum lyophili-
satum Edmon-
ston В—Z 
(Жива лиофи-
лизираста вакци-
на против Мор-
бидитет 

271 Vaccinum 
Morbillorum 
vivum lyophili-
satum Лењ ин-
тра д 16 (Жива 
лиофилизира-
на вакцина про-
тив Морбилите) 

272 Vaccinum 
Morbillorum 
vivum lyophili-
satum Лењин-
град 16 (Жива 
лиофилизира-
на .вакцина про-
тив Морбилите) 

273 Vaccinum 
Morbillorum 
vivum lyophili-
satum Лењим-
град 16 (Жива 
лиофилизира-
на вакцина про-
тив Морбилите) 

274 Vaccinum 
Morbillorum 
vivum lyophili-
satum Лењин-
град 16 (Жива 
лиофилизира-
на вакцина про-
тив Морбилите) 

5 х 20 дози вак-
цина 4 5 амп. 
редестил ирана 
вода 

Може да се упо- Имунолошки завод 05-2591/6 

5 х 10 дози вак-
цина f 5 а мп. 
ре дс сти лирана 
вода 

требува само во 
здравствени ус-
танови што се 
овластени за 
вршење имуни-
зација 

Загреб 
од 25. VI 1969. 

год. 

5 дози вакцина 
-г 1 а мп. редес-
тилирана вода 

5 x 5 дози вак-
цина 4- 5 ами. 
редестилирана 
вода 

10 дози вакцина 
4- 1 ами. редес-
тилирана вода 

05-2591/7 од 25. VI 1969. 
год. 

05-2591/8 од 25. VI 1969. 
год. 

05-2591/9 од 25. VI 1969. 
год. 

05-2591/10- од 25. VI 1969. 
год. 

275 Vaccinum 
Morbillorum 
vivum lyophili-
satum Лењин-
град 16 (Жива 
лиофилизира-
на вакцина про-
тив Морбилите) 

276 Vaccinum 
Morbillorum 
vivum lyophiii-
satum Лењин-
град 16 (Жива 
лиофилизира-
на вакцина про-
тив Морбилите) 

27? Vasiten 

20 дози вакцина 
4- 1 амп. редес-
тилирана вода 

5 х 20 дози вак-
цина 4- 5 а мп. 
редестилирана 
вода 

маст, 15 g 

05-2591/11 од 25. VI 1969. 
год. 

05-2591/12 од 25. VI 1969. 
год. 

Може да се из-
дава с ик) со ле-
карски рецепт 

Тора оча 
фа и и а Ц-. м г . м х ин 
кемичних . н е л -
ков — Љубљана 

ед 27 -ТИ 
год. 

1069, 

278 Vasiten маст, 150 g 05-4666/1 ед 18 IX 1009, 
год. 

279 Velyn 
(Thrombinum 
purum) 

прашок за орал- Може да се упо-
ла употреба требува само во 
6 х 1 600 NIH- стационари! 
единици здравствени ус-

танови 

»Hnecbst« AG, 
Frankfur t — За-
падна Герд? ап нп; 
Застапник „Југо-
хемија" Инострано 
заступништво — 
Београд 

0-:- 1213 1 -вз од 3 V7I 
гид. 

£09. 
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280 Vidaylin-M сируп, 90 ml 

281 Vitamin A + D капсулу 
200 капе. 

282 Vitapas 

283 Xylocain 

284 Xylocain 

285 Xylocain 

286 Xylocain 

дражен, 
250 драж. 

маст, 10 g 

маст. 35 g 

распрскувач, 
80 g 

супозитории, 
10 су лоз. 

Може да се из-
дава само со ле-
карски рецепт 

Може да се из-
дава и без ле-
карски рецепт 

05-3313/1-68 

05-5343/1 

„Галеника" Фар-
м а ц е у т е ^ - хемиј-
ска индустрија — 
Београд — Земун 

„Алкалоид" Инду-
стрија за фарма-
цеутско-хемиски 
производи и леко-
вити билки — 
Скопје 

Може да се из- „Плива" Творница 05-79/1 
дава само со ле- фармацеутских и 
к а р а ш рецепт кемијских произ-

вода — Загреб 

„Босналијек" Твор- 05-2424/1-68 
ница лијекова и 
кемијских произ-
вода — Сарајево 

05-2424/2-68 

287 Xylocain желе, 30 ml 

288 Xylocain 4°/о раствор, 30 ml 

Бр. 08-1370/1 
22 јуни 1970. година 

Белград 

Може да се упо-
требува само во 
здравствени ус-
танови 

Може да се из-
дава само со ле-
карски рецепт 

Може да се упо-
требува само во 
здравствени ус-
танови 

05-785/1 

05-2427/1-68 

05-2425/1-68 

05-2426/1-68 

од 27. III 1969. 
год. 

од 24. ХИ 1969. 
год. 

од 18. VI 1969. 
год. 

од 26. III 1969. 
год. 

од 26 III 1969. 
год. 

од 30. XII 1969. 
ГОД. 

од 26. III 1969. 
год. 

од 26. III 1969. 
год. 

од 26. III 1969. 
год. 

Помошник-претседател 
на Сојузниот совет за здравство, 

и социјална политика, 
Венцеслав Павлов, с. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА 
НА ОДЛУКАТА НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИ-
НАТА БОСАНСКИ БРОД ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА 
ВИШОКОТ НА СРЕДСТВАТА ЗА СУБВЕНЦИОНИ-

РАЊЕ ИА СТАНАРИНИТЕ 

I. Генералниот директор на Службата на опште-
ственото книговодство, врз основа на членот 15 ст.-
1 и 2 од Законот за Службата на општественото 
книговодство („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/67, 
54/67 и 50/68), му поднесе на Уставниот суд на Ју -
гославија предлог за поведување постапка за оце-
нување на уставноста и законитоста на Одлуката 
на Собранието на општината Босански Брод за пре-
несување на вишокот на средствата за субвенцио-
нираЕ^е на станарините, бр. VI-501/69 од 18 април 
1969 година („Службени гласник општине Босански 
Брод", бр. 4/69). 

Во чл. 1, 2 и 3 од наведената ѕ одлука е пропи-
шано дека, во согласност со одлуките на највисо-
ките органи на самоуправувањето во работните и 

други организации и во државните органи, вишо-
кот на средствата за станбена изградба издвоени 
за субвенционирање на станарините во износ од 
1,550.000 динари се пренесува врз Погонот за сто-
панисување со станбените згради во општествена 
сопственост на Занаетчиско-услужното претприја-
тие „Сервис" во Босански Брод, со тоа пренесените 
средства да служат исклучиво за станбена изградба. 

Незаконитоста на наведените одредби, според 
сфаќањето на предлагачот, произлегува.од околнос-
та што според членот 2 став 2 од Законот за издво-
јување средства за станбена изградба („Службен 
лист в!а СФРЈ", бр. 35/65 56/65, 50/68 и 56/69) оп-
штинското собрание е овластено да го утврдува врз 
основа на расположивите податоци процентот за 
издвојување на средствата за покривање на разли-
ката во станарината (субвенционирање), кој се уп-
латува на посебна сметка к а ј Службата на опште-
ственото книговодство, но не и да одлучува за на-
мената на тие средства на начинот пропишан во 
оспорените одредби на наведената одлука. 

Собранието на општината Босански Брод истак-
нува дека средствата назначени во наведената од-
лука претставуваат разлика од височината на сред-
ствата што се потребни за субвенционирање на ста-
нарината до износот на тие средства што е издвоен 
на посебна сметка к а ј Службата на општественото 
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книговодство. Органите на управувањето на сите 
работни и други организации, како и државните 
органи што вршеле уплати на тие средства, се со-
гласни со начинот на располагањето што е предвиден 
во Одлуката чија оцена на законитоста се бара во 
овој предмет. 

II. Оценувајќи ја уставноста и законитоста во 
конкретниот случај, Уставниот суд на Југославија 
појде од фактот дека донел Одлука за оцена на ус-
тавноста и законитоста на Одлуката на Собранието 
на општината Ајдовшчина за измена на Одлуката за 
делот на средствата кој се издвојува од фондот на 
заедничката потрошувачка за субвенционирање на 
станарината („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/70), во 
која зазеде становиште дека вистинскиот вишок на 
средствата за субвенционирање на станарината им 
припаѓа на оние фондови на заедничката потрошу-
вачка од кои тие средства и се издвоени. Ваквиот 
свој став Судот го засновал врз Законот за из-
двојување средства за станбена изградба, според кој 
средствата за станбена изградба се издвојуваат во 
фондот на заедничката потрошувачка, и се употре-
буваат и за субвенционирање на станарината, но са-
мо до нивната вистинска потреба. 

Одлуката која се оценува има за предмет исто 
прашање. Поради тоа вишокот на средствата за суб-
венционирање на станарината можат да му се вра-
тат, како средства за станбена изградба, на фондот 
на заедничката потрошувачка ОД кој тие и се из-
двоени. Со тоа што органите на управувањето од-
носно легитимните претставници на тие фондови за 
заедничката потрошувачка во постапката за дого-
варање се спогодиле означените средства да се пре-
несат врз определена организација за стопанису-
вање со станбените згради со намена за станбена 
изградба, отпаѓа приговорот дека Одлуката на Со-
бранието на општината Босански Брод е незаконита, 
бидејќи таа ги воспоставува односите што ги пред-
видел Законот а не ги нарушува законските права 
и обврски на било кој субјект во ваков правен 
однос. 

III. Врз основа на сето изнесено, а согласно 
членот 241 став 1 од Уставот на СФРЈ, Судот 

о д л у ч и 

1. Се одбива предлогот на генералниот дирек-
тор на Службата на општественото книговодство за 
поведување на постапка за оценување на уставноста 
и законитоста ка Одлуката на Собранието на оп-
штината Босански Брод за пренесување на вишо-
кот на средстава^ за субвенционирање на стана- ' 
рините, бр. VI-501/69 од 18 април 1969 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист 
на СФРЈ" и во „Службени гласник општине Босан-
ски Брод". 

IV. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа 
одлука во состав: претседател на Судот Блажо Јо-
вановиќ и членови на Судот: Иван Божичевиќ, 
Неда Божиновиќ, д-р Јован ѓорѓевиќ, д-р Асен 
Групче, д-р Иво Сунариќ, Јоже Земљак и д-р Алек-
сандар Фира. 

У бр. 473/69 
27 април 1970 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Југославија, 

Б л а ж о Јовановиќ, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУ-

БЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федератина Република Југославија 
и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува д?\ 

се одликуваат за примерни заслуги и умешност во 
работата на развивањето постојан полет заради оства-
рување на поставените* задачи во единиците со кои 
раководат, како и за создавале услови за постигање 
исклучително добри успеси во своите единици и 
установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

пешадискиот полковник: Ранитовић Раде Бошко; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МАЧЕВИ 

санитетските полковници: Димитријевић Ристе 
Методије, Пенчовски Михајла Благое; 

артилериските полковници: Комочар Јосипа 
Јанко, Орлић Марка Ђуро; 

пешадискиот полковник: Пекић Божа Шпира; 
полковникот на сообраќајна сл.: Тошић Ратка 

Урош; 
техничките потполковник!: Бањац Миле Перо, 

Јуришић Јована Петар, Митић Стојадина Миленко; 
пешадиските потполковници: Димитријевић Дам-

њана Момчило, Голубовић Мухарема Хакија, Кокаљ 
Павла Јанез, Момчиловић Николе Саво, Полајнер 
Франца Франц, Поткоњак Тривуна Јанко, Рељић 
Ду је Анте, Влашић Дане Петар; 

интендантските п о т п о л к о в н и к : Димитровски 
Дамјана Мојсо, Галевски Петров Трајче, Тадин Ма-
рина Анте; 

потполковникот на градежна сл.: Христовски 
Филипа Атанас; 

потполковниците за врска: Купрешанин Милоша 
Илија, Петковић Живојина Милош; 

артилериските потполковници: Наумчевски То-
ше Блажо, Петровић Милића Душан, Стрле Ивана 
Иван; 

инженерискиот потполковник: Нумовски Наума 
Коце; 

интендантскиот мајор: Дречник Алојза Антон; 
пешадиските мајори: Каран Павла Миле, Три-

фуновић Живана Стеван; 
инженерискиот мајор: Темермнски Милоша Ми-

лош; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

пешадиските потполковник : Ковачић Стјепана 
Емил, Орловић Дане Мане, Петровић Александра 
Драгослав; 

потполковникот на финансиска сл.: Продановић' 
Војислава Предраг; 

пешадиските мајори: Арсић Милана Милорад, 
Гојковић Александра Момчило, Калиновски Наума 
Никола, Карамарковић Николе Перо, Радојевић Ж и -
војина Илија, Радовановић Р а ј к а Радомир, Ратко-
вић Данила Тихомир, Стаменовић Стојана Бори-
воје, Штуловић Милуна Петар, Васић Јанаћије Све-
толик, Васковић Видака Петар, Величковић Душана 
Коста; 

мајорите на оклопни единици: Ђурић Срећка 
Радован, Савић Боривоја Мирко; 

техничкиот мајор: Јаргић Марка Александар; 
арилериските мајори: Костић Велизара Иван, 

Шапурић Крста Миливоје; 
инженерискиот мајор: Мијовић Вуке Мирко; 
санитетскиот мајор: Вацић Ћирка Миодраг; 
пешадиските капетани I кл.: Андреевски Ончев 

Тошо, Дековски Петра Ристо, Дрецун Мирка Петар, 
Измирљевеки Јордана Лазар, Јовановић Милана 
Александар, Калезић Марка Рајко, Мухар Ивана 
Иван, Мутавџић Мирка Урош, Раичевић Вељка 
Драгољуб, Талевски Јована Павле; 
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интендантските капетани I кл.: А р а н ђ е л о в о 
Добривоја Душан, Петричевић Лабуда Бранко; 

санитетските капетани I кл.: Арсовски Тодора 
Георги, Цатић Богољуба Крсто, Корачевић, Мила-
дина Панта; 

капетанот I кл на административна служба: Ћи-
рић Љубисава Видомир; 

капетаните I класа на градежна служба: Ђор-
ђевић Спасоја Богдан, Стојановски Димитра Бра-
нислав; 

капетаните I кл. на правна служба: Феризовић 
Хасана Фериз, Грашић Радомира Слободан, Кова-
чевић Ђока Младен; 

артилериските капетани I кл.: Иванац Ивана 
Борис, Јоксић Мирка Гојко, Јовановић Стевана Бо-
рислав, Коцитан Јосипа Борислав, Ковачевић Игња-
тија Цвијо, Миликић Станка Данило, Поповић Дра-
гослава Алекса, Разић Османа Хусо, Сушић Вуле 
Радомир; 

капетаните I класа за врска: Ивановски Тодора 
Коста, Нововић Миличка Борислав, Русевски Ки-
ров Петар, Смољановић Миливоја Драго; 

техничките капетани I кл.: Клобас Јакова Да-
рије, Лазаревић Војина Миодраг, Момчиловић Ми-
лана Душан; 

капетаните I кл. на финансиска служба: Ло-
пичић Ђура Арсеније, Томо Калмана Јосип; 

капетанот I кл: на АБХ одбрана: Николовски 
Крста Благое; 

инженериските капетани I кл.: Поповски Ни-
коле Методи, Савић Драгослава Томислав; 

пешадиските капетани: Бојчовски Трајка Ж и в -
ко, Џукић Уроша Будимир, Глишовић Пантелије 
Властимир, Кеча Двије Вукашин, Мачковић Стје-
пана Петар, Мандић Андрије Љубо, Марјановић 
Стојана Драгић, Мијатовић Миладина Драгољуб, 
Прелевић Батрића Миладин, Петровић Владимира 
Радован, Васић Васе Станиша; 

санитетските капетани: Цветинов Пашка Кирил, 
Ђорђевић Василија Петар, Јовановски Јордана Дра-
гољуб, Китановски Милана Иван, Рашић Радоја Јо-
ван, Стаменић Милана Томислав; 

техничките капетани: Давидовић Божидара 
Александар, Матић Вида Славко, Миленковић Ми-
лутина Драгољуб, Зец Петра Љубан; 

капетанот на финансиска служба: Ђорђевић Ду-
шана Радојко; 

Бр. 201 
22 декември 1968 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

370. Закон за ратификација на Договорот за 
заем помеѓу Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија и Меѓународ-
ната банка за обнова и развој — — — 821 

371. Измени и дополненија на Сојузниот буџет 
. за 1970 година — — — — — — — 837 

372. Закон за задолжително издвојување на 
остварениот дел од приходите на буџетот 
во 1970 година во посебна резерва — — 838 

373. Закон за дополненија на Основниот закон 
за финансирање на општествено-политич-
ките заедници — — — — — — — 839 

Страна 
374. Закон за измена на Законот за одобру-

вање привремен кредит на Социјалистич-
ка Република Босна и Херцеговина за об-
нова на објектите оштетени од земјотре-
сот од 26 и 27 октомври 1969 година — — 839 

375 Закон за дополнение на Законот за екс-
пропријацијата — — — — — — — 840 

376. Закон за измени и дополненија на За -
конот за девизното работење — — — 840 

377. Закон за определување на износот до кој 
Фондот за кредитирање и осигурување на 
определени извозни работи може да пре-
зема обврски за 1971 и 1972 година — — 841 

378. Закон за дополнение на Царинскиот закон 842 
379. Закон за финансирање на Програмата за 

модернизација на царинската служба од 
. 1971 до 1975 година — — ' — — — — 842 

380 'Закон за измена и дополнение на Зако-
- нот за Службата на општественото кни-

говодство — — — — — — — — 845 
'381 Закон за пописот на населението и ста-

новите во 1971 година — — — — — 845 
382 Одлукава измена на Одлуката за одобру-

вање на пресметките на приходите и 
распоредот на приходите на посебните 
сметки на сојузните органи на управата, 
сојузните совети и сојузните организации 
за 1970 година — — — — — — — 847 

383. Одлука за обележјата на банкнотата од 
500 динари и ка кованите пари од 2 и 5 
динари — — — — — — — — — 847 

384. Одлука за формирање Монетарен совет 
на Југославија — — — — — — — 849 

385. Одлука за одобрување на завршната 
сметка н* Сојузната дирекција за резерви 
на индустриски производи за 1969 година 849 

386. Одлука за одобрување на завршната 
сметка на Сојузната дирекција за резерви 
на прехранбени производи за 1969 година 849 

387. Правилник за техничките мерки и ус-
лови за заштита па челичните конструк-
ции од корозија — —' — — — — — 850 

388. Правилник за техничките мерки и услови 
за проектирање и изведување на-бетон-
ски и армиранобетонски конструкции во 
средини изложени на агресивното деј-
ство на водата и почвата — — — — 865 

389. Правилник за измени и дополненија на 
Правилпикет за начинот, постапката и 
мерките за сузбивање и искоренување 
на лигавка та и шалот — — — — — 872 

390. Решение за ставање вон сила на југосло-
венскиот стандард од областа на електро-
техниката — — — — — — — — 872 

391. Список на лековите за чие пуштање во 
промет е дадено одобрение од 1 јануари 
до 31 декември 1969 година — — — — 873 

Одлука за оцена на уставноста и законитоста 
на Одлуката на Собранието на општината 
Босански Брод за пренесување на вишо-
кот на средствата за субвенционирање на 

станарините — — — — — — — — 890 
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