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БЕЛГРАД 

Б Р О Ј 55 ГОД. XXXIX 

Цена на овој број е 52 динари. — 
Претплатата за 19ЅЗ година изнесува 
I 425 динари - Рок за реклама-
ции 15 дена. - Редакции-, Улица 
Јована Ристика број I. Пошт. фах 228. 
- Телефони: Централа 650-155; Уред-
ници',во 651-885; Служба за претп .зта 

651-732; Телекс 11756 

656. 

Врз основа на член 104 став 6 и член 120 од 
Законот за Југословен,ската банка за меѓународна 
економска соработка и за заедничките финансиски 
организации („Службен лист. на СФРЈ", бр. 55/78), 
врз основа на согласност од надлежните републички 
и покраински органи, Сојузниот извршен совет 
донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ 
И ПОСТАПКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧ-
К И ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗА УСЛОВИ-
ТЕ И ,НАЧИНОТ - НА ПРИСТАПУВАЊЕ КОН 
СКЛУЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ОСНОВАЊЕ И РА-
БОТЕЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ. ФИНАНСИСКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ЗА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ОДО-

БРЕНИТЕ ДбГОВОРИ 

Член 1 
Во Уредбата за условите и постапката за осно-

вање на заеднички финансиски организации, за 
условите и начинот на ^пристапување кон склуче-
ните дотовори за основање и работење на заеднич-
ките финансиски организации и за евиденцијата за 
одобрените договори („Службен лист на СФРЈ", бр. 
55/79) во член 6 по став 2 се додава нов став 3, ко ј 
гласи: 

„По исклучок од одредбата на став 2 од овој 
член, при одобрувањето на догосвори за основање и 
работење на заедничките финансиски организации, 
Сојузниот извршен совет може, врз основа,на со-
гласност од надлежните републички и покраински 
органи, да одобри странски лица — основачи на 
заедничка финансиска организација, како трајна 
организација, да можат да имаат во фондот на ос-
новачите влог поголем од 49% од вкупно вложе ште 
средства во тој фонд.". 

-Член 2 
Онаа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" 

Е. п. бр. 526 
29 септември 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

657. 

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за 
основите на системот на цените и за општествената 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 1/80 и 38/80), врз о-снова на согласност од над-
лежните републички и покраински органи, Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ ОД 
НАДЛЕЖНОСТ НА РЕПУБЛИКИТЕ, АВТОНОМ-
НИТЕ ПОКРАИНИ И ОПШТИНИТЕ, ЗА КОИ ОР-
ГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД СЕ ДОЛЖНИ 

ДА ДОСТАВУВААТ ЦЕНОВНИЦИ ЗАРАДИ 
ЗАВЕРКА 

1. Во Одлуката за определување на произво-
дите и услугите од надлежност на републиките, 
автономните покраини и општините, за кои органи-
зациите на здружен труд се должни да доставуваат 
ценовници заради заверка („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 39/83) во точка 10, цо став 1, се додава 
нов став 2, кој гласи' 

„По исклучок од одредбата на став 1 од оваа 
точка, организациите на здружен труд што се 
занимаваат со работи на прометот на мало на 
земјоделски и прехранбени производи од гранките 
0201 и 0130 можат учеството за покритие на трошо-
ците на прометот што постоело во апсолутен износ, 
според Прописите што важеле на 31 јули 1982 годи-
на, да го зголемат до 20%. 

Досегашниот став 2 станува став 3. 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

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

Е. п. бр. 563 
13 октомври 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет , 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 

658. 

Врз основа на чл. 2 до 5 и член 8 од Законот за 
пригодни ковани пари („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 35/80), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ ПРИГОДНИ КОВАНИ ПАРИ ПО 
ПОВОД 40-ГОДИШНИНАТА ОД БИТКАТА НА НЕ-
РЕТВА И 40-ГОДИШНИНАТА ОД БИТКАТА НА 

СУТЈЕСКА 

1. Народната банка на Југослави1а -по повод 
40-годишнината од битката на Неретва и 40-годи-

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 
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шнината од битката на Сутевска ќе издаде пригодни 
ковани пари во апоен од 10 динари. ^ 

2. Пригодните ковани пари од точка 1 на оваа 
одлука Народната банка на Југославија ќе ги издаде 
во вкупен износ од 20,000.000 динари, и тоа во след-
ните количини и износи: 

1) 1,000.000 парчиња по повод 40-годишнината од 
битката на Неретва — во износ од 10,000.000 динари; 

2) 1,000.000 парчиња по повод 40-годишвЈИната 
од битката на Сутјеска — во износ од 10,000.000 ди-
нари. ' 

3. Пригодните ковани пари од точка 1 на оваа 
одлука се изработени од легура со 61% бакар, 19% 
никел и 20% цинк, во обична техника, а имаат те-
ж и н а 8,70 грама и пречник 30 милиметри. 

Дозволено / е отстапување од тежината на секое 
одделно парче на пригодни ковани пари до 5% над 
или под тежината од став 1 на оваа точка. 

4. Изгледот од лицето на пригодните ковани па-
ри од точка 1 на оваа одлука е следниот: во среди-
ната е грбот на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, а околу грбот е напишан називот: 
„СФР Југославија" на кирилица и латиница, број-
ната ознака на вредноста: ,ДО" и буквата „Д" на 
кирилица и латиница. 

5. Изгледот на опачината на пригодните ковани, 
пари од точка 1 на оваа одлука е следниот: 

1) по повод 40-годишнината од битката на Не-
ретва — во средината е цртеж на урнатиот мост на 
Неретва к а ј Јабланица, над цртежот на мостот се 
ознаките на годините: „1943" и „1983", а под цртежот 
на мостот е зборот: „Неретва" напишан на латиница 
и кирилица; 

2) по извод 40-годишнината од битката на Сут-
евска — во средината е цртеж на споменикот за 
(битката на Сутјеска на Тјентиште над цртежот на 
споменикот се ознаките на годините' „1943" и „i983", 
а под цртежот на споменикот е зборот: „Сутевска" 
напишан на кирилица и латиница. 

6. Работ на пригодните ковани пари од став 1 на 
ОЕаа одлука е опточен со рецки. 

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

Е. п. бр. 507 
29 септември 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 

659. 

Врз основа на чл. 59 и 60 од Законот за осно-
вите на системот на цените и за општествената 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ" , 
бр, 1/80 и 38/80), Со1узниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
Л У В А Њ Е НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ 
НА ОПРЕДЕЛЕНИ 'ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ И ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИ-
ТЕ ОД НАДЛЕЖНОСТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 
К О И ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД СЕ 
Д О Л Ж Н И ДА ДОСТАВУВААТ ЦЕНОВНИЦИ ДО 
СОЈУЗНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА Р А Б О Т И НА ЦЕНИ-

ТЕ З А Р АДА З А В Е Р К А 

1. Во Одлуката за определување на највисоко-
то ниво на цените на определени производи и ус-

луг-и и за определување на производите и услуги-
те од надлежност на федерацијата за кои -органи-
зациите на здружен труд се должни да доставуваат 
ценовници до Сојузната заедница за работи на 
цените заради заверка („Службен лист на СФРЈ" , 
бр'. 39/83) во точка 8 по став 1 се додава нов став 
2, кој гласи: 

-,,По исклучок од одредбата на став 1 од оваа 
точка, организациите на здружен труд што се за -
нимаваат со работи на п,рометот на мало на земјо-
делски и прехранбени производи и организациите 
на здружен труд што се занимаваат со' промет на 
лекови на мало (аптеки) можат учеството за пок-
ритие на трошоците на прометот што постоело во 
апсолутен износ, според прописите што важеле на 
31 јули 1982 година, да го зголемат, и тоа: 

1) за земјоделски и прехранбени производи од 
гранките 0201 и 0130 до 20%; 

2) за лекови до 2 0 % . 
Досегашниот став 2 станува став '3. 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

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

Е. п. бр. 564 
13 октомври 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ с. р. 

6 6 . 

Врз основа на член 11 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
38/77, 11/80 и 30/80), сојузниот секретар за народна 
одбрана пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
З А Т Е Х Н И Ч К И Т Е НОРМАТИВИ ЗА 

ЗАСОЛНИШТА 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се определуваат техничките 

нормативи за засолништа и за двонаменски објекти 
и простории за заштита на населението од војнени 
дејства и техничките нормативи за средствата, оп-
ремата и уредите за употреба во засолништата; 

Член 2 
\ 

Како засолниште за заштита на населението од 
војнени дејства се смета, во смисла на овој пра-
вилник, градежен објект, односно дел од градежен 
обтект, наменет за користење во време на војна 
кој мора да има: 

1) затворени и функционално поврзани просто-
рии што обезбедуваат заштита од механичко, топ-
л о в о , радијационо и хемиско дејство на оружје ; 

2) влез и помошен излез што се отпорни на 
ударен бран од експлозија ; 

3) вградени средства, опрема и уреди за зашти-
та на отворите и за задоволување на неопходните 
физиолошки потреби на лицата предвидени за пре-
стој во засолништето. 
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Член 3 
Како дв-онаменски објект односно двонамен-

ски просторија се смета, во смисла на ОВОЈ правил-
ник, градежен објект односно дел од градежен об-
јект наменет за користење во време на мир, што 
е изграден или приспособен така што да ги испол-
нува условите,, од член 2 на овој правилник и во 
време на водна да може да се користи како засол-
ниште. 

Трансформацијата на објектот од став 1 на овој 
член за употреба во време на БОЈ на мора да се из-
врши најдоцна за 24 часа. 

Член 4 
Заштитните својства на засолништето се изра-

зуваат со отпорноста на дејствата на оружја што за-
солништето може да ги поднесе без нарушување на 
функцијата, и тоа: 

1) во однос на механичкото дејство: 
— со големината на натпритисокот на воздуш-

ниот ударен бран од експлозија (во натамошниот 
текст: натпритисокот); 

— со калибарот на авиобомбата или ' на друг 
проектил што директно ќе го погоди засолништето; 

2) во однос на радијационото дејство — со ја -
чината и интензитетот на радиоактивните зрачења 
(гама-зраци, неутрони); 

3) во однос на топлбтното дејство — со интензи-, 
тетот и количеството на топлина; 

4) во однос на хемиското дејство — со концен-
трацијата, на отровните материи во надворешната 
атмосфера. 

Заштитните својства на влезот и на помошни-
те излези на засолништето се изразуваат со отпор-
носта на механичките дејства според став 1 точка 
1 од ОВОЈ член. 

Заштитните својства на засолништата се иска-
жуваат со големината на натпритисокОт односно со 
калибарот на авиобомбата што директно ќе го по-
годи засолништето, при што се подразбираат и при-
паѓачките заштитни својства спрема другите деј -
ства од став 1 на овој член (во натамошниот текст: 
обем на заштита). 

II. КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗАСОЛНИШТАТА 

v Член 5 
Засолништето за дополнителна заштита мора 

да има: 
1) обем на заштита од 50 кРа натпритисок; 
2) функционално решени простории опремени 

за повеќечасовно задржување до 50 лица. 
Засолништето за зајакната заштита мора да има: 
1) обем на заштита од 100 кРа до 300 кРа нат- ^ 

притисок; 
2) функционално решени простории опремени 

за седумдневен непрекинат престој до 300 лица. 
Засолништето за зајакната заштита мора да има: 
1) обем на заштита од директен погодок на 

авиобомба со калибар најмалку од/300 kg; 
2) функционално решени простории опремени 

за четиринаесетдневен непрекинат престој до 
2 000 лица. ' 

о Техничките нормативи за засолништа за за ј ак -
ната заштита се определуваат со посебен пропис. 

III. УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДБА НА 
ЗАСОЛНИШТА 

Член 6 
Засолнишниот простор се определува, и тоа: 
1) за семејни засолништа^ — за предвиден број 

членови на домаќинство, а најмалку за три лица; 
2) за куќци засолништа и за засолништа за 

станбен блок — според големината на зградата, од-
носно групата на згради, сметајќи на 50 ш2 разви-
ена градежна (бруто) површина на зградата да се 
обезбеди засолнишен простор најмалку за еден 
жител; 

3) за засолништа за организација на здружен 
труд или за друга организација - за две третини 
од вкупниот 6poj работници во организацијата, а 
при работа во повеќе смени — за две третини од 
бројот на работниците во најголемата смена во вре-
ме на војна; 

4) за јавни засолништа — според проценетиот 
број жители што можат да се затечат на јавно мес-
то и според бројот на жителите за кои не е обезбе-
дено куќно засолниште или засолниште за станбен 
блок, во полупречникот на гравитациЈата на тоа 
засолниште. 

Член 7 
Мрежата на засолништа во рамките на урбана 

единица треба да ги исполнува следните услови: 
' 1) полупречникот на г р а в и т а ц и ј а ^ да биде' тол-

кав што да се обезбеди доаѓање во засолништето за 
предвиденото време; 

2) растојанието, меѓу засолништето за дополни-
етлна заштита, односно основна заштита да биде, 
најмалку 15 т ; 

3) растојанието од точка 2 на овој член да може 
да биде и помало ако во групата на засолништа за 
дополнителна заштита нема повеќе од 50 лица од-
носно 300 — во групата , на засолништа за основна 
заштита; 

4) да се наоѓаат на што поглема оддалеченост 
од лесно запални и експлозивно опасни места; 

5) да е обезбедено напуштање на засолништето 
'во случај да се разурне урбаната единица или еден 
нејзин дел во КОЈ се наоѓа засолништето. 

Член 8 
Растојанието од влезот на засолништето до н а ј -

оддалеченото место од кое се тргнува во засолниш--
тето изнесува најмногу 250 m (полупречник на гра-
витацијата). Вертикалната оддалеченост се смета 
тројно. 

) . 
Член 9 

Досегот на урнатините, односно веројатното 
растојание до кое главните количества на урнати-
ните се распростираат при разурнувањето на згра-
да,та, мерено вертикално на страните^ на основата 
на зградата, изнесува: 

. d = Н/2 

каде што е: 
d — досег на урнатините во т . а Н — височина на 
зградата. во m мерено од површината на почвата 
до долниот раб на покривот. 

Член 10 
Засолништата, по правило, се градат така што 

да бидат вкопани. 
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каде што е: 
Hu — длабочина мерена од најниската кота ца по-
вршината н^ почвата над засолништето до котата 
на по,дот на засолништето; d — дебелина на гордата 
плоча во m; h — височина на просторијата за прес-
тој во m; — површинска густинаj —,густина 
на бетонот? во kg/m8; qz — густина на почвата во 
kg/m3. 

Засолништата во згради со повеќе подземни ка-
тови мораат да се наоѓаат, џо правило, на најдол-
ниот подземен кат. 

Ako, поради високо ниво НЗ подземната вода, 
не може да се исполни условот од став 2 на овој 
член, засолништата можат да бидат делумно вкопа-
ни односно засипани или надземни. 

Подот на засолништата треба да биде најмалку 
30 cm над утврденово ида проектираното ниво на 
подземната вода. 

Член 11 
Засолништето треба да се заштити оД\ атмо-

сферски, површински и подземни води со примена 
на вообичаените мерки so градежништвото. 

Член 12 
Низ засолништето не смеат да поминуваат инс-

талации за водовод, канализација, греење и гас, ка-
ко ни електрични инсталации од висок напон и ДР-, 
што не му припаѓаат на засолништето. 

Во засолништето не смеат да се наоѓаат конт-
ролни, разводни и други шахтови, оџаци, димороди? 
канали за вентилација и разни одводни цевки (за 
ѓубре, дождовница и др.) што не му припаѓаат на 
засолништето. 

\ Член 13 
Објектите и просториите што можат да се ре-

конструираат во засолништа мораат, покрај усло-
вите од член 7. член 10 став 4 и член \% на овој 
правилник, да ги исполнуваат и следните услови: 

1) да се градени од цврст и незапалив мате-
ријал; 

2) да се наоѓаат под површината на почвата, а 
најмалку до две третини од светлата височина на 
засолништето; ' 

3) вкупната површина на отворите на надворе-
шните ѕидови, по правило да не преминува 10% од 
површината на подот на просторијата; 

4) да имаат армиранобетонски тавани. 

IV. ФУНКЦИОНАЛНО РЕШЕНИЕ НА ЗАСОЛНИ-
ШТАТА 

1. Влез 

Член 14 
Влезот во засолништето и во двонаменскиот об-

јект треба да се конструира така што средството 
за затворање на влезниот отвор да биде заштитено 
од непосредно механичко, топлотно и радизационо 
дејство на оружје 

Член 15 
Отвор во двонамендкиот објект што се користи 

само во време на мир, а непосредно е изложен на 
механичко, топлотно, радијационо ,и хемиско дејст-
во на оружје, се затвора херметички со средство за 
затворање на отворот отпорно па пробив, 

„ Кога ќе престане мирновременскто користење 
на отворот од став 1 на овој член, отворот мора да 
се затвори и да се исклучи од употреба. 

Член 18 
Бројот и големината на влезните отвори во за-

солништето се следните: 
1) за засолништа до 50 лица — еден светол от-

вор од 62,5/180 cm; 
2) за засолништа над 50 до 100 лица - еден 

светол отвор од 80/180 cm, 
3) за засолништа над 1QQ до 300 лица - по 

еден светол отвор од 100/180 cm односно од 110/200 
cm на секои 200 лица, или по еден светол отвор од 
80/180 cm на секои 100 лица, 

Член 17 
Големината на светлиот влезен отвор во дво-

наменски обЈект се определува: 
1) ако влезот се користи исклучително во вре-

ме на војна — според одредбите од член 16 на овој 
правилник; 

2) ако влезот се користи во време на мир и Во 
време на војна — според најголемата пропусна моќ, 
со тоа што големината и бројот на отворите да не 
ги преминуваат големините пропишани со член 16 
точка 3 од ОВОЈ правилник; 

3) ако влезот се користи исклучително в-о вре-
ме на muj - според бараната пропусна моќ во тие 
услови. 

Член 18 
Пред влезниот отвор се формира, по потреба, 

проширување на влезниот ходник. Димензиите на 
тоа проширување се определуваат според видот и 
конструкцијата на средството за затворање на от-
ворот на влезот, така што светлиот влезен отрор и 
свгтлиот отвор на влезниот ходник да не се нама-
луваат кога вратата е отворена. 

Член 19 
Влезниот ходник на засолништето како само-

стоен објект може да биде хоризонатлен или во на-
клон, со рампа односно скали. 

Влезниот ходник на засолништето за дополни-
телна заштита како самостоен објект треба да има 
најмалку едно хоризонтално или косо скршнувале. 

Влезниот ходник на засолништето за основна 
заштита како самостоен објект треба да има нај-
малку две хоризонтални скршнувања под атол 
а = 90о ± 150. Односот на должините на оските на 
праволинискиот дел на ходникот, според светлата 
широчина на ходникот, треба да биде што поголем. 

Член 30 
Светлата широчина на влезниот ходник во за-

солништето изнесува најмалку: 
- 1) за минување до 100 лица — 80 cm; 

2) за минување над 1QQ до 2Q0 лица 120 cm; 
3) за минување над 200 до 300 лица - 180 cm. 

Подот на вкопаните засолништа треба да биде 
под нивото на околново земјиште на длабочина: 
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При реконструкција на просториите погодни ли 
засолниште, светлите широчини можат да iv на-
малат до 25'%. 

Најмалата светла височина на влезниот ходник; 
во засолништето изнесува 200 cm, а за 'реконструк-
ции - 1 8 0 cm. 

Член 21 
Светлите мери на влезната градба во двонамен-

ски објект што исклучиво се употребува во време 
на мир се определуваат според проектираната 
намена. 

Член 22 
Ако се предвидува во засолништето да се вле-

гува од визбена просторија, влезниот ходник треба 
да е паралелен со влезниот отвор со проширување 
според член 18 од овој правилник. 

Влезниот ходник во визбената просторија тре-
ба да го преклопува влезниот отвор од една однос-
но од обете страни за' големината: 

1) за : ipj iuоголен пресек — 80 cm X 140 cm; 
2) за кружен пресек — 0 ВО cm до 100 cm; 
3) за јајчест пресек — d / H " 8 0 cm/120 cm. 
Најмалите мери на окното на помошниот излез 

изнесуваат: 
1) за квадратен пресек — 80 cm X 80 cm; 
2) за кружен пресек — 0 80 cm. 

Член 27 
Отворот на окното. треба да се наоѓа надвор од 

зоната на уривање, според член 9 од овој пра^ 
вилник, и да биде обезбеден така што да не можат 
да навлезат површински води. да не може да се 
затне со туѓи тела и да не можат да влегуваат 
животни. 

Отворот се затвора со хоризонтален или вер-
тикален капа,к, или со вертикална решетка. 

Член 28 
Влезот во засолништето и помошниот излез од 

засолништето треба да се постават на шта пого-
лема меѓусебна оддалеченост. 

3. Простории на засолништата 

Член 29 
Засолништата мораат, зависно од големината, 

да ги имаат следните простории: 

2. Помошен излез 

Член 23 
Помошниот излез од засолништето и од дво-

наменскиот објект треба да се конструира така што 
средството за затворање на излезниот створ да би-
де заштитено од непосредно механичко, топлотно и 
радијационо дејство на оружје. 

Член 24 
Пред средството за затворање на излезниот от-

вор се формира, по потреба, проширување на из-
лезниот ходник. Димензиите на тоа проширување 
се определуваат според видот и конструкцијата на 
средството за затворање на отворот и на елемен-
тот на системот за проветрување, така што свет-
лиот отвор на излезот и на излезниот ходник да 
не се намалува кога вратата е отворена. 

Член 25 
Ходникот на помошниот излез, окното на по-

мошниот излез и шмукалниот отвор треба да водат 
надвор од зоната на уривање. Ходникот на помош-
ниот излез може да води низ визбените и други 
погодни простории проку кои можат безбедно да 
се напуштат засолништето и зоната на уривање. 

Ходникот на помошниот излез може да се ко-
ристи за довод на воздух. 

Ходникот на помошниот излез треба да има 
едно хоризонтално или вертикално скршнувал,е 
под агол а " 90о ± 15а. 

Помошниот излез од засолништето може, по 
потреба, да се изведе како влез според одредбите 
од чл. 14 до 22 на овој правилник. 

Вертикалното окно мора да има направа за 
качување, метална скала или скали. 

Ходникот на помошниот излез и вертикалното 
окно можат, за семејно засолниште, да се изгра-
дат во периодот на непосредна ној нена опасност. 

Член 26 
Најмалите мери на ходникот на помошниот из-

лез од засолништето изнесуваат; 

кѕде што е: ѕ - - широчината определена во член 20 
од овој правилник, a h — височината на влезниот 
ходник. 
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О Простории што засолништата мораат да ги имаат. 
(0) Простории што засолништата можат да ги имаат. 
џ Само во засолништа во кои се предвидува вле-

гување и излегување на специјализирани екипи 
за цивилна заштита за време на траењето на опас-
носта. 

П р о с т о р и и з а д в и ж е њ е 

Член 30 
Најмалата површина на браната на влезот се 

определува според нормативот од 0,03 т2 по едно 
лице, со тоа што вкупната површина на браната 
на влезот не може да биде помала од 1,5 ш2. 

Височината на браната на влезот не може да 
биде помала од височината на просторијата за пре-
стој. 

Отворите на браната1 на влезот се затвораат со 
врата. 

Надворешната врата на браната на влезот тре-
ба да биде отпорна на притисок, херметички да се 
затвара и да се отвара надвор. Внатрешната врата 
на браната на влезот треба да биде отпорна на 
температурен бран, херметички да се затвара и да 

\ се отвара во просторијата на браната. 
Пропусната моќ на внатрешната врата на бра-

ната мора да биде еднаква на пропусната моќ" на 
надворешната вратеа на браната. 

Браната може да има и врата кон просторијата 
за отпадоци која се отвора во просторијата на бра-
ната, а е отпорна на температурен бран и херметич-
ки се затвора. 

Отворот за одведување на искористениот воздух 
од просторијата за престој во браната се затвора со 
вентил за регулирање на натпритисокот, а отворот 
за одведување на искористениот воздух од браната 
се затвора со противударен вентил за регулирање 
на натпритисокот. 

Член 31 
Браната на помошниот излез треба да има по-

вршина најмалку 1,30 ш2. 
Височината на браната на помошниот излез не 

може да биде помала од височината на просторијата 
за престој. 

Член 32 
Отворот на браната на помошниот излез се зат-

вора со врата со големина од 62,5 сш,Х 180 cm или 
со капак со̂  големина од 62,5 cm X 80 cm. 

Надворешната врата односно капакот на брана-
та на помошниот излез треба да биде отпорен на 
притисок и херметички да се затвора. Внатрешната 
врата односно капакот треба да биде отпорен на 

температури бран, херметички да се затвора и да 
се отвора во браната на помошниот излез. 

Долниот раб на внатрешниот капак на браната 
на резервниот излез треба да биде подигнат од ко-
тата на подот на засолништето за 40 до 50 cm. 

Член 33 
Најмалата површина на просторијата за декон-

таминација се определува според нормативот од 
0,045 т 2 по едно лице, со тоа што вкупната површи7 
на на таа просторија не може да биде помала од 
4,5 т 2 . 

Височината на просторијата за деконтаминација 
е еднаква на височината на просторијата за престој. 

Просторијата за деконтаминација треба да има 
на секои 100 луѓе: кабина за миење; простор за сме-
стување на средствата за радијационо-биолошко-
-хемијска заштита од војнени дејства; простор за 
чисти алишта и облека за предвидениот број лица 
на специјализираните екипи во засолништето; прос-
тор за контаминираната облека и пвостор за смес-
тување на вода за деконтаминација. 

Отворите на просторијата за деконтаминација 
се затвораат со врата која е отпорна на температу-
рен бран и која херметички се затвора. Вратата 
меѓу браната и просторијата за деконтаминација се 
отвора во браната на влезот, а вратата меѓу просто-
ријата за деконтаминација и просторијата за прес-
тој се отвора во просторијата за деконтаминација. 

П р о с т о р и и з а п р е с т о ј 

Член '34 
Површината на просторијата за престој се опре-

делува според следните нормативи: 
1) најмалку 2 т 2 по едно лице во засолништа за 

сместување до 50 лица што не се.проветруваа^ при-
нудно; 

П 
2) најмалку ОДО (6 + ) т 2 по едно лице во 

100 

засолништа што принудно се проветруваат, а не се 
климатизираат, каде што e n — предвидениот број 
лица во пополнете засолниште. 

Ако засолништата се наоѓаат во група (член 7 
точка 3), бројот на лицата п се зема како збир на 
предвидениот број "лица во одделни засолништа 
на односната група; 

3) најмалку 0,60 т 2 по едно лице во засолниш-
тата што се проветруваат принудно и што се кли-
матизираат. 

Височината на просторијата за престој изнесува 
2,30 ш. За семејни засолништа и за реконструкции 
на 'погодни простории височината на просторијата 
за престој Може да изнесува 2,0 т . 

Како височина на засводената просторија за 
престој се зема височината на опората (вертикал-
ниот ѕид) и две третини од стрелата на сводот 
(лакот). 

Височината на 'просторијата за престој во дво-
наменски објект се определува според предвидената 
мирновременска употреба, но не може да биде по-
мала од 2,30 т . 

Една просторија за престој се предвидува, по 
правило, за сместување на 100 лица најмногу. 
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С а н и т а р н и п р о с т о р и и 

Член 35 
Во засолништето треба да се предвиди еден сув 

нужник за 34 лица. Сувите нужници мораат да се 
наоѓаат во посебни кабини со прегради со височина 
на јмалку 2 m мерено од подот. Во семејните засол-
ништа простор за сув нужник може да се предвиди 
во просторијата за престој. Основата на кабината 
не смее да биде помала од 0,90 m X 1,20 m. 

Ако во засолништето постојат повеќе од два 
суви нужника, треба да се поделат на женски и 
машки, во однос од 2 :1, а сувиот н у ж н и к за м а ж и 
треба да има и по еден писоар. 

Член 36 
Сувите нужници мораат да имаат претпростор 

со врата што сама се затвора. Претпросторот мора 
да има еден мијалник на три нужника најмногу. 
Најмалата површина на претпросторот изнесува 
0,035 т 2 по едно лице, со тоа што површината на 
претпросторот не може да биде помала од 1,20 т г . 

Член 37 : 
Во засолништето' треба Да се - предвиди просто-

р у а за отпадоци, отпадни води и фекалии. Површи-
ната на просторот за оваа намена се определува 
според нормативот од на јмалку 0,03 т 2 по едно лице. 

Член 38 
Просторијата за отпадоци треба, по правило, да 

се користи како експзнзиона комора во која се до-
ведува отпадниот воздух од санитарните простории 
од чл 35 и 38 на овој правилник преку вентилот за 
регулирање на натпритисокот, а да се одведува во 
надворешната средина преку противударниот вен-
тил за регулирање на натпритисокот. Отворот треба 
да се затвора со врата што е отпорна на темпеоату-
рен бран и што херметички се затвора, а се отвора 
во просторијата за отпадоци. 

Санитарните простории на дванаменските објек- ч 
ти што се користат во време на мир се градат од-
воено од засолништата. 

П р о с т о р и и п р о с т о р и и з а у р е д и 

Член 39 
Површината на просторите за вентилационите 

уреди се определува зависно од видот на вентила-
циониот уред. 

Површината на просторот за генераторот на ед-
нонасочна струја мора да изнесува на јмалку 1 т 2 . 

Површината на просторот за разводниот орман 
со електричната опрема мора да изнесува на јмалку 
1 ш2, со тоа што ,мора да се обезбеди слободен прос-
тор на оддалеченост од 0,80 m пред разводниот 
орман. 

Површината на просторот за резервните ф и л т е -
ри мора да изнесува од 0.5 т 2 до 1,0 т 2 , зависно од 
ТИПОТ на применетиот филтер. 

Член 40 
Просторите од член 39 на овој правилник се 

обезбедуваат, по правило, во просторијата за прес-
тој во засолништата предвидени за сместување до 
50 лица. Засолништата предвидени за сместување 
на повеќе од 50 лица треба да имаат посебна прос-
торија за уреди. 

Член 41 ( 

. За сместување на песочни претфилтери односно 
механички претфилтери се обезбедува посебна прос-
торија. 

Просторијата за претфилтерите треба да биде 
одвоена од просторијата за уредите и од просторија-
та за престој со бетонски ѕид со дебелина од 40 c m . ' 

Треба да се предвиди пристапот во просторијата 
за претфилтерите да биде од ходникот на помош-
ниот излез кој се затвора со капак отпорен на нат-
притисок и кој херметички се затвора, а се отвора 
во насока спротивна на дејството на воздушниот 
ударен бран, или од браната на помошниот излез 
ко^а се с отвора ,со капак што е отпорен на темпера-
турен бран и што херметички се затвора, а се отвора 
во просторијата за претфилтерите. 

Член 42 
Површината на просторијата за сместување на 

претфилтерите се определува зависно од бројот, го-
лемината и распоредот на единиците од кои тие 
филтери се формираат. Дното на просторијата за 
песочните претфилтери треба да се изведе со благ 
наклон, а на на јниската точка на таа просторија 
треба да се предвиди одвод на кондензираната вода 
надвор од засолништето. 

Воздушниот простор во просторијата за прет-
филтерите служи како експанзиона комора зад про-
тивударните вентили. 

Д р у г и п р о с т о р и и 

Член 43 
За сместување на најнеопходните количества 

вода за пиење и за хигиенски потреби, треба да се 
предвиди посебен простор во просторијата за прес-
тој или посебна просторија. 

Површината на просторот односно просторијата 
се определува зависно од потребното количество 
вода и од усвоениот начин на складирање на водата, 
односно треба да изнесува на јмалку 0,025 ш 2 по ед-
но лице. 

За сместување на вода и храна што ја донесу-
ваат корисниците во засолништето се ' користат, по 
правило, ^ и с к о р и с т е н и т е делови на просторот во 
засолништето. 

Член 44 
Просториите, опремата и инсталациите на дво-

н а м е н с к и ^ објекти што не се во ф у н к ц и ј а на з а -
солништето не мораат да ги имаат заштитните свој -
ства на засолништето. 

Ако просториите, опремата и инсталациите од 
став 1 на овој член функционално се поврзани со 
засолништето, при трансформацијата на намената на 
засолништето мора да се обезбеди херметичко зат -
ворање на сите отвори со кои тие простории, опре-
ма и инсталации директно се поврзани со засол-
ништето со средства за затворање на отворите во 
согласност со обемот на заштита на засолништето. 
Средствата за затворање на отворите се отвораат 
спротивно на насоката на дејството на воздушниот 
ударен бран. 

4. Обработка на внатрешните површини 

Член 45 
Ч 

Подовите на засолништата мораат да бидат рам-
ни и мазни, но не и лизгави Подната облога мора да 
биде изработена од матери јал . што лесно се чисти, 
мие и деконтаминира и мора да биде отпорна на 
абење. 

Подот во двонаменскиот објект мора да ги ис-
полнува условите пропишани за топлотна провод-
ливост. 
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Член 46 
Површината на ѕидовите, преградите, таваните 

и другите конструкциски елементи на засолништата 
не се малтерисуваат. Дозволено е израмнување на, 
нерамнините со водоотпорен материјал, варосување 
и бод адисување со антифунгицидни средства отпор-
ни на влага. 

Ѕидовите, преградите и таванот на двонамен-
ските објекти можат трајно да се облагаат со сите 
видови Облоги што не се ронливи и што не се одво-
јуваат од подлогата при потрес. Украсните облоги и 
другите предмети од ронливи материјали мораат да 
се отстранат при користењето на! таков објект за 
засолниште во време на војна. 

V. ЗАШТИТНИ СВОЈСТВА НА ЗАСОЛНИШТАТА 

Член 47 
За изградба и реконструкција на засолништа 

за дополнителна заггтита може да се употреби гра-
дежен материјал кој обезбедува соодветни заштит-
ни својства на засолништата. 

За носечките елементи на конструкцијата на 
засолништата за основна заштита треба, по правило, 
да се употребува армиран бетон најмалку со МВ-30 
и челик за армиран бетон со ознаката GA.240/360 и 
RA.400/500. 

Други видови материјали ,можат да се користат 
врз основа на докази за нивната погодност за из-
градба на засолништа. 

1. Отпорност на засолништата на механички дејства 

Член 48 
Отпорноста на засолништата на механички деј-

ства се определува на: . 
1) основно оптоварување; 
2) посебно оптоварување (оптоварување од уда-

рен бран од експлозија, парчиња и урнатини). 

Член 49 . 
Оптоварувањето од ударен бран од експлозија 

се зема како заменливо статичко рамномерно поде-
лено оптоварување Вчертикално на површините на 
елементите на конструкцијата на засолништето и на 
средствата за затворање. 

Заменливото статичко оптоварување изнесува: 

р = К - Рп 

каде што е: 
pD — најголем натпритисок на ударниот бран од ек-, 

сплозија, и тоа: 
1) за засолништа 'за дополнителна заштита 

50 кРа; 
2) за засолништа за основна, заштита од 100 кРа 

до 300 кРа. 
Коефициентот К, зависно од елементот на кон-

струкцијата и од неговата положба, изнесува: 
Реден 
број Елементи на конструкцијата Коефициент К 

1. Таван 1 
2 Надворешни ѕидови — над површи-

ната на.почвата: 
2 1 за обем на заштита 50 кРа и' 100 кРа 

натпритисок 2,5 
2.2 ,за обем на заштита 200 кРа и 300 кРа 

натпритисок 4 3,5 

Надворешни ѕидови во визбената 
просторија: 
на -првиот визбен кат 
на вториот визбен кат 

ѕидови — во допир со 

3.1 
32 
4 

4.1 

4.2 
4.3 

5 
5-1 

5.2 

5.2.1 

5 2.2 
5.2.3 

6 

Надворешни 
почвата: 
неврзана 
влажна 

почва сува и природно 

врзана почва — природно влажна 
неврзана и врзана почва заситена со 
вода 
Темелна плоча: 
за определување на трансверзалните 
сили 
За определување на уклонските мо-
менти : 

0,5 
0,67 

1,00 

неврзана 
влажна 

сува и природно 

врзана почва — природно влажна 
неврзана и врзана почва заситена со 
вода 
Внатрешни површини на приодните 
ходници, на ходниците на помошните 
излези и на каналите во кои е спре-
чено протечувањето на воздушен уда-
рен бран 

Внатрешни површини на приодните 
ходници, на ходниците на помошните 
излези и на каналите во кои слободно 
протечува воздушен ударен бран 

0,5 
0,67 

1,00 

а 2,00 
b 3,00 

а 1,00 
b 2,00 

Шемите на оптоварувањето наведени во табе-
лата од став 3 на овој член се прикажани на црте-
жот бр. 1, кој е отпечатен кон овој правилник и 
претставува негов составен дел. 

Член 50 
Оптоварувањата на елементите на конструкци-

јата на засолништето што дејствуваат истовремено 
од две или повеќе страни се суперпонираат. 

Член 51 
Оптоварувањето од потреси се зема како замен-

ливо статичко рамномерно поделено оптоварување -
вертикално на површината на внатрешните прег-
радни ѕидови меѓу таваните и др. во обете насоки и 
се пресметува според образецот: 

qP = ± q - Ki 

каде 1пто е: 
q — основно оптоварување на елементите; 
Ki — коефициент кој изнесува, и тоа: 

1) 0 — за обем на заштита 50 кРа; 
2) 2 — за обем на заштита 100 кРа; 
3) 4 — за обем на заштита 200 кРа; 
4) 6 — за обем на заштита 300 кРа. 

Член 52 
Концентрирано оптоварување од потреси се зе-

ма како заменливо статичко оптоварување што деј-
ствува во сите правци и во тежиштето на предметот 
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што се врзува со конструкцијата на засолништето, 
а се пресметува според следниот образец: 

Qp = G - Кг 
каде што е: 
QP — замееувачко оптоварување; 
G — сопствена тежина на предметот; 
Кг — коефициент кој изнесува 2Ki за врските со 

таванот, односно 
Ki — за врските со ѕидовите и подот. 

Член 53 
Карактеристиките на потресите на кои се изло-

жени предметите, уредите, инсталациите и опремата 
во засолништето изнесуваат: 

Карактерис-
тика на пот-
ресете 

Единица 
мера 

Елемент на Обем на з а ш -
конструкци- тита кРа 
јата 100 200 300 

Забрзување 
атак ; ' т / ѕ 2 

горна плоча 
други елемен-
ти 

4 g 

2 g 

8 g 12 g 

4 g 6 g 

Брзина V m a x т / ѕ 
горна плоча 
други елемен-
ти 

0,75 

0,5 

1,5 2,25 

1,0 1 5 

Релативно по-
местување 
ѕшах 

cm сите елементи 5 6 7 

Големината g наведена во табелата од став 1 на 
овој член изнесува 9,81 т / ѕ 2 . 

Карактеристиките на потресите можат да се оп-
ределат и со пресметка според некоја од признатите 
методи. 

Член 54 
Најмалите дебелини на деловите од засолниште-

то изложени на дејството на парчиња, зависно од 
видот на употребениот материјал, изнесуваат, и тоа: 

1) за бетон, тула или камен 40 cm 
2) за збиена земја, песок или чакал 80 с т -
При примена на слоевита конструкција од р а з -

новидни материјали, збирната вредност на дебели-
ната на 'слоевите мора да и одговара на еквивален-
тната дебелина на кој и да е наведен материјал. 

Член 55 , 
, Оптоварувањето од урнатини на зграда над виз -

бени простории, според член' 25 став 1 од овој 
правилник, се зема како рамномерно поделено опто-
варување, и тоа: 

1) 10 кРа за ѕидани згради до Р + 2 и за згради 
од армиран бетон или челик, независно од бројот на 
катовите; 

2) 17,5 кРа за ѕидани згради од Р + 3 до Р + 4; 
3),25 кРа за ѕидани згради над Р + 4. 
Оптоварувањето од став 1 на овој член не се 

суперпонира со оптоварувањето од ударен бран. 

2. Отпорност на засолништата на т о п л о т о дејство 

Член 56 
Заради обезбедување отпорност на засолништата -

на топлотно дејство, елементите на засолништата 
IHW можат^ да бидат изложени на топлотно дејство 
треба да имаат дебелина од на јмалку d = 30 cm 
бетон - за засолништа за дополнителна заштита, 
односно d = 40 cm бетон — за засолништа за основ-
на заштита или еквивалентна дебелина на друг 
несогорлив материјал со кој се обезбедува и,ст тер-
моизолационен ефект. 

Независно од бараните минимални дебелини на 
елементите на засолништата, се препоручува додат-
на заштита со слоеви од земја, чакал , песок и сл. 

3. Отпорност на засолништата на радиј^циони дејства 

Член 57 
Отпорноста на засолништата на радијациони 

дејства се обезбедува со површинска густина на 
заштитните елементи, и тоа на: 

1) таванот на засолништето (таванот на засол-
ништето, таванот на визбените катови над засол-
ништето и насип од земја); 

, 2) надворешните ѕидови на засолништето над 
површината на почвата (надворешниот ѕид на з а -
солништето, ѕидот на влезниот или излезниот ход-
ник, насип од земја); 

3) надворешните ѕидови на засолништето во 
визба (надворешниот ѕид на засолништето, ѕидот на 
влезниот или излезниот ходник, таванот над визбе-
ната просторија). 

Површинската густина на заштитните елемен-
ти се определува според следниот образец: 

50 1000 750 
100 1800 1300 
200 2000 1500 
300 2200 1700 

Шемите на заштитните елементи наведени во 
став 1 од овој член се п р и к а ж а н и на цртежот бр. 2 

1 КОЈ е отпечатен кон овој правилник и претставу-
ва негов составен дел. 

Член 58 
Надворешните ѕидови на вкопаните засолништа 

што се допираат со почвата не се сметаат на опто-
варувања од радиоактивни зрачења, ако подот на 
засолништето се наоѓа под нивото на околното зем-
јиште на длабочина еднаква на височината на 
просторијата за престој или на; поголема од неа. 

Докажување на отпорноста на засолништата на 
механички дејства 

Член 59 
Заради докажување на отпорноста на засолниш-

тата на механички дејства, вли јанијата во пресе-
ците на конструктивниот систем се пресметуваат 
според теоријата на конструкции или теоријата на 
гранични состојби по напони. Тие влијанија можат 
да се определам и врз основа на испитување на кон-
струкциите, елементите или типовите. 
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Пресеците се пресметуваат според допуштените 
напони односно според граничната состојба — кр-
шот, ако пресметката на конструкцијата е изведена 
според теоријата на гранични состојби по напони. 

Член 60 
При пресметувањето според допуштените на-

пони, допуштените напони во армираниот бетон за 
центричен притисок с, и свиткулање аг се зголему-
ваат за 50%. 

Допуштениот главев, напон на затегање поради 
трансферзалните сили, без пресметка на арматурата 
за прием на главниот напон на затегање, изнесува: 

та = 0,06 fk 

Допуштените главни напони на затегање по-
ради трансверзалнито сили со армирање на делот 
на кој е т > X, изнесуваат: -

Tb = 5 МРа за MB - 30 
тћ = 6 МРа за MB - 40. 
Допуштениот напон во арматурата изнесува 

1,5 стаор, а не смее да биде поголем од ava, 
каде што е: 

стаор — допуштен напон во арматурата; 
avd — динамичка граница на развлекување. 
Допуштените напони можат да се зголемат над 

вредностите утврдени во ст. 1 до 4 од овој член 
ако со експериментална постапка се докаже оп-
равданоста на таквото зголемување. 

Член 61 
Димензионирање на конструкциите и елемен-

тите од армиран бетон според граничната состојба 
— кршот, се дозволува без докази на големината 
на деформациите и пукнатипите. 

Коефициентот на сигурност Уи против крш мо-
ра да биде 1.1. 

Член 62 
За сметковниот дијаграм на бетонат се зема во 

пресметка параболата од вториот степен чие теме 
е определено со ордииатата f R = 0,7 fkd и со ап-
сцисата е р = 3,5%о. ион што fkd е марката на бе-
тонот зголемена за 20п/о. Допуштените граници на 
развлекување се земаат rrvd = 280 МРа за челик 
GА 240/360 и cFvd = 470 ГЛРа за челик RA.400/500 
(каде што aVd е динамичката граница на развлеку-
вањето). 1 

Член 63 
Допуштените напони за челичните лимови и за 

челиците на носечките конструкции изнесуваат' 
Gdop = 0,8 Ov 
Таор ^ 0,57 стаор. 

Член 64 
За димензионирањето на носечките елементи на 

засолништа и на припаѓачките влезови и помош-
ните излези од материјалите од, член 47 став 3 на 
ово? правилник, допуштените напони ,се зголему-
ваат за 50%. Допуштените напони можат да се 
зголемат над тие вредности ако со претходна ек-
спериментална постапка се докаже дека такво зго-
лемување е можно. 

Член 65 
Допуштеното оптоварување на почвата под те-

мелните плочи и темелната лента со широчина од 
0,60 m и повеќе на длабочна од 1,50 m и на по-

каде што е: ata аоР — допуштено оптоварување 
на почвата; g0 — напрегање на почвата од основ-
ното оптоварување; Pn — заменувачко статичко оп-
товарување од ударниот бран на експлозија; a t — 
допуштено оптоварување на почвата за основните 
оптоварувања. 

Допуштеното оптоварување на карпа под те-
мелот е еднакво на цврстината на карпата на при-
тисок. 

Член бб 
Предметите, уредите, инсталациите и опремата 

што се вградуваат во засолништето или се наоѓаат 
во засолништето мораат да бидат отпорни на1 потрес 
и обезбедени да не се превртат и да не се поместу-
ваат неконтролирано. 

Член 67 
Ако забрзувањата (член 53) се поголеми од 

забрзувањата што предметите, уредите, инстала-
циите или опремата во засолништето можат да ги 
поднесат без растроЈ ување на функционалноста, 
вибрациите од потресот мораат да се придушат на 
местата на врзувањето или потпирањево на пред-
метите, уредите,4 инсталациите и опремата. 

Придушните елементи треба да се определат 
така што сопствената фреквенција на изолираниот 
предмет, уред, инсталација и опрема да го исполнува 
следниот услов: 

каде што е: 
f — сопствената фреквенција на изолираниот 

предмет во Hz; 
adoP — дозволеното забрзување на предметот во 

т / ѕ 2 ; 
Vmax — максималната ' брзина на елементот на 

засолништето во ш / ѕ (член 53). 

VI. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ШТО МОРА ДА ГИ ИС-
ПОЛНУВА КОНСТРУКЦИЈАТА НА . 

ЗАСОЛНИШТАТА 

Член 68 
Процентот на армирањето на носечкиот елемент 

во зоната на најголемите 4 напрегања на пресекот 
мора да изнесува на j многу 2% за секој правец. 

Притиснатата зона на пресекот на елементот во 
полето треба да се армира со 50Ј/'о од арматурата на 
затегнатата зона 

Внатрешните страни на таванот и ѕидовите мо-
раат да бидат армирани со мрежа во два ортого-
цални правца, со растојание на ирачките од на ј -
многу 15 cm. 

Член 6.9 
Арматурата поставена на обете страни од пре-

секот на плочата мора да биде поврзана меѓусебно 
со најмалку четири узенгии на 1 ш2 површина, со 
пречник од 8 m m или поголем. 

голема длабочина од површината на почвата, за 
основните и посебните оптоварувањ-а, изнесува: 

Потребниот полупречник на просторот за сло-
бодно движење на предметите, уредите, инстала-
циите и опремата или за поместување на приклу-
чоците односно "на свитливите врски се определува 
според следниот образец: 
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Член 70 
Пречникот на ирачките на носечката арматура 

не смее да биде помал од 10 mm. За арматура поста-
вена од конструктивни причини, според одредбата ( 

на член 68 став 3 од овој правилник, можат да се 
употребат прачки со пречник од 8 mm. 

Член 71 
Заштитниот слој на бетонот на главната арма-

тура од внатрешната страна на елементот (според 
просторот на засолништето) не треба да биде пого-
лем од 1 cm. 

Ч л е н 72 
Потпорите на ѕидовите, таваните и темелните 

плочи на засолништата мораат да бидат вклештени. 
Елементите на влезот и на помошниот излез, 

што се наоѓаат надвор од основната геометриска 
фигура на засолништето и кои не се затвораат 
херметички, мораат да се изведат со дилатациони 
СПОЈНИЦИ на допирните површини. 

Изработка на дилатапиони спојници на делот 
на конструкцијата на засолништето кое се затвора 
херметички не е дозволена. 

Член 73 
Во објектите во кои погодните" простории се 

реконструираат во засолништа за дополнителна за-
штита, треба: 

1) да се затворат непотребните отвори на про-
сториите со соодветен материјал, во согласност со 
обемот на заштитата на засолништето, ч 

2) да се зајакнат таваните и ѕидовите така што 
да можат да го поднесат оптоварувањето од чл. 49, 
бб и 57 на овој правилник; 

3) преградните ѕидови на засолништето кон-
структивно да се поврзат со носечките елементи 
така што да можат да 7го поднесат оптоварувањето 
од член 57 на овој правилник. 

. Член 74 
Под непотребни отвори се подразбираат сите 

отвори во надворешните ѕидови на засолништето, 
односно во надворешните ѕидови на просториите 
непосредно покрај и над засолништето, освен вле-
зните, излезните или шмукалните отвори на засол-
ништето. 

Непотребните отвори во приземјето на зградата 
се затвораат од надворешната и внатрешната стра-
на, а меѓупросторот се пополнува со набиена земја 
или песок. 

Непотребните отвори што Се наоѓаат близу по-
вршината на почвата се затвораат од надворешната 
страна и се затрупуваат со насип од набиена земја, 
песок или чакал и др. ' , 

Непотребните шахти — светларници се ^попол-
нуваат со'земја и заштитуваат од атмосферска вода. 

Член 75 
Потребните заштитни својства на таванот над 

просториите погодни за засолниште можат да се 
обезбедат: 

1) со зголемување на местата на таванот заради 
заштита од радиоактивно зрачење и топлотно опто-
варување (чл. 56 и 57) или со затворање на сите 
отвори во надворешните ѕидови на просториите не-
посредно покрај и над таванот на засолништето 
(член 74); 

2) со зголемување на носивоста со додатно 
потпирање на таванот заради преземање на опто-
варувањето од ударниот бран (член 49). 

Член 76 
Додатните потпорни столбови можат да бидат 

од обла, делкана или режана граѓа или од мон-
тажни елементи. 

Растојанието и димензиите на столбовите од 
став 1 на овој член се определуваат со пресметката. 

Член 77 " , 
Надворешните ѕидови на подрумските просто-

рии што се допираат со почвата, а чија должина 
' не е поголема од 6 т , не се проверуваат на опто-
варување од ударен бран, и тоа ако се: 

1) од тула во цементен или продолжен малтер 
со дебелина поголема од 50 cm; 

2) од набиен бетон оо дебелина поголема од 
40 cm; 

3) од армиран бетон со дебелина поголема од 
20 cm 

VII. СРЕДСТВА ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА ОТВОРИТЕ 
ЗА Д В И Ж Е Њ Е 

1. Општи услови 

Член 78 
Отворите за движење во засолништето и во 

двонаменскиот објект мораат да се затвораат со 
врата, капаци и подвижни прегради (во натамош-
ниот текст: средствата за затворање) кои со функ-
ционалното решение, конструкцијата, формата и 
положбата обезбедуваат заштита од војнени дејства. 

Член 79 
Заштитните својства на средствата за затво-

рање се изразуваат со отпорноста на дејството на 
оружје што средството за затворање мора да го 
поднесе без нарушување на функцијата, и тоа: 

1) средствата за затворање^ што непосредно се 
изложени на механичко, топлотно, радијационо и 
хемиско дејство (во натамошниот текст: средствата 
за затворање што се отпорни на проби и што хер-
метички се затвораат), треба да бидат отпорни: на 
пробив на парчиња, на натпритисок од ударниот 
бран на експлозија и на пожар и непропустливи за 
навлегување на контаминиран материјал; 

2) средствата за затворање што посредно се 
изложени на механичко, топлотно, радиЈационо и 
хемиско дејство (во натамошниот текст: средствата 
за затворање што се отпорни на притисок и што 
херметички се затвораат) треба да бидат отпорни 
на натпритисокот од ударниот бран на експлозија 
и непропустливи за навлегување на контаминиран 
материјал; 

ч 3) средствата за затворање што посредно се 
изложени на топлотно и хемиско дејство (во ната-
мошниот текст, средствата за затворање што се 
отпорни на темперптурен бран и што херметички 
се затвораат), треба да бидат отпорни на топлотно 
оптоварување и зголемен притисок и непропустливи 
за навлегување на /контаминиран материјал; 

4) средствата за затворање што не се изложени 
на војнените дејства од член 4 став 1 на овој пра-
вилник (во натамошниот текст: обичните средства 
за затворање) треба да бидат отпорни на дејството 
од потрес 

Член 80 i 
Светлите мери на средствата за затворање 

изнесуваат, и тоа: 
I 

1) за врата со праг: 
- 625X1800 mm; 
- 800X1800 mm; 
- 1000Х 1800 mm; 
- 1100X2000 mm; 
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2) за обична врата без праг: 
- 625X1850 mm; 
- 800X1850 mm; 
- 1000X1850 mm; 
- 1100X2000 mm; 

3) за капаци вертикални: 
- - 625X800 mm; 
- 625X1200 mm; 

4) за капаци хоризонтални — обични: 
- 600X600 mm; или 
- 0 600 mm; 

\ 

5) за подвижни прегради' 
- 1600X2000 mm; 
- 2000X2250 mm; 
- 3000X2250 mm. 

Средствата за затворање можат да имаат и 
други димензии, ако т-оа од посебни причини 
се бара. 

Член 81 
За изработка на носечките конструкции на сред-

ствата за затворање, треба да се употребуваат: 
1) конструкциски челици според Југословенскиот 

стандард JUS С.В0.500, со минимално гарантирана-
та затегачка цврстина fak - 370 МРа, под услов из-
должувањето при кинењето да не е помало од 
22%. Применетите челици мораат да бидат заварли-
ви. Покрај наведените видови челици, дозволено е 
да се употребат и други видови челици, ако е тоа 
технички и економски оправдано; 

2) армиран бетон најмалку MB 30 и челик за 
армиран бетон GA. 240/360 или НА. 400/500; 

3) други видови материјали, врз основа на до- ^ 
нази за нивната погодност за изработка на средства-
та за затворање. 

Член 82 
Челичните делови на средствата за затворање 

треба да бидат заштитени од корозија со средства 
за премачкување или со метализација. Средствата 
за премачкување заради заштита од корозија, по 
сушењето на воздух; не смеат да ослободуваат от-
ровни материи при температура од 363 К. 

Член 83 
Материјалот, што се применува за изработка на 

затиначи (затиначки ленти) на средството за затво-
рање треба да има тврдост од 40о ShA до 50о ShA, 
прекинлива цврстина најмалку од 10 МРа и прекин-
ливо издолжување најмалку 350% Дозволените 
промени на физичко-механпчките карактеристики 
по забрзано стареење во топол воздух на 283 К за 
време од 70 часови изнесуваат" прекинливата цвр-
стина најмногу —3 5%. нрекирхливото издолжување 
најмногу - 2 0 % и тврдоста најмногу -f 50 ShA Доз-
волената трајна деформација може да изнесува нај -
многу 40%. 

2. Заштитни својства на средствата за затворате 

Член 84 
Отпорноста на средствата за затворање од член 

79 точка 1 на овој правилник на пробив на парчиња 
се "изразува со заштитната дебелина на армираниот 
бетон или со еквивалентната дебелина на друг мате-
ријал. 

Заштитната дебелина од став 1 на OBOI член се 
утврдува според член 54 на ОВОЈ правилник. 

Член 85 
Отпорноста на средствата за затворање од член 

79 точ. 1 и 2 на овој правилник на натпритисокот од 
ударниот бран на експлозија се определува на опто-
варување од ударен бран на експлозија, и тоа: 

. 1) врз надворешната страна на крилата на сред-
ствата за затворање како заменувачко статичко рам-
номерно поделено оптоварување кое дејствува вер-
тикално врз површината на крилата (позитивно оп-
товарување) ; 

2) врз внатрешната страна на крилата на сред-
ствата за затворање во износ од 20% од позитивното 
оптоварување (негативно оптоварување). 

Член 86 
Позитивното оптоварување на средствата за зат-

ворање од член 79 точка 1 на овој правилник се 
утврдува според член 49 став 3 (табела, реден број 
2) и изнесува 250,700 и 1050 кРа. 

Позитивното оптоварување на средствата за 
затворање од член 79 точка 2 на^овој правилник се4 

утврдува според член 49 став 3 (табела, ред. бр. 6 
и 7) и изнесува 100, 200, 300, 400, 600 и 900 кРа. 

Позитивното и негативното оптоварување не се 
суперпонираат. 

Член 87 
Отпорноста на средствата за затворање од член 

79 точка 3 на овој правилник на зголемен притисок 
се извршува со отпорноста на конструкцијата на 
статичко рамномерно поделено оптоварување од 
најмалку 10 кРа кое дејствз'ва вертикално врз по-
вршината на крилата во обете насоки. 

Член 88 
Отпорноста на средствата за затворање на топ-

лотно оптоварување се изразува со топлотна отпор-
ност од 90 минути. 

Топлотното оптоварување на кое е изложена 
надворешната површина на крилата на средствата 
за с затворање и одговара на средната аритметичка 
вредност на мерените температури на гоздухот (t) 
во испитната комора и треба да изнесува: 

Време (мин) 10 20 30 40 ' 50 60 70 80 90 

1 (К) 383 429 464 493 5x9 543 564 584 603 

Член 89 
Отпорноста на средствата за затворање на по-

ж а р се изразува со пожарната отпорност на кон-
струкцијата од 90 минути и се зема според југосло-
венскиот стандард JUS U.J1 160. 

Член 90 
Отпорноста на средствата за затворање на ради-

јац,ионо зрачење се изразува со дебелината на кри-
лата што е еквивалентна на дебелината на армира-
ниот бетон и тоа: , 

1) 0,40 m — за обем на заштита 50 кРа; 
2) 0,70 m — за обем на заштита 100 кРа; 
3) 0,80 ш — за обем на заштита 200 кРа; 
4) 0,90 m — за обем на заштита 300 кРа. " 

' Во дебелината на крилата се ^засметуваат и дег, 
белините на другите конструкции според член 57 
став 1 точ. 2 и 3 на овој правилник и пополнување-
то на отворите со монтажни елементи. 
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Член 91 
Отпорноста на средствата за затворање на на-

влекување на контаминиран материјал се изразува 
со херметичкото затворање на крилата и со дозво-
леното паѓање на притисокот во испитната комора. 

3. Утврдување на заштитните својства на средствата 
за затворање 

Член 92 
Заштитните својства на средствата за затвора-

ње мораат да се утврдуваат со пресметка и со испи-
тување на типот по признатите методи. 

Член 93 
Статичките влијанија на оптоварувањата од чл. 

85 до 87 на овој правилник во прередите на констру-
ктивниот систем на средствата за затворање се пре-
сметуваат по теоријата на конструкции1^. Тие вли-
jaHnja можат да се определат и врз основа на испи-
тување на конструкцијата и на нејзините елементи. 

Дозволените напони на материјалите за изра-
ботка на средствата за з атворале се утврдуваат спо-
ред одредбите на чл. 60, 63 и 64 од ОВОЈ правилник. 

Член 94 
Отпорноста на средствата за затворање на по-

ж а р задоволува ако во текот на поларниот експе-
римент во траење од 90 минути не настанат прсна-
тини и други отвори и ако температурата на поиз-
ложената страна на крилата не ја пречекори сред-
ната температура од 413 К над почетната темпера-
тура на околината. 

Член 95 
Отпорноста на средствата за затворање на топ-

лотно оптоварување задоволува ако по излагањето 
на топлотното оптоварување од член 88 на овој пра-
вилник температурата па приближената страна на 
крилата не преминува 340 К над почетната темпе-
ратура на околината. 

Член 96 
Средствата за 3avBcpaiue го исполнуваат усло-

вот од член 91 на овој П О Д Б И Л ник во поглед на хер-
метичноста ако паѓањето на плгг.п^окот во испит-
ната комора не е поголемо од 100 Р ќ во текот на 5 
минути. 

Почетниот натпритисок во комората треба да из-
несува 1000 Ра, а зафатнината на комората не може 
да биде помала од 2 т 3 . 

Член 97 
Отпорноста на средствата за затворање на про-

бив на парчиња и на р з д ш а ^ ^ т о зрачење не се 
утврдува со посебни експерименти 

4. Конструктивни подробности 

Член 98 
Вратата од чл. 79 точ. 1, 2 и 3 на овој правилник . 

мора да има праг. 
Височината на прагот од страната на н а л е п у -

вањето на крилата изнесува на јмалку 5 cm, а широ-
чршата најмногу 30 cm. 

Вратата за затворање на отвори во двонамен-х 
ските објекти може да има и подвижен праг. 

Подвижните прегради можат да бидат со посто-
јан праг. со подвижен или впуштен праг. или без 
праг, ако со конструктивното решение е загаранти-
рана функционалноста на затворањето на отворите. 

Член 99 
\ 

Средствата за затворање мораат да бидат к о н -
струирани така што да не настане деформација на 
рамките и крилата при монтажата и при експлоа-
тацијата . 

Член 100 
На средствата за затворање можат да се вграду-

ваат Механизми за поединечно или централно затво-
рање односно отворање. 

Со механизмите за затворање односно отворање 
на вратите и капаците треба да се овозможи отво-
рање и затворање од надворешната и внатрешната 
страна. 

Механизмот за затворање односно, отворање тре-
ба да биде обезбеден така да не може сам да се от-
вори. 

Насоките на задвижување на механизмот за 
затворање односно отворање треба да бидат видно 
обележени. 

Член 101 
Вратите и капаците што се вградуваат во надво-

решните ѕидови на браните на засолништата во дво-
наменските објекти треба да бидат конструирани 
така што и во затворена положба да овозможат од-
војување на крилата од рамката од внатрешната 
страна на засолништето без задв-ижување на затво-
рачот. 

Член 102 
Со затворачот, со шарките со л е ж и ш т а и со лиз -

гави ида потискувачки механизми мора да се овоз-
можи лесно отворање и затворање, како и рамно-
мерно налегнување на крилата врз рамката во зат -
ворена положба. 

Член 103 
Затиначот мора да биде функционален и така 

поставен што да не е директно изложен на пожарно 
односно топлотно оптоварување, а по потреба додат-
но треба да се заштити со термоизолациони средства. 

Еластичната стив ливост на затиначот по висо-
чина, во нормални услови, не треба да биде помала 
од 5 mm. 

Член 104 
Рамките на средствата за затворање треба да 

имаат котви за пренесување на^ оптоварувањето во 
ѕидната маса. Распоредот на котвите треба да биде 
таков што да се обезбеди директно пренесување на 
оптоварувањето од чл. 52, 86 и 87 на ОВОЈ правилник 
од затворачот и шарките, односно од другите видо-
ви лежишта врз котвите. 

Член 105 
Водилките на подвижните прегради мораат да 

бидат врзани преку рамката или непосредно за ѕид-
ната маса, на начинот што обезбедува пренесување 
на оптоварувањето. 

Член 106 
Сите средства за затворање на отворите, без ог-

лед на применетиот механизам треба да бидат кон-
струирани така што да Можат и рачно да се отво-
раат и затвораат или задвижуваат . ' 

Член 107 
Средствата за затворање на надворешните ѕидо-

ви на засолништата мораат да имаат брави за з аклу -
чување од внатрешната и од надворешната страна 
и граничници за да се обезбедат условите од член 
103 став 2 на ОВОЈ правилник. 
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Средствата од став 1 на овој член можат да 
имаат и додатни елементи (отвори за набљудување, 
сигнални уреди и др.), зависно од потребата или 
барањето. Сите тие елементи не смеат да за нама-
луваат функционалноста, отпорноста и херметично-
ста на средствата за затворање. Тие барања треба 
да ги исполнуваат и водовите на додатните уреди и 
инсталации со кои се опремуваат одделни средства 
за затворање. ' 1 

Член 108 I 
Средствата за затворање треба да се вградуваат 

истовремено со изградбата на засолништата, односно^ 
на конструктивниот елемент на засолништето во 

^кој се вградуваат тие средства. 
Средство за затворање може да се вгради до-

полнително при реконструкцијата на погодните про-
стории, со тоа што со вградувањето да не се ослаби 
конструкцијата на засолништето. 

Член 109 
Типот на средствата за „затворање од чл. 79 до 

јВ1 на овој правилник мора да има атест дека го ис-
полнува условот за сериско производство. 

Секое произведено средство за затворање треба 
да биде снабдено со техничко упатство и гарантен 
лист. 

VIII. ОПРЕМА 

1. Опрема за престој 

Член НО 
Опремата за престој ја сочинуваат: седишта и 

легла, а по потреба и маси, столови, ормани и по-
лици. 4 

Мирновременската опрема на двонаменските об-
јекти што може да се користи како опрема за пре-
стој во време на војна и опремата за престој во за-
солништа предвидени за престој до седум лица мо-
ра да се обезбеди така што да не може да се по-
мести или преврти. 

Член 111 
Најмал.ите чисти мери на седиштето за едно ли-

це треба да изнесува, и тоа: широчината 47,5 cm до 
60 cm, длабочината 50 cm, а височината од подот 
35 cm до 45 cm. 

Седиштата требаа, по правило, да имаат наслон 
за грбот и главата. Полиците за сместување на ба-
гаж над седиштата треба-да имаат штитници, сигур-
носни појаси и сл. 

Површината на седиштето треба да биде благо 
конкавна, со наклон наназад во однос на хоризон-
талната рамнина З0 до 70. Предниот раб на седиште-
то треба да биде заоблен. 

Член 112 
Најмалите чисти мери на леглото за едно лице 

треба да изнесува, и тоа: широчината 60 cm, а дол-
жината 190 cm. Леглата, по правило, се трикатни. 
Најмалата чиста височина помеѓу леглата односно 
помеѓу највисокото легло и таванот на засолниште-
то треба да изнесува 60 cm. 

Член 113 
Бројот на леглата во засолниш!ето треба да из-

несува најмалку една третина од бројот на лицата 
што можат да се сместат во засолнрпитето. 

Најмалата широчина на минувалиштето помеѓу 
седиштата, односно леглата треба да изгорува 60 cm. 

1 Леглата можат да се групираат и без минува-
лиште, со тоа што пристапот кон леглата да е можен 
од нивната челна страна. 

Седиштата и леглата мораат да бидат оддалече-
ни од ѕидовите најмалку 5 cm, а од филтерот за ко-

лективна заштита на филтровентилациониот уред 
— најмалку 100 cm, ако ТОЈ филтер, односно уред 
н е ^ сместен во посебна просторија или ако не е 
заштитен со ѕид. 

Член 114 
; Горното легло, на подолгата страна спрема ми-

нувалиштето, треба да се опреми со1 сигурносен по-
јас, а пристапот да се обезбеди со качувалки, скали 
и сл. 

Седиштата и леглата мораат да бидат обезбеде-
ни така што да не можат да се поместат или превр-
тат (чл. 52 и 53). 

2. Санитарна опрема 
с 

Член l i 5 
Санитарната опрема ја сочинуваат: суви нуж-

ници, писоари, мијалници, садови за отпадни води, 
садови за фекалии и уредите за пресување на цвр-
ста амбалажа. ' 

Член 116 
Засолништето треба да се опреми со суви нуж-, 

пиди. 
Сувите нужници можат да бидат од метал или 

од синтетичка материја. 
Сувите нужници треба да бидат така обликува-

ни што да се погодни за својата намена. Тие, по пра-
вило, се состојат од носечка конструкција и сад или 
влошка. Со конструкцијата треба да се обезбеди 
затнатост на внатрешниот сад во затворена положба 
по обемот на налегнувањето или затворањето на 
влошката по употребата. 

Димензиите на сувите нужници треба да бидат 
во согласност со големината на кабината за нужник 
(член 35 став 1). 

Член 117 
Писоарите и садовите за фекалии треба да би-

, дат функционални и затнати, како и да ги задоволу-
ваат хигиенските услови за ракување и одржување. 
Масата на наполнетиот сад не смее да изнесува по-
веќе од 60 kg. 

^ Член 118 
За собирање на отпадна вода можат да се кори-

стат садовите од член 117 на ОВОЈ правилник и други 
садови со наменска изработка, од сите облици, што 
имаат ракофати, поклопка и затворани кои овозмо-
жуваат солидно затворање и кои можат да се пре-
несуваат низ отЕ-орите за движење во засолништето. 
Масата на наполнетиот сад не смее да изнесува по-
веќе од 60 kg. 

Цврстите отпадоци се собираат во стандардни 
пластични кеси. 

Член 119 
Мијалниците имаат садови за вода за миење и 

садови заѕ отпадни водќ. 

Член 120 
За дезинфекција, растворање и дезодорација на 

' фекалните материи во сувите нужници можат да се 
користат сите хемиски средства наменети за таа цел 
во затворени простории 

3. Опрема за подготвување на храна и опрема за 
вода 

Член 121 
Во засолништата можат да се користат само 

електрични шпорети или решоа со затворени i реј ни 
плочи. 
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Член 122 
Садовите и резервоарите за држење на задол-

жителните залихи на вода мораат да имаат р а к о ф а -
ти, поклопки и.соодветна водоводна арматура и сла-
виш!, мораат да им одговараат на пропишаните хи-
гиенско-технички услови и мораат лесно да се одр-
жуваат и празнат. 

Залихите на Бода во засолништето не можат да 
се држат во незаштитени стаклени и лесно кршливи 
садови. 

4. Опрема за самоспаеување 

Член 123 
Засолништата треба да бидат снабдени со опре-

ма за самоспасување. 
Опремата за самоспасување треба да содржи не-

опходен алат и прибор, како што се: дурин, лопати, 
казми, ќускии, секирчиња, чеканчиља, пробојници, 
секачи, клешти, рачни пили за бетонски челик, ј а -
жиња, рачни дигалки и сл. 

5. Квалитет на материјалот и конструкцијата 

Член 124 
За изработка на опрема во засолништа не може 

да се употребува кршлив материјал. Другиот мате-
ријал за изработка на таа опрема треба да биде во 
согласност со важечките Југословенски стандарди. 

Член 125 
Сета опрема, зависно од материјалот од кој е 

изработена, треба да биде заштитена од корозија и 
гниење и изработена така што да ги исполни усло-
вите за експлоатација во в л а ж н и простории, да би-
де отпорна на потрес и да не може да се преврти или 
неконтролирано помести. 

Член 126 
Опремата за засолниште треба да биде погодна 

за монтажа, демонтажа и складирање на што помал 
простор. Габаритите на опремата треба да бидат 
т а к в и ' ш т о опремата да може непречено да се вне-
сува и изнесува низ отворите за движење во засол-
ништето. 

Член 127 
Надворешните рабови на елементите и на кон-

струкцијата на опремата за засолништа мораат да 
бидат за-облени. 

Член 128 
Леглата, седиштата и сувите нужници се произ-

ведуваат врз основа на усвоените типови. 
Испитувањето, оценувањето и усвојувањето на 

типот на опремата од став 1 на ОВОЈ член треба да се 
врши DO поглед на исполнувањето. 

1) на општите услови (облик, димензии, матери-
јал, изработка); 

2) на посебните услови (придушување на удар, 
врска за прицврстување и функционалност). 

Член 129 
Сета опрема за засолниште која се пушта во 

промет мора да биде снабдена со исправи вообичаени 
во прометот на стоки. 

IX. О Б Е З Б Е Д У В А Њ Е СО ВОДА И ОТСТРАНУВА-
Њ Е НА ОТПАДНИ ВОДИ И Ф Е К А Л И И 

Член 130 
Според нормативот, залихите на вода за пиење 

и залихите на вода за хигиенски потреби изнесуваат 
три литра на ден за едно лице, во на јмала вкупна 
количина за еден ден во засолништата за допол-
нителна заштита, односно во на јмала вкупна коли-
чина за седум дена во засолништа за основна з а -
штита. 

Залихите на вода за деконтаминација се обез-
бедуваат во вкупна количина од 14 литри за едно 
лице, ако во засолништето е предвидена просторија 
за деконтаминација. Таа просторија може да се 
снабдува со вода и од надворешната водоводна 
мрежа. i 

Член 131 
Водоводната цевка за просторијата за деконта-

минација на местото на минувањето низ надвореш-
ниот ѕид на засолништето мора да биде вградена 
херметички и, по правило, забетонирана. 

Таа. водоводна цевка од надворешната страна 
на засолништето" треба да биде споена со ф л е к с и -
билна врска со приклучниот цевовод во посебно во-
домерно окно отпорно на механички дејства во со-
гласност со "обемот на заштитата на засолништето. 
Приклучкот треба да биде опремен со затворани во 
окното и зад Ф^екоибилната врска во засолништето. 

Со флексибилната врска треба да се овозможи 
поместување на приклучокот во сите правци за 7 cm. 

Член 132 
Водовод,ната цевка во засолништето треба да 

биде изведена површ,ински или вжлебено. Ослабу-
вањето на пресекот мрра да се и-спита на оптовару-
вањата од одредбите на Глава V на овој правилник. 

Член 133 
Отпадните води; фекалиите и отпадоците се со-

бираат во наменските садови во засолништето. З а -
фатнината на тие садови се определува според 
нормативот, и тоа: 

1) за отпадните води — 1 литар за ,едно лице 
дневно; 

2) за фекалиите — 1,3 литра за едно лице 
дневно; 

3) за отпадоците — 2 л,итра за едно лице дневно; 
во вкупна количина за еден ден во засолништата 
за дополнителна заштита, односно за седум дена во 
засолништата за основна заштита. 

Член 134 
Водата употребена за деконтаминација мова да 

сс одведува од засолништето во собирна Јама. 

Член 135 
Внатрешната канализација треба да биде изве-

1 дена површ,ински, или во жлеб или да се забегонира 
во темелната плоча. Делот на темелната плоча во 
кој се сместува одводникот треба да се зацврсти со 
Јута Не е дозволено поставување на одводникот во 
почвата под темелната плоча, како и употреба на 
одводник од к р ш л и в материјал. 

Член 136 
Зафатнината на собириата јама се определува 

зависно од пропт"стливоста на земјиштето за коли-
чината на водата од член 130 став 2 на овој правил-
ник. 

Собираната јама се поставува, по п,равило, покрај 
засолништето, а се изработува како перфорирана 
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армиранобетонска конструкција отпорна на механ,и-
чки дејства во согласност со обемот На заштитата 
на засолништето. Таа Јама треба да биде херметички 
затворена, со трикратен сифон спрема засолниште-
то и со сливници во кра ј ните точки. 

Собирната јама треба да има ревизионо окно. 

Член 137 
Воведувањето на одводник во собирната јама 

треба да се изведе така што цевката на местото на 
минувањето низ ѕидот или низ темелната плоча на 
засолништето да биде вградена херметички и да би-
де слободно подвижна на местото на минувањето низ 
ѕидот на собирната јама. 

X. ИНСТАЛАЦИИ ЗА ПРОВЕТРУВАЊЕ 

1. Видови и начини на проветрување 

Член 138 
Засолништата мораат да бидат снабдени со ин-

сталации за' принудно проветрување. По исклучок, 
засолништата за дополнителна заштита за сместу-
вање до 50 лица можат да бидат и без инсталац,ии 
за принудно проветрување. 

Во двонаменските објекти треба да се обезбеди 
принудно проветрување, и тоа: 

1) во време на мир — според прописите за заш-
тита при работата и другите прописи за проветру-
вање на работни и други простории: ' 

2) во време на војна — според одредбите на овој 
правилник. 

Член 139 
Со системот за проветрување треба да се обез-

беди нормално и заштитно проветрување на засол-
ништето, како и брзо' преминување од еден начин 
на проветрување" на друг или во состојба на изо-
лација на засолништето. 

Под норм,ално проветрув-ање се подразбира до-
вод на воздух во засолништето, пречистување од 
грубата прав и одвод на искористениот воздух од 
за-солништето. 

Под заштитно проветрување се подразбира довод 
на воздух во засолништето, пречистување од груба-
та прав и од радијациони, биолошки и хемиски кон-
таминанти и одвод на искористениот воздух од за-
солништето. Со додатни елементи може да се обез-
беди и апсорпција на јаглен моноксид. 

Под состојба на изолација се подразбира херме-
тичко затворање на сите отвори во засолништето 
и престанување на работата на уредот за проветру-
вање. 

Член 140 

При нормално проветрување, вкупната количи-
на на воздухот што се доведува во засолништето 
треба да изнесува најмалку 6,0 т У ч а с за едно лице. 

При заштитно проветрувања, вкупната количи-
на на воздухот што се доведува во засолништето 
треба да изнесува најмалку 2,5 ш3/час за едно лице, 
односно да се обезбеди во поло л петото засолниште: 

1) к,ислород најмалку 19%; 
2) концентрација на јаглен диоксидот не пого-

лема од 1,5%; 
3) брзина на движењето на воздухот од 0.15 т / ѕ ; 
4) дозволена ефективна температура до 290С. 
Во состојба на изолација на засолништето вре-

мето за престој с ограничено со количината на воз-
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духот во засолништето, сметајќи дека за еден. час 
престој е потребно 1 ш 3 воздушен простор за е,дно 
лице. 

Член 141 
При заштитно проветруваше во просториите на 

засолништето треба да се обезбеди натпритисок од 
50 Ра до 150 Ра. При одводот на искористениот воз-
дух, тој натпритисок треба да се обезбеди:' 

. 1) со вентилите за регулирање на натпритисо-
кот меѓу; просторијата на засолништето и експан-
зионата комора; 

2) со проттавударните вантили за регулирање на 
, натпритисокот меѓу екЈСстанзионата комора и надво-
решната средина. 

Член 142 
Брзината на струењето на воздухот, при нор-

мално проветрување, треба да изнесува: 
1) на шмукалниот отвор на цевоводот — до 12 

т / ѕ ; 
2) на цевоводот за разведување на 'воздухот — 

до 7 т / ѕ ; , 
3) на анемоетатите — до 3 т/ѕ. 

, ' Член 143 
Посредно треба да се проветруваат браната на 

влезот и санитариите простории. 
Воздухот од п,росториите што посред,но се про-

ветруваат треба да се одведува надвор од засолни-
штето во согласност со член 141 на овој правилник. 

Член 144 
Вкупната количина на воздухот од член 140 на 

овој правилник треба да се распредели, и тоа: 
1) во просторијата за уреди — во количина од 

10 т У ч а с за ед,но лице што го задвижува уредот; 
2) во просторијата за вода — во количина што 

е потребна за едно изменување на воздухот на час; 
3) во просториите за престрој — во преостана-

тите количини на воздухот, сразмерно на бројот на 
липата што престојуваат во тие простории. 

Во просториите од ста,в 1 точ. 1 и 3 на овој член 
треба да се доведува воздух при нормално и зашти-
тно проветрувале, а во просторијата од точка 2 на 
овој став — само при нормално проветрување. 

Член 145 
Во просториите што се проветруваат посредно, 

воздухот се р а с с е д л у в а : 
1) во браната на влезот — во количина од 60% 

од вкупно искористениот воздух; 
2) во санитарните простории — во количина од 

40% од вкупно искористениот воздух. 
- Браната на помошниот излез, по правило, не се 

проветрува. Ако се предв-идува користење ,на брана-
та на помошниот излез, во смисла на член 25 став 
4 од овој правилник, кол,ичината на воздухот од став 
1 точка 1 на овој член се дели сразмерно со зафат -
нината на двете брани. 

Член 146 
Системот за проветрување на засолништето тре-

ба да има елементи за довод на воздух, за заштита 
од ударен бран, за распределба на воздухот, за пре-
чистување на воздухот, за одвод на воздухот и за 
контрола на ваздухот, а по потреба и за придушу-
в а ч ^ на бучавата. 

Елементите на системот за проветрување на за -
солништето треба да се распоредат според ц,ртежот 
бр. 3, што е отпечатен кон овој правилник и прет-
ставува негов составен: дел. 
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2. Отвори за довод и одвод на воздух и елементи за 
заштита од ударен бран. 

Член 147 
За довод и одвод на воздух и како елементи за 

заштита од ударен бран треба да се користат: 
1) шмукалните отвори и отворите за довод на 

свеж воздух во засолништето; 
2) отворите за одвод на воздух од засолништето; 
3) противударните вентили; 
4) противударнмте вентили за регулирање на' 

натпритисок; 
5) екапаезионите комори. 

N Член 148 
Шмукалтаите отвори се поставуваат, по прави-

ло, во ходникот на помошниот излез или во окното 
на помошниот излез во согласност со чл. 25 до 27 
на овој правилник. 

Член 149 
Најмалиот пречник на шмукалгаиот отвор и нз. 

отворот за довод на свеж воздух^ во засолништето^ 
зависно од протокот на воздухот, треба да изнесу-
ва, и тоа: 

Наместо еден шмука л ен отвор или еден отвор 
за довод еа свеж воздух во засолништето, можат да 
се користат два или повеќе отвори со помали пре-
сеци, со тоа што вкупната површина на тие пресе-
ци да не биде помала од површината на соодвет-
ниот пресек оџ став 1 на овој член. 

Член 150 
Номиналните големини на отворот за одвод на 

воздухот изнесуваат 0 100 mm, 0 ,150 mm и 0 200 
mm. 

Член 151 
Отворот за довод на свеж, воздух во простори-

јата за уреди треба да се заштити од дејството на 
натпритисокот на ударениот бран со противудар-
ни10т вентил и со екопанзионата комора, а отворот 
за одвод на воздух надвор од засолништето — со 
противударниот вентил за регулирање на натпри-
тисокот на ѕидот на експанзионата комора (чл. 30 и 
38). 

Член 152 
Отворите за довод и одвод на воздух на делот 

на инсталацијата за проветрување на даонаменски-
те објекти што се користат исклучително во време 
на мир треба, при трансформација на намената на 
објектот, херметички да се затворат со затворани, 
капаци, врати, монтажно демонтажни прегради и л PI 
со други елементи во согласност со обемот на заш-
титата на засолништето. 

Член 153 
Елементите за заштита од ударниот бран од 

член 147 точ. 3 и 4 на овој правилник треба да би-
дат отпорот во согласност со обемот на заштитата 
на засолништето. 

Промената на натприсокот е линеарна Времето 
на траење на позитивната фаза на натпритисок из-
несува најмногу: 

1) 3 ѕ — за натприсогаот од 100 кРа 
2) 2,5 ѕ — за натпритисок од 200 кРа ; 
3) 2 ѕ — за натпритисок од 300 кРа ; 
При оптоварувањето од член 49 став 3 на овој 

правилник, елементите за заштита од ударниот 
бран треба да ја задржат својата функција . 

Член 154 
Противударниот вентил и противударниот вен-

тил за регулирање на натпритисокот можат да би-
дат за хоризонтално односно вертикално вградува-
ње во конструкцијата или универзални. 

Член 155 
Со противгударниот вентил треба да се обезбеди: 
1) довод на свеж воздух во засолништето; 
2) затворање на отворот за довод на свеж воз-

дух; 
3) заштита на отворот за довод на воздух од 

навлегување на ударниот бран во засолништето. 
\ f 

Член 156 
Со противудареиот вентил за регулирање на 

натпритисокот треба да се обезбеди: 
1) одвод на искористениот воздух од засолниш-

тето; 
2) регулирање на натпритисокот во засолниш-

тето според одредбата на член 141 на овој правил-
ник; 

3) затворање на отворот за одвод на воздухот; 
4) заштита на отворот за одвод на воздухот од 

навлегување на ударниот бран во засолништето. 

Член 157 
Најмалите номинални големини (светлиот пре-

сек) на противударните вептили, зависно од про-
точната количина на воздухот изнесуваат, и тоа: 

1) 0 100 mm —'за проток до 188 т 3 / саѕ ; 
2) 0 150 mm — за проток до 375 т ѕ / ч а с ; 
3) 0 200 mm — за проток до 750 гп^/час; 
4) 0 350 mm — за проток до 1500 т 3 / н а с . 
Наместо еден противударен вентил, можат да 

се користат два п р о т и в у д а р ^ вентила или повеќе 
противударни - вентил и со помали пресеци, со тоа 
што вкупниот пресек на светлиот отвор да биде 
еднаков на пресекот на соодветниот противударен 
вентил од став 1 на ОВОЈ член. 

Член 158 
Номиналните големини на противударниот вен-

тил за регулирање на натпритисокот' изнесуваат 0 
100 mm, 0 150 mm и 0 200 mm. 

Противударните вентили за регулирање на нат-
притисокот треба да бидат конструирани така што 
да можат да се вградат и во цевка со стандардни 
димензии. Отпорот на струењето треба да биде ста-
билен. Натпритисокот потребен за отворање на вен-
тилите не треба да биде поголем од 30 Ра. 

При заштитното проветрување брзината на 
струењето на воздухот треба да биде од 3 гп,/ѕ до 
5 т / ѕ а притоа отпорите на струењето да не бидат 
поголеми од 50 Ра. 

Член 159 
'Должината на проти ву д арените ве?1тили и на 

противударните вентили за регулирање на натпри-
тисокот мора да биде усогласена со заштитните 
дебелини на ѕидовите односно таваните во кои се 
вградуваат тие вентили. 
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Приспособување на должината на противудар-
ните вентили и на про тивудари ите вентили за ре-
гулирање на натпритисок со разл,ични дебелини на 
ѕидовите и таваните може да^ се врши со монтажни 
наставка од надворешната страна. 

Член 160 
Паѓањето на притисокот низ противударниот 

вентил не треба да биде поголемо од 200 Ра, при 
нормално проветрување на засолништето. 

Брзината на ' струењето на воздухот мора да 
биде во согласност со одредбите на член 142 од ОВОЈ 
правилн,ик. 

Член 161 
Противударните вентили и противударните вен-

тили за регулирање на натпритиссжот треба да би-
дат изведени така што сами да се затвораат спрем,а 
експанзионата комора на засолништето кога нат-
притисокот на ударниот бран ќе Ја достигне 
вредноста од 30 кРа, односно да се затвораат 
во спротивната насока кога потпритисокот ќе ја 
достигне вредноста од 15 кРа и, по престану-
вањето на оптоварувањето, сами да се отвораат, не 
намалувајќи го номиналниот проточен пресек. 

Член 162 
Времето на затворањето на проти,вударниот 

вентил и на противударапот вентил за регулира-
ње на натпритисокот изнесува, најмногу: 

1) 5 ms — за'натпритиоок од 100 кРа; 
2) 3 ms — за натпритисок од 200 кРа; 
3) 2 ms — за натпритисок од 300 кРа. 

Член 163 
Противударните вентили и противударните вен-

тили за регулирање на натпритисокот треба да се 
вградат така што да е можен пристап до вентили-
те заради нивно одржување и замена на делов-ите. 

Закотвувањето на противударните вентили и 
на ттротивударните вентили за регулирање на нат-
притисокот се пресметува на оптоварувањата од 
член 86 став 2 на овој правилник. 

Ако местото на вргадувањето не го исполнува 
условот од член 25 став 3 на ОВОЈ правилник, над-
ворешниот отвор на противударниот вентил и на 
противударниот вентил за регулирање на натпри-
тисокот трбеа да се заштити со метален штитник 
со пречник, со двократна номинална големина спо-
ред чл. 157 и 158 на овој правилник на оддалеченост 
1 /2 од номиналната големина, кој е отпорен на 
механички дејства. 

Член 164 
Како експанзиона комора од внатрешната стра-

на на противударниот вентил односно на против-
ударниот вентил заради регулирање на натприти-
сокот по равило, може да се користи воздушниот 
простор во просторијата за претфилтер (член 42 
став 2), односно просторијата за отпадоци (член 38) 
или друга просторија уредена за таа намена. 

3. Елементи за довод на воздух 

Член 165 
Како елементи за довод на воздух треба да се 

когшотат доводните цевки за нормално и заштитно 
проветрување, брзозатворачки пентили. обиколу-
ва чки цевоводи, венттши за промена на начинот 
на проветрување и еластични врски. 

Член 166 
Отворот на доводниот цевовод за нормално про-

ветрување се ^поставува спрема просторијата на 
претфилтерот над песочната полнетица. 

Врската на надорорешната страна на отворот 
од став 1 на овој член од внатрешната страна на 
тој отвор треба да има две скршнувања под прав 
агол. 

Отворот на доводниот цевовод за заштитно про-
ветрување се поставува на собирниот канал на ре-
шетката на песочниот претфилтер или се приклу-
чува на механичкиот претфилтер. 

Член 167 
Доводните цевоводи до излезот од ѕидот треба 

да се изработат од челични цевки, што во ѕидот 
се вградуваат со бетонирање. 

-Краиштата на цевките што излегуваат од ѕи-
довите мораат, по правило, да имаат прирачници 
за спојување со елементите на филтровентилацио-
ниот систем. 

Член 168 
Номиналните големини на доводните 'цевоводи 

за заштитно проветрување, зависно од протокот на 
воздухот, изнесуваат, и тоа: 

1) 0 100 mm — за проток до 250 т 8 / ч а с ; 
2) 0 150 m m — за проток до 500 т 8 / ч а с ; 
Номиналните големини на доводните цевоводи 

за нормално проветрување, зависно од протокот на 
воздухот изнесуваат, и тоа: 

1) 0 100 m m — за проток до, 188 т ѕ / ч а с ; 
2) 0 150 m m — за проток до 375 т ѕ / ч а с ; 
3) 0 200 m m — за проток до 750 т 8 / ч а с . 
По потреба можат да се к-ористат и два доводни 

цевовода или повеќе доводни цевоводи во номи-
налните големини според став 2 на овој член. 

Член 169 
На доводните цевоводи на излезот од ѕидот, а 

непосредно пред доводниот отвор, на телото на 
колективниот филтер треба да се вградат брзоза-
творачки вентили за херметичко затворање на про-
точниот пресек. 

Во цевоводите и во другите елементи на ф и л -
тровентилациониот систем брзозатворачки вентили 
треба да се вградуваат со стандардни прирабници 
со завртка и со соодветни гумени затиначи. 

Член 170 
Номиналните големини на брзозатворачките 

вентили изнесуваат 0 100 mm, 0 150 m m и 0 200 mm. 
Конструктивните елементи на брзозатворачкиот 

вентил се димензионираат на натпритисок од 30 кРа. 
Отпорот на струењето на воздухот во отворена 

положба на вентилите не треба да биде поголем 
од 50 Ра. 

Член 171 
Со обиколувачкиот цевовод се поврзуваат до-

водните цевоводи за заштитно и нормално провет-
рување. Номиналните големини4 на обиколувачкиот 
цевовод се определуваат зависно од проточните ко-
личества на воздухот на доводните цевоводи. 

Член 172 
Со вентилот за промена на начинот на про-

ветрување треба да се обезбеди проток на возду-
хов низ двата отвора, додека третиот е херметички 
затворен. 
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Отпорот на струењето чза воздухот на вентилот 
за промена на начинот на проветрување не треба 
да биде поголем од 30 Ра при заштитното прове-
трување. 

Член 173 
Цевоводот за распределба на воздухот треба со 

еластична спојница да се врзува за филтровенти-
лациониот уред. 

4. Елементи за пречистуваше 

Член 174 
Како елементи за пречистување на воздухот во 

засолништето треба да се ,користат песочни прет-
филтери или други механички претфилтери, ф и л -
тери за груб "прав и филтери за колективна зашти-
та, а можат да се користат и филтери за јагленмо-
ноксид. 

Член 175 
Песочниот претфилтер се користи при зашти-

тно проветрување на засолништето сам или 
во врска со филтерот за колективна заштита. 

Песочниот претфилтер се формира од песочна 
полнетица сместена во садот и од собирните кана-
ли со прорези. 

Член 176 
За полнетица на песочниот претфилтер мора да 

се употреби природен или дробен агрегат за подго-
твување на бетон со фреквенција 1 m m до 4 mm, 
или 4 mm до 8 mm. 

Ако за полнетица се употреби агрегат со ф р а к -
ција 1 mm до 4 mm, височината на слојот на пол-
нетицата треба да изнесува 80 cm, а ако се упо-
треби агрегат со фракција 4 mm до 8 mm, височи-
ната на слојот на полнетицата треба да из-несува 
120 cm од горниот раб на собирниот канал. 

Песочните претфилтери се формираат од едини-
ци со основа 1 m X 1 m или 1 m X 2 m. 

Бројот на единиците на песочните претфилтери 
се определува според протокот на воздух за заш-
титно проветрување на засолништето. 

Во двонаменските објекти филтерските едини-
ци можат да се распоредат и во два реда, по вер-
тикала, со растојание што обезбедува пристап кон 
тие единици. 

1 Член 177 
Собирниот канал со прорези се поставува на 

дното на садот на песочниот претфилтер. Тој канал 
треба да има цевен ѓгриклучок, чиј пречник се 
определува според одредбите на член 168 од овој 
правилник. 

Широчината на еден прорез треба да изнесу-
ва до 1 cm, а вкупната површина на сите прорези 
— најмалку 800'cm2 по 1 т 2 површина на песоч'-
ниот претфилтер. Отворите на прорезите мораат да 
бидат така обликувани што "да оневозможуваат на-
влегување на песок во каналот. ^ 

Ѕидовите на собирниот канал се димензиони-
раат на вонредно -оптоварување од 30 кРа и на те-
жината на полнетицата зголемена за коефициентот 
Ki од член 51 на ОВОЈ правилник. 

) 

Член 178 
Експлоатационите карактеристики на песочни-

от претфитер мораат да обезбедуваат; 

1) механичкиот отпор при минувањето на номи-
нални количества на воздух да не биде поголем од 
200 Ра; 

2) максималното напречно оптоварување со 
воздух по 1 т 2 површина на песочниог претфилтер 
да изнесува: , 

— 63 т 3 / ч а с — За песочна пол негица 0 1 mm 
до 4 mm; 

— 125 т 3 / ч а с — за песочна полнетица 0 4 mm 
до 8 mm. ^ 

Член 179 
Номиналните капацитети на филтерите за груб 

прав. изнесуваа 150 т 3 / ч а с , 300 т 3 / ч а с , 600 т 3 / ч а с 
и 1200 т 3 / час . 

Номиналните капацитети на механичките прет-
филтери изнесуваат: 400' т 3 /час, ( 600 т 3 / ч а с и 
1000 т 3 / ч а с . 

Член 180 
Механичкиот i претфитер може да се користи 

- наместо песочниот претфилтер, сам или во врска 
со филтерот за колективна заштита. 

Механичкиот претфилтер се формира од влак-
неста или друга погодна ^ полнетица сместена, по 
правило, во металното Куќиште. 

Наместо еден механички претфилтер од став 1 
на овој член можат да се користат два механички 
претѓфилтери или повеќе механички претфилтери 
врзани паралелно. 

Член 181 
Експлоатационите карактеристики на. механич-

киот претфилтер ^мораат да обезбедуваат: 
1) почетниот механички отпор при минување 

на номиналните проточни количества на воздух да 
не биде поголем од 100 Ра; 

2) да може да поднесе натпритисок од 30 кРа 
без нарушување на функцијата; 

3) да може да поднесе трајно тоИлотно оптова-
рување од најмалку Д20оС без нарушување на 
функционалноста; 

4) да има ефикасност на пречистување на воз-
духот најмалку од 85% според стандардниот метод 
за цементен прав; 

5) куќиштето да го херметизира при натприти г 
сок ДО 30 кРа ; 

6) да може да се употребува до двократен износ 
на почетните механички отпори. 

\ Член 182 
Филтерите за груб прав се вградуваат на до-

водниот цевовод за нормално проветрување, пред 
вентилаторот. 

Доводниот отвор и одводниот отвор на" телото 
на филтерот за груб прав можат да ^се постават во 
правец или под агол од 90о. 

Член 183 
Ефикасноса на пречистувањето на воздухот со 

филтер за груб прав се условува со задржување на 
честички од пр'ав за најмалку 80%. а се определу-
ва според еден од признатите методи. 

Почетниот отпор на струењето на воздухот при 
номиналните протоци треба да изнесува најмногу 
100 Ра. 
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Филтерите за груб прав треба да поднесат нат-
притисок од 10 кРа без нарушување на функцијата. 

Член 184 
Филтерите за колективна заштита треба' да ги 

исполнуваат условите предвидени со прописите на 
Југословенската народна армија. 

Почетниот отпор на струењето на воздухот низ 
филтерот за колективна заштита треба да изнесува 
најмногу и тоа: N 

1) 350 Pa — за номинален проток од 63 т 3 / ч а с ; 
2) 480 Pa — за номинален проток од 125 т 3 / ч а с ; 
3) 600 Pa — за номинален проток од 250 ш 3 /час. 

Член 185 
Во засолништето мора да се обезбеди резерва 

за едно заменување на филтерите од чл. 180, 182 
и 184 на овој правилник. 

5. Елементи за распределба на воздухот 

Член 186 
Како елементи за распределба на воздухот во 

засолништето треба да се користат центрифугални 
вентилатори, анемостати, цевоводи за распределба 
на воздух, придушувачи на бучава, шибери за воз-
дух и вентилира регулирање на натпритисокот. 

Член 187 
Во засолништата треба да се вградуваат цен-

трифугални вентилатори кои покрај асинхрони 
електромотори на наизменична струја, имаат и ра-
чен или ножен погон и кои обезбедуваат непреки-
ната работа во траење од најмалку 400 часови. 

Погонската сила на рачката за задвижување 
на вентилаторот не смее да надминува 60 W при 30 
до 45 обрти во минута. 

Зависно од потребното количество - на воздух 
(член 140), во засолништето можат да се вградат 
повеќе вентилатори. 

Член 188 
Номиналните големини на вентилаторот се оп-

ределуваат според количествата на воздух во сог-
ласност со член 140 на овој правилник. 

Член 189 
Применетите центрифугални вентилатори, за -

висно од начинот на проветрување (член 139), 'Тре-
ба да имаат напор, и тоа: 

1) при заштитно проветрување: 
— од 1000 Pa — за вентилатори со номинална 

големина 63/150 т 3 / ч а с ; 
— од најмалку 1250 Pa — за вентилатори со 

номинална големина 125/300 т 3 / ч а с ; 

2) при нормално проветрување: 
— од најмалку 650 Pa — за сите номинални го-

лемини на вентилаторите. 

Член 190 
Дозволеното вкупно ниво на звучниот притисок 

на центрифугалните вентилатори на пробната маса 
не смее да надминува 75 dBCB) мерено на оддалече-
ност од 4 m од вентилаторот во слободен простор 
(глува комора) и во однос на Р0 = 2.10-5 Ра, ' 

Член, 191 
Нивото на бучавата во празна просторија за 

престој не смее да надминува 65 dB (А) 4- 10%. 
Бучавата се мери на средината на празната 

просторија за престој на 1,5 m од подот. 
За придушување на недозволената бучава во 

цевоводите за распределба на воздухот мораат да 
се вградат стандардни цридушувачи. 

Член 192 
За распределба на воздухот во засолништето 

треба да се користат анемостати кои со својата кон-
струкција овозможуваат регулирање на количество-
то на воздухот што влегува. 

Член 193 
Цевоводите за распределба на воздухот при 

нормално и заштитно проветрување се вградуваат, 
по правило, под таванот, при што треба да се обез-
беди отстранување на хсондензираната вода од цево-
водот. Пресеците на цевоводот се определуваат со 
пресметка. 

Член 194 
Шибери за воздух за херметичко затворање се 

поставуваат заради обезбедување на одводните от-
вори за воздух кои се во врска со надворешната 
атмосфера. 

Шиберите за воздух можат да се користат за 
херметичко затворање на проточниот пресек и за 
регулирање на протокот на воздухот. 

Член 195 
Номиналните големини на шиберите за воздух 

изнесуваат 0 100 mm, 0 150 m m и 0 200 mm. 
Шиберите за воздух треба да поднесат натпри-

тисок од 30 кРа, без нарушување на функцијата. 

Член 196 
Отворите за одвод на воздухот од просториите 

на засолништето во браните и експанзионите комори 
се спремаат со вентили за регулирање на натпри-
тисокот (со шибер). 

Со вентилот за регулирање на натпритисокот 
(со шибер) треба да се обезбеди: 

1) одвод на воздухот од просторијата на засол-
ништето' во браната или во експанзионата комора; 

2) регулирање на натпритисокот во засолниш-
тето; 

3) затворање на отворот за одвод на воздухот. 

Член 197 
Номиналните големини и карактеристиките на 

вентилите за регулирање на натпритисокот се опре-
делуваат според одредбите на член 158 од овој пра-
вилник. 

6. Елементи за контрола 

Член 198 
Како елементи за контрола на системот за про-

ветрување на засолништето треба да се користат 
мерачи на протокот на воздухот, мерачи на натпри-
тисокот, термометри, хидрометри и инструменти за 
детекција, идентификација и дозиметрија на ради-
јационите и хемиските агенси. 



Петок, 21 окт,омври 1^83 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 55 — Страна 1545 

Член 199 
Вентилаторите треба да се опремат со мерач 

на протокот на воздухот за континуирана контрола 
на протокот на воздухот при нормално и заштитно 
проветрување. 

Член 200 
Мерачот на натпритисокот треба да се постави 

во просторијата за сместување на вентилаторот или 
во негова непосредна близина. 

Подрачјето на мерењето на мерачот на натпри-
тисокот треба да изнесува најмалку 150 Ра. 

Мерачот на натпритисокот се поврзува со над-
ворешната атмосфера преку цевка. Надворешниот 
кра ј на таа цевка мора да се спроведе надвор од 
засолништето и да се заштити од навлегување на 
вода. 

Приклучниот отвор на мерачот на натпритисо-
кот треба да има херметички затворач. 

Член 201 
Инструментот за контрола на присуството на 

радијациони и хемиски агенси во засолништето се 
користи во согласност со планот за организирање на 
радијационо-биолошко-хемиска заштита на опште-
ствено-политичката заедница. 

7. Својства на користениот материјал 

,Член 202 
Материјалот аа изработка на ,елементите на сис-

темот за проветрување мора да биде еластичен, 
жилав и незапалив, и под топлотно дејство не смее 
да развива штетни гасови или парен. 

'Материјалот за изработка на елементите за заш-
тита од ударен бран треба да биде отпорен на топ-
лотно оптоварување на температура од најмалку 
200 0 С во траење од 180 минути. 

Член 203 
Средствата што се употребуваат за заштита 

на елементите на системот за проветрување од ко-
розија мораат да ги исполнуваат условите од член 
82 на овој правилник. 

8. Постапка и начин за контролирање и верифика-
ција на својствата, карактеристиките и квалитетот 

на елементите на системот за проветрување 

Член 204 
Својствата, карактеристиките и квалитетот на 

елементите на системот за проветрување се верифи-
цираат со атестирање на типот, и тоа на: ' 

1) противударниот вентил; 
2) противударниот вентил за регулирање на 

натпритисокот; 
3) брзозатворачкиот вентил; 
4) шиберот за промена на начинот на проветру-

вањето; 
5) филтерот за колективна заштита; 
6) вентилаторот; 
7) вентилот за регулирање на натпритиеокот. 

Сите произведени елементи на системот за про-
ветрување треба да бидат снабдени со техничко 
упатство и со гарантен лист. 

Член, 205 
Елементите на инсталациите за проветрување, 

кои претставуваат , самостојни средства, треба да 
имаат таблица која се поставува на видно место и 
која содржи податоци за производителот, видот на 
производот, типот, бројот и серијата if а, производот, 
како и основни технички карактеристики. 

Покрај таблицата од став 1 на овој член, на 
средствата што имаат подвижна делови со видни 
ознаки треба да се обележат правците на движе-
њето. 

Член 206 
По завршеното монтирање на системот за про-

ветрување и на средствата з з затворање на^ отворот 
во засолништето, мораат да се контролираат и ве-
рифицираат: ' 

1) количествата на воздух за нормално и заш-
титно проветрување што се доведуваат во засол-
ништето низ отворите за довод на воздух при 
машински и рачен погон, со вклучување на сите 
отпори, односно нивните симулатори (филтер за 
колективна заштита, песочен претфилтер), во сог-
,ласност со член 140 на овој правилник; 

2) работата на вентилот за регулирање на нат-
притисокот и на противударните вентили за регули-
рање на натпритисокот и постигнатиот натпритисок 
во засолништето при заштитно проветрување во 
согласност со чл. 141 и 158 на овој правилник; 

3) брзината на струењето на воздухот при нор-
мално проветрувања според член 142 на овој пра-
вилник ; 1 , 

4) распределбата на воздухот по просториите на 
засолништето во согласност со чл. 144 и 145 на овој 
правилник; 

5) функциите на елементите од член 146 на овој 
правилник во склоп на системот за проветрување 
на засолништето; 

6) нивото на бучавата во просторијата за престој 
според член 191 на овој правилник; 

7) условното траење на натпритисокот во -сог-
ласност со член 207 на овој правилник; ^ 

8) погонската енергија при дачно задвижување 
на вентил аторот со 30 до 45 обрти во''минут во тек 
од шест минути, без забележителни знакови на за-
морување. 

Член 207 
Условното траење на натпритисокот се опреде-

лува со мерење на ' интервалот на опаѓањето на 
натпритисокот од почетните 150 Ра на 50 Ра во зат-
ворена просторија за престој, под услов да се затво-
рени сите отвори за движење и другите отвори во 
засолништето. Условното траење на натпритисокот 
во интервал од 150 Ра до 50 Ра треба да изнесува 
најмалку 15 минути. 

Член 208 
Контрола и верификација на системот за про-

ветрување на засолништето во смисла на член 206 
од овој правилник мора да врши стручно оспособена 
и овластена организација коза при изградбата на 
односното засолниште не се појавувала како инвес-
титор, проектант, произведувач на опремата или 
изведувач. 
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XI. ИНСТАЛАЦИИ ЗА ЈАКА И СЛАБА СТРУЈА 

Член 209 
Електроенергетските инсталации и уреди во за-

солништата мораат да ги исполнуваат' условите за 
влажни простории. 

Член 210 
Засолништата за основна заштита мораат да 

имаат електрични инсталации, и тоа за: 
1) о-сновно електрично ,осветление и приклуч-

н и ц а 
2) помошно осветление; 

моторниот погон за уредите на електромото-
рен погон; i 

4) телефон за врска со градската тт мрежа;1 

' 5) радиоантена. 

Член 211 
За сите вградени електрични инсталации, елек-

трична опрема и електрични уреди во засолништето 
посебно мораат, по завршетокот на работите, да се 
извршат испитувања и да се обезбедат атести. 

1. Напојување со електрична енергија 

Член 212 
Електричните потрошувачи во засолништето се 

напојуваат од дистрибутивната електрична мрежа. 
Помошното осветление се напојува со рачен 

електричен генератор. 
Ако в е објектот во кој се наоѓа и засолништето 

е обезбеден резервен извор на електрична енергија 
(дизел-електричен агрегат) или дел од потрошува-
чите во ТОЈ објект се напојува од резервен извор на 
електрична енергија надвор од објектот, мора и за-
солништето да се напојува и од тој резервен' извор 
на електрична енергија. 

Член 213 
Ако во објектот во кој се наоѓа засолништето 

постојат приоритетни потрошувачи за кои напојува-
њето со електрична енергија посебно се решава, и 
засолништето мора да се смета како приоритетен 
потрошувач. 

Член 214 
За регистрирање на потрошувачката на елек-

трична енергија, во засолништето мора да се вгради 
посебно броило во орманот за електрични броила 
на објектот во кој засолништето се наоѓа или во по-
себен орман, ако засолништето е градено како посе-
бен објект. 

2. Електрични инсталации и опрема за јака струја 

Член 215 
) 

Минувалиштата на електричните водови низ 
ѕидовите помеѓу просториите кои можат да бидат 
контаминирани и просториите кои се заштитени од 
контаминирање мораат да бидат изведени така што 
да не пропуштат гасови под притисок КОЈ може да 
се создаде на тоа место. 

„ Петок, 21 октомври 1983 

Член 216 
Разводниот орман со електрична опрема за оси-

гурување на струјните кругови на помошното освет-
ление мора да биде вграден во непосредна близина 
на разниот генератор. 

Член 217 
Електрична инсталација на помошното осветле-

ние мора да биде изведена издвоено од другата 
електрична инсталација. 

Прекинувачите на помошното осветление мо-
раат видно да се разликуваат по формата или озна-
ките од другата електрична опрема. 

Член 218 
Бројот на електричните приклучници се опре-

делува според нормативот — едно парче на секои 
25 лица, а не помалку од две парчиња во простори-
јата за јпрестој. 

Член 219 
Сета електрична опрема, електричните уреди, 

светилките и врските на електричните инсталации 
мораат да бидат заштитени од потрес според чл. 52 
и 53 ria овој правилник. 

Член 220 
Просториите на засолништето од член 29 на овој 

правилник1 мораат да имаат електрична инсталација 
за основно осветление и електрична инсталација за 
помошно осветление. 

Влезовите и помошните излези од засолништето 
мораат да имаат електрична инсталација за основно 
осветление. 

Член 221 
Во засолништата што се наоѓаат во склоп на 

објектите мора да се примени истиот систем на заш-
тита од превисокиот допирен напон кој е применет 
во објектот во чиј состав се наоѓа засолништето. 

Член 222 
Во состав на напојниот вод за засолништето 

мора да се наоѓа посебен заштитен вод приклучен 
на заштитниот вод на објектот, ако засолништето е 
во составот на тој објект. 

Во засолништата кои се во склоп на објектот не 
е дозволено врзување на еобирницата на заштит-
ниот вод и на собирницата на нулевиот вод. 

N Член 223 
Сите провод ни делови на уредите П на метални-

те инсталации во засолништето, коџ нормално не 
се под напон, мораат да бидат поврзани со заштит-
ниот вод за заштитната собирните во разводниот 
орман на засолништето, односно во посебниот орман 
со собирницата за изедначување на потенцијалите 
на која се приклучуваат сите заштитни водови, во-
довод заземјувачот и водот од заштитната собирни-
ца во разводниот орман со електрична опрема на 
засолништето. 

Член 224 
Електричната опрема за контрола на работата 

на уредот на засолништето; по правило, се вградува 
во разводниот орман со електричната опрема во 
просторијата" за уреди. Таа опрема мора да биде 
обележена со видни и трајни ознаки на својата 
функција. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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3. Осветление 

Член 225 
Најмалата просечна осветленост при основното 

осветление на просториите за престој и на уредите 
мора да биде 80 1х, а за другите простории 50 1х, 
ако изворот - на светлост е сијалица со вжарено 
влакно. 

Осветленоста на просториите на двонаменските 
објекти мора да биде во согласност со нивната 
намена. 

Член 226 
Како помошно осветление се користат Светилки 

чиј светлосен извор има моќност од 0,2 W / m 2 осно-
ва, но не помала од 5W. Површината на основата 
што се осветлува со една светилка од помошното 
осветление не може да биде поголема од 5 0 м 2 . 

Член 227 
Свтилките за основно и помошно осветление . 

мораат да бидат заштитени од механички оштету-
вања заради: спречување повреда на лица од скрше-
ни парчиња и од облогот на светлосниот извор. 

Член 228 
Светилките за основно осветление се вклучу-

ваат локално. Светилките за помошно осветление 
се вклучуваат централно за просториите за престој, 
за уредите и санитарните простории, а за другите 
простории — локално. 

4. Електрични инсталации за слаба струја 

Член 229 
Телефонската инсталација за врска со месната 

телефонска кабелска мрежа треба да се изведе во 
просторијата за престој. 

Член 230 
Кабелската инсталација за приемната антена 

треба да се изведе , од приклучокот за антена до 
приклучокот на корисникот во просторијата за 
престој. 

Приклучоците на корисниците мораат да бидат 
означени со симбол за приемната антена. 

Антената мора да биде направена за прием на 
опсег од мошне високи фреквенции — VHF, FM, од 
монтажен тип, во форма на стап и во согласност со 
планот за радиоврски во општествено-политичката 
заедница. 

За, монтажа на антената треба да се вградат 
соодветни носачи на крајот на помошниот излез. 

Антената и деловите за монтажа мораат да би-
дат заштетени од сите влијанија на околината. 

XII. ОДРЖУВАЊЕ И ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА 

Член 231 
Засолништето редовно мора да се одржува во 

исправна состојба, според важечките пропсии и 
упатството за одржување на засолништата кое е 
составен дел на техничката документација на за-
солништето. 

Член 232 
Секое засолниште мора да има книга за одржу-

вањето, во која се внесуваат податоци за извршени-
те прегледи и технички контроли, како и за презе-
мените мерки и за начинот за отстранување на 
утврдените недостатоци. 

Со книгата за одржување на засолништето се 
чуваат: упатството за одржување на засолништето, 
употребната дозвола на засолништето, атестите, 
гарантните листови и списокот на овластени серви-
си на производителот на опремата и уредите. 

Член 233 
За 'да се обезбеди сигурност и функционал-

ност на засолништето, еднаш годишно мора да се 
врши техничка контрола на засолништето, а особе-
но на: конструкцијата, средствата за затворање на 
отворот, опремата за престој, системот за пррветру-
вање и електроенергетската инсталација. 

Недостатоците утврдени при техничката кон-
трола или на друг начин мораат да се отстранат во 
рок од 30 дена од денот на нивното утврдување. 

Член 234 
Техничка контрола на засолништето врши 

стручно оспособена и за тоа овластена организација 
на здружен труд. 

XIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 235 
На изградените и опремените засолништа, на 

засолништата што се во изградба и на засолниш-
тата за кои е издадено одобрение за изградба, 
односно чии својства се утврдени со урбанистичко-
-техничките услови, од денот на влегувањето во си-
ла на овој правилник се применуваат одредбите од 
чл. 231 до 234 на овој правилник. 

Член 236 
Центрифугалниот вентилатоо со погонска моќ-

ност на рачката поголема од 60 W може да со вгра-
дува во засолништата една година од денот на 
влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 237 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за тех-
ничките нормативи за изградба на засолништа 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 11/76). 

Член 238 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Сојузен секретар 
за народна одбрана, 

адмирал 
Бранко Мамула, с, р. 

Р. в. П бр. 38 
29 септември 1983 година 

Белград 
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ШЕМА НА ОПТОВАРУВАЊЕТО 
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Цртеж бр. 3 661. 

РАСПОРЕД НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА СИСТЕМОТ ЗА 
ПРОВЕТРУВАЊЕ НА ЗАСОЛНИШТА 

Врз основа на член 56 став 3 од Законот за пуш-
тање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ' ' , 
бр. 9/81), Сојузниот комитет за труд, здравство и со-
цијална заштита донесува 

ЛЕГЕНДА: 1. Шмукален отвор 2. Противударен вен-
тил 3. Цевковод за нормално проветру-
вање 4. Песочен претфилтер 5. Цевко-
вод за заштитно проветрување 6. Брзо-
затворачки вентил за херметичко зат-
ворање на проточниот пресек 7. Обико-
лен цевковод 8. Филтер за колективна 
заштита 9. Филтер за груба прашина 10. 
Вентил за промена на начинот на про-
ветрувањето 11. Центрифугален венти-
латор 12. Мерач на протекот на воздух 
13. Цевковод за распределба на возду-
хот 14. Анемостати 15. Вентил за регу-
лирање на натпритисокот 16 Шибер 
за воздух 17. Противударен вентил за 

-регулирање на натпритисокот 18. Мерач 
на натпритисокот. 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ PRO-
CULIN КАПКИ ЗА ОЧИ ОД' 10 ml, СЕРИЈА БРОЈ 
14020-01, ПРОИЗВОД ПА „АЛКАЛОИД" - СКОПЈЕ 

1. Се повлекува од промет лекот PROCULIN 
капки за очи од 10 ml, серија број 14020-01, произ-
вод на „Алкалоид" — Скопје, што е пуштен во про-
мет спротивно на одредбите од Законот за пуштање 
на лекови во промет. 

2. Организациите на здружен труд ка ј кои се 
наоѓа лекот од точка 1 на оваа решение се должни 
сите затечени количества на лекот од таа точка да 
му ги вратат на производителот во рок од осум дена 
од денот на објавувањето на ова решение во „Служ-
бен лист на СФРЈ". 

3. Ова, решение се објавува во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. У-07 2795 
30 септември 1983 година 

Белград . 

Претседател 
на Сојузниот комитет 

за труд, здравство 
и социјална заштита, 

д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, с. р. 

662. 

Врз основа на член 56 став 3 од Законот за пуш-
тање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 9/Ѕ1), С О Ј У З Н И О Т комитет за 1руд, здравство и со-
цијална заштита донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ MU-
CODYNE СИРУП ОД 209 ml, СЕРИЈА БРОЈ 01040033, 

ПРОИЗВОД НА „ЗОРКА" - ШАБАЦ 

1. Се повлекува од промеа лекот MUCODYNE 
сируп од 200 ml, серија 6poj 01040033, производ ,на 
„Зорка" — Шабац, што е пуштен во промет спро-
тивно на одредбите од Законот за пуштање на леко-
ви во промет. 

2. Организациите на здружен труд ка ј кои се 
наоѓа лекот од точка 1 на ова решение се должни 
сите затечени количества на лекот од таа точка да 
му ги вратат на производителот во рок од осум дена 
од денот на објавувањето на ова решение во „Служ-
бен лист на СФРЈ". 

3. Ова решение се објавува во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. У-07 2794 
30 септември 1983 година 

Белград 

Претседател 
на С О Ј У З Н И О Т комитет i 

за труд. здравство 
и социјална заштита, 

д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, с. р. 
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663. 665. 

Врз основа на член бб став 3 од Законот за пуш-
тање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 9/81), С О Ј У З Н И О Т комитет за труд, здравство и со-
цијална заштита донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ;НА ЛЕКОТ СЕ-

DILANID КАПКИ ОД 10 ml, СЕРИЈА БРОЈ 47910182 
И СЕРИЈА БРОЈ 98730381, ПРОИЗВОД НА „КРКА" 

- НОВО МЕСТО 

1. Се повлекува од промет лекот CEDILANID 
капки од 10 ml, cepиja број 47910182 и серија број 
98730381, производ на ,Дрка" — Ново Место, што е 
пуштен во промет спротивно на одредбите од Зако-
нот за пуштање на лекови во промет., 

2. Организациите на здружен труд ка ј кои се 
наога лекот од точка 1 на ова решение се должни 
сите затечени количества на лекот од таа точка да 
му ги вратат на производителот во рок од осум дена 
од денот на објавувањето на ова решение во „Служ-
бен лист на СФРЈ". 

3. Ова решение се објавува во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. У-07 2793 
30 септември 1983 година 

, Белград 

Врз основа на член 56 став 3 од Законот за пуш-
тање, на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 9/81), Сојузниот комитет за труд, здравство и со-
цијална заштита донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ 
MONVAN ТАБЛЕТИ ОД 30 X 100 mg, СЕРИЈА БРОЈ 
08720282, ПРОИЗВОД НА- „БОСНАЛИЈЕК" - СА-

РАЕВО 
/ 

1. Се повлекува од промет лекот HONVAN таб-
лети од 30 X 100 mg, серија број 0672023^ со рок на 
траење до февруари 1985 година, производ на „Бо-
сна лиз ек" - Сараево, што е пуштен во промет спро-
тивно на одредбите од Законот за пуштање на леко-
ви х' во промет. 

2. Организациите на здружен труд к а ј кои се 
наоѓа лекот од точка 1 на ова решение се должни 
сите затечени количества на лекот од таа точка да 
му ги вратат на произв-одителот во рок од осум дена 
од денот на објавувањето на ова решение во „Слу-
жбен л^гст на СФРЈ". 

3. Ова решение се објавува' во „Службен лист 
на СФРЈ". 

Претседател 
на Сојузниот комитет 

за труд, здравство 
и социјална заштита, 

д-р Горѓе Јаковлевиќ, с. р. 

Бр. У-07 2792 
30 септември 1983 година 

Белград 

Претседател 
н а Сојузниот комитет 

за труд, здравство 
и социјална заштита, 

д-р Горѓе Јаковлевиќ, с. р. 

Врз основа на член 56 став 3 од Законот за пуш-
тање на лекови во промет („Службен лист на С Ф Р Ј " , 
бр. 9/31), СОЈУЗНИОТ комитет за труд, здравство и со-
цијална заштита донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ NO-
ZINAN АМПУЛИ ОД 30 X 25 mg, СЕРИЈА БРОЈ 
14054-01, ПРОИЗВОД НА „АЛКАЛОИД" - СКОПЈЕ 

1. Се повлекува од промет лекот NOZINAN ам-
пули од 30 X 25 mg, серија број 14054-01 производ 
на „Алкалоид" — Скопје што е пуштен во промет 
спротивно на одредбите од Законот за пуштање на 
лекови во промет. 

2. Организациите на здружен труд ка ј кои се 
наоѓа лекот од точка 1 на ова решение се должни 
сите затечени количества на лекот од таа точка да 
му ги вратат на производителот во рок од осум дена 
од денот на објавувањето на ова решение во „Слу-
жбен лист на СФРЈ". 

3. Ова решение се објавува во „Службен лист на ' 
СФРЈ". 

Бр. У-07 2796 
30 септември 1983 година 

Белград 

Претседател 
На С О Ј У З Н И О Т комитет 

за труд, здравство 
и социјална заштита, 

д-р Горѓе Јаковлевиќ, с. р. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр 38/77 
и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СРЕД-

СТВА ЗА ЛИЧНА ЗАШТИТА 

' Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за средства за лична заштита, кои 
ги имаат следните називи и ознаки: 

-1) Средства за лична заштита. 
Средства за заштита на окото. Штит-
ник за очи. Технички услови и испи-
тувања - - - - - - - JUS Z.B1.033 

2) Средства 1 за лична заштита. 
Средства за заштита на окото. Штит-
ник за очи и лице. Технички услови JUS Z.B1.034 

3) Средства за лична заштита. 4 / 
Филтри за заштита на окото од днев-
на светлина 

4) Средства за лична заштита. 
Филтри^ за заштита на окото. Методи 
за испитување на филтрите за днев-
на светлина 

5) Средства за лична заштита. 
Очила за сонце — — — — — — JUS Z.B4.004 

6) Средства за лична заштита. 
Очила за корекција на видот. Оптич-
ко приспособување на очилата 

- - - - - JUS Z.B4.002 

- - - - - - JUS Z.B4.003 

- JUS Z.B4.006 



Страна 1552 — Број 55 С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ НА С Ф Р Ј „ Петок, 21 октомври 1983 

Член 2 

Југословенските стандарди од член 1 ч на овој 
правилник се составен дел на ОВОЈ правилник, а 
се објавуваат во посебно издание на С О Ј У З Н И О Т за -
вод за стандардизација. 

Член 3 
Освен југословенските стандарди JUS Z.B4.002, 

JUS Z.B4.003 и JUS Z.B4.004, чие применување не 
е задолжително, југословенските стандарди од член 
1 на овој правилник се задолжителни во целост, 
а ќе се применуваат на средствата за лична заштита 
што ќе се произведат односно увезат од денот на 
влегувањето во сила на ОВОЈ правилник:. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат Југословенските 
стандарди кои ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Лични заштитни средства. 
Штитник за очи - - - - - JUS Z.B1.033 

2) Лични заштитни средства. 
Штитник за очи и лице — — — — JUS Z.B1.034 
донесени со Решението за југословенските стан-
дарди за заштитни средства при работата („Служ-
oei-i лист на СФРЈ", бр. 4/64). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила на 1 Јануари 

1084 година. 

Бр 50-13903/1 
23 септември 1983 година 

Белград 
Директор 

на С О Ј У З Н И О Т Јавод за 
стандардизациЈ а. 

By ќашин Драгоевиќ, с. р. 

667. 

Врз основа на член 22 став 2 од З . ^очот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 
и 11/80). директорот на С О Ј У З Н И О Т завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ВОДО-
' РОД-ПЕРОКСИД, ТЕХНИЧКИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за водород-псроксид технички, кои 
ги имаат следните називи и ознаки. 

1) Водород-перочсид, технички. 
Технички услови - - - JUS Н В1 022 

2) Испитување на технички водо-
род-пероксид. Одредување на изгле-
дот - - - - - - - -

3) Испитување на технички водо-
род-пероксид Одредување на содр-
жината на водород-пероксид. Волу 
метриска метода — — — 

JUS Н.В8.653 

— - JUS Н.В8.654 
4) Испитување на технички водо-

род-пероксид. Одредување на посто-
јаноста. Волуметриска метода — — 

5) Испитување на технички водо-
род-пероксид. Одредување на содр-
жина на слободни киселини (како 
Н2ЅО4). Волуметриска метода 

JUS Н.В3.655 

- JUS Н.В8.656 

6) Испитување на технички водо-
род-пероксид. Одредување на остато-
кот по испарувањето. Гравиметриска 
метода. — — — — - - - J U S Н.В8.657 

7) Испитување на технички водо-
род-пероксид. Одредување на остато 
кот по жарењето. Гравиметриска ме 
тода — — — — — - - JUS Н.В8.658 

8) Испитување на технички водо-
род-перзксид. Одредување на содр-
жината на фосфати . Спектрофото-
метриска метода — - - - JUS Н.В8.659 

^ Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел на ОВОЈ - правилник, а 
се објавуваат во посебно издание на Сојузниот за-
вод за стандардизација . 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на водород-персксид, технички, што ќе 
се произведе односно увезе од денот на влегува-
њето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да в а ж и југословенскиот стан-
дард кој го има следниот назив и ознака: 

" Водород-пероксид — — — — JUS Н.В1.022 
донесен со Решението за Југословенските стандар-
ди од областа на производството на аноргански 
киселини, хипохлорити и пероксид („Службен лист 
на СФРЈ" , бр. 33/G4). 

Член 5 
ОВОЈ правилник влегува во сила по истекот на 

три месеци од денот на објавувањето во „Службен 
лист на1 СФРЈ" . 

Bp 50-13904/1 
23 септември 1983 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизациј а, 

By ќашин Драгоевиќ, с. р. 

668. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ" , бр. 38/77 
и 11/80). директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПРОЕК-

Т И Р А Њ Е И ИЗВЕДУВАЊЕ НА ДРВЕНИ 
К О Н С Т Р У К Ц И И 

. Член 1- f -
Со ОВОЈ правилник се пропишува Југословен-

скиот стандард за проектирање и изведување на 
дрвени конструкции, кој го има следниот назив и 
ознака: ^ ^ 

Проектирање и изведување на 
дрвени конструкции. Материјали за 
изработка на дрвени конструкции. 
Технички услови — — — —1 — J U S U.D0.001 
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Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-

вилник е составен дел на ОВОЈ правилник, а се 
објавува во посебно издание на СОЈУЗНИОТ завод за 
стандардизациј а. 

Член 3 
Југословенскиот стандг^д од член 1 на овој 

правилник е задолжителен во целост, а ќе се при-
менува на дрвени конструкции што ќе се произве-
дат односно увезат од денот на влегувањето во сила 
-па ОВОЈ правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по'истекот на 

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

Бр. 50-13905/1 
23 септември 1983 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вуќашин Драгоевиќ, с. р. 

669. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 
и 11/80), директорот на СОЈУЗНИОТ завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
З А Ј У Г О С Л О В Е Н С К И О Т С Т А Н Д А Р Д З А 

РАДИОКОМУНИКАЦИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословен-

скиот стандард за радиокомуникации што го има 
следниот назив и ознака: 

Радиокомуникации, Кабелски ди-
стрибуциони и заеднички антен-
ски системи. Карактеристика на сис-
темите што работат во фреквенцис-
киот опсег од Зо MHz до 1 GHz. 
Гранични вредности — — — — JUS N.N6.172 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник е составен дел на овој правилник,' а се 
објавува во посебно, издание на СОЈУЗНИОТ завод за 
стандарда ациЈ а. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник е задолжителен во целост, а ќе се при-
менува на радиокомуникации од денот на влегу-
вањето во сила на ОВОЈ правилник. 

X 
Член 4 

Со денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник престанува да важи Југословенскиот стан-
дард што го има следниот назив и ознака: 

Радиокомуникации. ' Кабелски 
дистрибуциони систем^ Карактерис-
тики на системи што работат во 
фрекфенциски опсег од' 30 MHz до 
1 GHz - 1 - - - - - J U S N N 6 172 
донесен со Правилникот за Југословенските стан-
дарди од областа на радиокомуникациите („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 68/78). 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила по истекот на 
три месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-13659/1 
21 септември 1983 година 

Белград 
- Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизациЈ а 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

670. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лPICT на СФРЈ", бр. 38/77 
и 11/80), директорот на СОЈУЗНИОТ завод за стандар-
дизација пропишува 

П РА В И Л НИК 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТРАН-
СПОРТНИ ЛЕНТИ И ТРАНСПОРТЕРИ СО ЛЕНТА 

( 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат Југословен-

ските стандарди за транспортни ленти и транспор-
тери со лента, кои, ги имаат следните називи и 
о с, наки: 

1) Транспортни ленти. Испиту-
вање на запаливоста на лента на 
фрикционен барабан — — — — 

2) Транспортни ленти. Одреду-
вање на отпорноста кон топлина — 

3) транспортни ленти со текстил-
ни влошки за рудници со подземна 
експлоатација на јаглен. Технички 
услови за запаливоста и испитување 
на запаливоста во тунел — — — 

4) Транспортери со лента Амор-
тизирачки прстени за носечки валЈаци 
и дискови за повратни валЈаци, Глав-
ни мери — — — — — — — 

Член 2 
Југословенските Стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел на ОВОЈ правилник, а 
се објавуваат во посебно издание на Сојузниот за-
вод, за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на транспортни ленти и транспортери со 
лента што ќе се произведат односно увезат од денот 
на влегувањето во сила на ОВОЈ правилник. 

Члин 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 50-13902/1 
23 септември 1983 година 

Белград 

Директор 
на ,СОЈУЗНИОТ завод за ' -

стандардизација, ' ' 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

JUS G.E2 235 

JUS G.E2.236 

JUS G.E2.261 

JUS G.E2.270 
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671. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 
и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

З А Ј У Г О С Л О В Е Н С К И О Т СТАНДАРД ЗА Е Л Е К -
Т Р И Ч Н И В Р Т Л И В И М А Ш И Н И 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословен-

скиот стандард за електрични вртливи машини што 
го има следниот назив и ознака: 

Електрични вртливи машини Оз-
нака на стегалките и на насоката на 
вртење - — - - - - - - - JUS N.G0.010 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник е составен дел на овои правилник, а се 
објавува во посебно изданиие на С О Ј У З Н И О Т завод 
за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на ОВОЈ 

правилник е задолжителен во целост, а ќе се при-
менува на електрични вртливи машини што ќе се 
произведат односно увезат од денот на влегувањето 
во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

шест месеци од денот на објавувањето во „Службен 
лисит на СФРЈ". 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен ,дел на свој правилник, а 
се објавуваат во посебно издание на Сојузниот за-
вод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на стандардните броеви од денот на вле-
гувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во си-ла на овој пра-

вилник престануваат да важат југословенските 
стандарди што ги имаат следните називи и ознаки: 

. 1) Стандардни броеви: Бројчени 
вредности и дефиниции — — — JUS А.А0.001 

2) Стандардни броеви: Насоки за 
примена - - - - - - - JUS А.А0.002 
донесени со Решението за југословенските стан-
дарди за стандардни броеви и за плоскати и кли-
нести расцепки („Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/56). 

Член 5 
Овој\ правилник влегува во сила по-истекот на 

три месеци од денот на објавувањето^ во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-13648/1 
21 септември 1983 година 

Белград 
Директор 

на С О Ј У З Н И О Т завод за 
стандардизација, 

Вукашии Драгоевиќ, с. р. 

Бр. 50-13649/1 
21 септември 1983 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, ' 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

672. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 
и 11/80), директорот на Сојузниот завод з,а стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
З А Ј У Г О С Л О В Е Н С К И Т Е С Т А Н Д А Р Д И З А С Т А Н -

Д А Р Д Н И Б Р О Е В И 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат Југословен-

ските стандарди за стандардни броеви што ги имаат 
следните називи и ознаки: 

1) Стандардни броеви. Редови на 
'стандардните, браеви — — - — JUS А.А0.001 

2) Стандардни броеви. Примена 

673. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 
и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
З А Ј У Г О С Л О В Е Н С К И Т Е С Т А Н Д А Р Д И З А К Е Р А -

М И Ч К И П Л О Ч К И И С А Н И Т А Р Н А ОПРЕМА 

Член 1 
Со ОВОЈ правилник се пропишуваат Југословен-

ските стандарди за керамички плочки и санитарна 
опрема што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Керамички плочки. Определу-
вање на коефициентот на линеарното 
термичко ширење за плочки со спе-
цијална намена — — — — — — JUSB.D8.052 

,2) Керамички плочки. Определу- ^ 
вање на отпорноста на температурни 
промени (според методата на Харкорт) JUS B.D8.054 

3) Керамички плочки. Определу-
вање на впивањето на вода — — — JUS B.D8.056 

4) Керамички плочки.-Испитува-
ње на отпорноста спрема замрзнува-
ње - - - - - - - - - JUS B.D8.058 

JUS B.D8.062 

JUS B.D8.064 

на стандардните броеви и на редо- ' 5) Керамички плочки. Определу-
вале на стандардните броеви — — JUS А.А0.002 вање на отпорноста на површината 

3) Стандардни броеви Примена , н а глазирани плочки спрема абење 
на модификуваните стандардни бро- 6) Керамички плочки. Опредслу-
еви — — — — — — — —/ JUS А.А0.005 вање на тврдоста според Мое — — 
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J U S В D8 066 

J U S B.D8.068 

- J U S B.D8.092 

J U S B.D8 099 

7) Керамички плочки. Определу-
вање на цврстината на свиткување 

8) Керамички плочки Проверу-
вање на мерите и изгледот на видната 
површина — — — — — — "— 

9) Керамички плочки. Определу-
вање на отпорноста на глазирани пло-
чки на хемикалии — — -

10) Керамички плочки и 'санитар-
на опрема. Проверка на квалитетот 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на ОЕОЈ 

правилник се составен дел на овој правилник, а се 
објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод 
за стандардизација. 

Член i 
Освен југословенските станда-рди J U S B.D8.052, 

- JUS B.D8.054, J U S B.D8.062 и J U S B.D8.092 чие при-
менување не е задолжително, Југословенските стан-
дарди од член 1 на ОВОЈ правилник се задолжителни 
во целост, а ќе се применуваат на керамички плоч Ј 

ки и санитарна опрема што ќе се произведе односно 
увезе од денот на влегувањето во сила на ОВОЈ пра-
вилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 50-13661/1 
21 септември 1983 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

- - - - - - - , JUSJNT.R1.399 

менуваат на полуспроводнички дискретни компо-
п е т и што ќе се произведат односно увезат од 
денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

три месеци од денот на објавувањето ЕГО „Службен 
лист на СФРЈ" . 

Бр. 50-13663/1 
21 септември 1983 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизациј а, 
Вугашшн Драгоевиќ, с. ра 

674. 

Врз основа на член 22 став 2 од Замокот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ" , бр. 38/77 
и 11/80). директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПОЛУ-
СПРОВОДНИЧКИ ДИСКРЕТНИ КОМПОНЕНТИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат Југословен-

ските стандарди за полуспроводнички дискретни 
компоненти што ги имаат следните називи и ознаки: 

- 1) Селенски одводници на прена-
пон. Гранични вредности и каракте-
ристики 

2) Двонасочни триодни тиристори 
(ТРИЈаци). Метода на мерење на кри-
тичната брзина на растење на 
напонот - - - - - - - - JUS N.R1621 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел на ОВОЈ правилник, а 
се објавуваат во посебно издание на СОЈУЗНИОТ за -
вод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-

675. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ" , бр. 38/77 
и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

' ^ П Р А В И Л Н И К 

' З А ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ З А 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за телекомуникации што ги имаат 
следните називи и ознаки: 

1) Телекомуникации. Гајтани изо-
лирани со PVC — маса. 

Општи технички барања 
2) Телекомуникации. Свитлив мо-

нтажен спроводник со изолација од 
PVC-маса. Тип ТМ 70 

3) Телекомуникации. Приклучен 
га јтан од типот TG 40 — — — — 

4) Телекомуникации. Приклучен 
гаЈтањ со парици од типот TG 41 и 
TG 41 Ѕ - - - - -

- 5) Телекомуникации. Га јтан за 
телекомуникациони апарати од типот 
TG 90 - - - - - -

6) Телекомуникации. Га јтан за 
телекомуникациони апарати од ти-
пот TG 91 - - - - - -

- J U S N.C2.031 

J U S N.C2.270 

J U S N.C2.340 

- J U S N.C2.341 
за 

IOT 
- JUS N.C2.390 

- J U S N.C2.391 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на ОВОЈ 

правилник се составен дел на Овој правилник, а се 
објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод 
за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на телекомуникации од.денот на влегува-
њето во сила на ОВОЈ правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во- сила на овој пра-

вилник престануваат да в а ж а т Југословенските стан-
дарди што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Телекомуникации. Taj тани изо-
лирани со термопластични маси. Опш-
ти технички прописи — — - - — JUS-N.C2.031 
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2) Телекомуникации. Приклучен 
гајтан, отпорен спрема прскачка вода, 
TG 4\) - - - - - - - - J U S N.C2.340 

3) Телекомуникации. Приклучен 
га јтан со впредени парици, отпорен 
спрема прскачка вода, TG 41 — - J U S N.C2.341 

4) "Телекомуникации. Гајтан за те-
лекомуникациони апарати, отпорен 
спрема прскачка вода, TG 9 0 v - - J U S N.C2.390 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за га јтани за телекомуникации („Службен лист 
на СФРЈ" , бр. 31/67). 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра -

вилник престанува да в а ж и Решението за југосло-
венскиот стандард за кабли за телекомуникации 
(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 47/65). 

Член 6 
v Овој правилник влегува во сила по истекот на 
три месеци од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ" . 

I 
Бр. 50-13654/1 

21 септември 1983 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизациј а, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

676. 

Б р з основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ" , бр. 38/77 
и 11/би), директорот на Сојузниот зав-од за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ З А МЕТО-
ДИТЕ НА ИСПИТУВАЊЕ МА ИНДУСТРИСКИТЕ 

И ОТПАДНИТЕ ВОДИ 

6) Испитување на индустриските и 
отпадните води. Определување на со-
држината на железото. Спектрофото-
метриска метода со 1,10-фенаитролин J U S H.Z1.170 

7) Испитување на индустриските и ' 
отпадните води. Определување на со-
држината на железото. Спектрофото-
метриска метода со калиумроданид J U S H.Z1.171 

Ч л е н 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се со-ставен дел на овој правилник, а се 
објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод 
за стандардизација . 

Член 3 
Применувањето на југословенските стандарди 

од член 1 на овој правилник не ^ задолжително. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на4 овој пра-

вилник престанува да в а ж и југословенскиот стан-
дард што го има следниот назив и ознака: 

Испитување на во,ди. Одредување 
на содржината на железо — — — J U S H.Z1.170 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на испитувањето на води („Службен лист 
на СФРЈ" , бр. 29/74). 

Член 5 
Овој правилник влег,ува во сила по истекот на 

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

Бр. 50-13660/1 
21 септември 1983 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

ста идар дизациј а, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за методите на испитување на ин-
дустриските и отпадните води што ги имаат след-
ните; називи и ознаки: 

1) Испитување на индустриските и 
отпадните води. Определување на со-
држината на бакарот. Спектрофото-
метриска метода со оксалдихидразид J U S H.Z1.100 

2) Испитување на индустриските и 
отпадните води. Определување на со-
држината на бакарот. Спектрофото-
метриска метода со натриумдиетил-
дитиокарбамат — — — — — — JUS H.Z1.101 

3) Испитување на индустриските и 
отпадните води. Определување на со-
држината на кадмиумот. Спектрофо-
тометриска метода со дифенил-тио-
карбазид-дитизон - — — — — J U S H.Z1.102 

4) Испитување на индустриските и 
отпадните води. Определување на со-
држината на кадмиумот. Поларограф-
ска метода - - - - - - - J U S H.Z1.103 

5) Испитување на индустриските и 
отпадните води. Определување на со-
држината на , хромот. Спектрофото-
метриска метода со дифенил-тиокар-
базид-дитизон — — — — — — JUS Н Z1.104 

677. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ" , бр. 38/77 
и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ 
З А СИЈАЛИЦИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за сијалици што ги имаат следните 
називи и ознаки ' 

1) Методи на мерење на порастот 
на температурата на подножјето на 
сијалица - - - - - - - J U S N..LQ.003 

2) Подножје за сијалици. Префо-
кусно подножје Р 45 t — 4 1. Склоп со 
прстен на готова сијалица. Главни ме-
ри - - - - - - - - - J U S N.L1.170 
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3) Сијалици за општа употреба. 
Сијалици во форма на топка. Главни 
мери и карактеристики — — — — 

4) Сијалици за општа употреба. 
Сијалици во форма на печурка. Глав-
ни мери и карактеристики — — — 

5) Сијалици за општа употреба^. 
Обични сијалици со трајност од 1500 h. 
Главни мери и карактеристики — — 

6) Сијалици за општа употреба. 
Сијалици во форма на печурка со 
трајност од 1500 h Главни мери и к а -
рактеристики — — — — — — 

7) Сијалици за општа употреба. 
Сијалици во форма на топка со тра ј -
ност од 1500 h. Главни мери и к а р а к -
теристики — — — — — — — 

8) Сијалици за општа употреба. 
Сијалици во форма на свеќа со т р а ј -
ност од 1500 h. Главни мери и к а р а к -
теристики — — — - — — 

Член 2 
Југословенските стандарди од 

правилник се составен дел на овој 
објавуваат во посебно издание на 
за стандардизација. 4 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на сијалици што ќе се произведат односно 
увезат од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во, си,ла на овој пра -

вилник престануваат да важат Југословенските стан-
дарди што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Сијалици со влакно од волфрам 
за општа употреба. Технички "пропи-
си и испитувања — — — — - - JUS N.L1.003 
донесен со ,Решението за југословенскиве стандарди 
за сијалици со влакно од волфрам за општа употре-
ба („Службен лист на СФРЈ" , бр. 6/64). 

2) Сијалици за општа употреба. 
Сијалици во форма на топка. Главни 
мери и карактеристики — — — — J U S N.H.202 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за електрични сијалици („Службен лист на СФРЈ" , 
бр. 9/67). . 

3) Подножја за сијалици. Префо-
кусно подножје Р 45 t — 4 1. Склоп 
со прстен на готова сијалица. Главни 
мери - - - - - - - - J U S N.L1.170 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за подножја на сијалици за моторни возила („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр 18/68). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 50-13650/1 
21 септември 1983 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Byкашин Драгоевиќ-с. р. 

678. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на- СФРЈ",' бр. 38/77 , 
и 11/30), директорот на Сојузниот завод за, стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К ' 
З А ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ З А Н А Ф Т А 

И ПРОИЗВОДИ ОД Н А Ф Т А 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за н а ф т а и производи од н а ф т а што 
ги имаат следните називи и ознаки: 

1) РХспитување на производите од 
нафта . Определување на карактери-
стиките на дестилацијата — — — J U S В.Н8.023 

2) Испитување на нафтата и про-
изводите од нафта . Определување на 
напонот на пареите според методот на 

' Реид - - - - - - - - - J U S В.Н8.030 
3) Испитување на нафтата и про-

изводите од нафта . Определување на 
точката на заматување и течење — J U S В.Н8.034 

4) Испитување на нафтата и про-
изводите од нафта . Определување на 
пепелот - - - - - - - - J U S ВгШ:041 

5) Испитување на производите од 
нафта . Определување на корозивно-
ста врз бакарот — — — — — — J U S В.Н8.042 

6) Испитување на нафтата и про-
изводите од нафта . Определување на 
кок,сот според Конрадсон (Conradson) J U S В.Н8.051 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел на овој правилник, а се 
објавуваат во посебно издание на Сојузниот ,завод 
за стандардизација . 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќ е се при-
менуваат на нафта и производи од н а ф т а што ќ е се 
произведат односно увезат од денот на влегувањето 
во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој п р а -

вилник престануваат да в а ж а т југословенските стан-
дарди што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Испитување на течни горива. 
Определување на притисокот на. па -
реата по Реид — — — — — — J U S В.Н8.030 

2) Испитување на мазива. Оп-
ределување на пепелот во маслата со 
потекло од нафта — — —' — — J U S В.Н8.041 

3) Испитување на течни горива. 
Определување на корозивноста на 
нафтените, деривати со помош на ба-
карна лента - - - - - - J U S В.Н8.042 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди од областа на испитувањето на нафтените дери-
вати („Службен лист на СФРЈ" , бр. 11/66) 

4) Испитување течни горива и ма-
зива. Определување на точката на 
заматувањето и точката на пелтосу-
вањето - - - - - - - - - J U S В.Н8.034 
донесен со Решението за Југословенските стандарди 
од областа на испитувањето на нафтени деривати 
(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 39/66); 

J U S N.L1.202 

J U S N.L1.204-

J U S N.L1.205 

ЈДЈЅ N.L1.206 

J U S N.L1.207 

J U S N.L1.208 

член 1 на овој 
правилник,' а се 
Сојузниот завод 
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5) Испитување на течни горива и 
мазива. Определување на коксниот 
остаток според Конрадсон — — — JUS В.Н8.051 
донесен со Решението за Југословенските стандарди 
од областа на испитувањето на нафтени деривати 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 33/70). 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Решението за југосло-
венскиот стандард за определување дестилација на 
нафтени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
31/66). 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 50-13655/1 
21 септември 1983 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

менуваат на керамички плочки што ќе се произве-
дат односно увезат од денот на влегувањето во сила 
на ОВОЈ правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат југословенските стан-
дарди што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Керамички плочки. Ѓлазирани 
подни порозни плочки. Облик, мери и 
класификација — — — 

2) Керамички плочки. Гл азир ани 
подни порозни плочки. Технички ус-
лови и испитувања — — — — — 

3) Керамички плочки. Глазирани 
ѕидни плочки. Технички услови — 

4) Керамички плочки. Глазирани 
ѕидни плочки. Облик, мери и класи-
фикација — — — — — — — 

5) Керамички плочки. Глазирани 
подни плочки. Облик, мери и класи-
фикациј а — — — — — — — 

6) Керамички плочки. Неглазира-
ни подни плочки. Технички услови — 

- - JUS В.D 1.100 

JUS B.D1.101 

JUS B.D1.300 

JUS B.D1.301 

JUS B.D1.306 

JUS В D1.310 

679. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 
и 11/80), директорот на С О Ј У З Н И О Т завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
З А Ј У Г О С Л О В Е Н С К И Т Е СТАНДАРДИ ЗА 

К Е Р А М И Ч К И ПЛОЧКИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за керамички плочки што ги имаат 
следните називи и ознаки: 

1) Керамички плочки. Пресувани 
плочки за внатрешно обложување. 
Технички услови — — — — - JUS B.D1.300 

2) Керамички плочки. Пресувани 
плочки за внатрешно обложување. 
Облик, мери и класификација 

JUS B.D1.315^ 

JUS B.D1.334 

- JUS B.D1.301 
3) Керамички плочки. Пресувани 

глазирани и неглазирани подни плоч-
ки. Технички услови — — — — 

4) Керамички плочки. Пресувани 
г л азир ани и неглазирани подни плоч-
ки. Облик, мери и класификација 

5) Керамички плочки. Влечени 
плочки. Технички услови — 

6) Керамички плочки. Влечени 
плочки. Облик, мери и класификација 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел на овој правилник, а се 
објавуваат во посебно издание на С О Ј У З Н И О Т завод 
за стандардизација 

Член 3 
Југословенските стандардрг од член 1 на ОВОЈ 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-

7) Керамички плочки. Глазирани 
подни плочки. Технички услови — 

8) Керамички плочки Неглазира-
ни подни плочки. Облик, мери и кла-
сификација - - - - - - - JUS B.D1.320 

9) Керамички плочки. Влечени 
плочки. Технички услови — — — 

10) Керамички плочки. Влечени 
плочки. Облик, мери и класификација JUS В D1.335 
донесени со Правилникот за југословенските стан-
дарди за керамички плочки („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 31/81) 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 50-13662/1 
21 септември 1983 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
By ќашин Драгоевиќ, с. р. 

JUS B.D1.305 

JUS В D1.306 

- JUS B.D1.334 

JUS B.D1.335 

680. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 
и 11/80), директорот на С О Ј У З Н И О Т завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ДЕТСКИ 

ИГРАЧКИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословен-

скиот стандард за детски играчки што го има след-
ниот назив и ознака: 

Барања за безбедност. Детски 
играчки напојувани од мрежа. По-
себни технички услови и испитувања JUS N.M2.196 
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Член 2 
Југосл-овенскиот стандард од член. 1 на овој 

правилник е составен дел на ОВОЈ правилник, а 
се објавува во посебно издание на С О Ј У З Н И О Т завод 
за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник е задолжителен во целост, а ќе се приме-
нува на детски играчки напоЈувани од мрежа што 
ќе се произведат односно увезат од денот на влегу-
вањето во сила на ОВОЈ правилник. 

( 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила по истекот на 
девет месеци од денот на објавувањето во „Служ-
бен лист на СФРЈ". 

Бр. 50-13653/1 
21 септември 1983 година 

Белград 

Директор ' 
на С О Ј У З Н И О Т завод за 

стандардизациЈ а, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

682. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 
и 11/80), директдрот на С О Ј У З Н И О Т завод за стандар-
дизациј а пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЧИСТИ 

ХЕМИКАЛИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за чисти хемикалии што ги имаат 
следните називи и ознаки: х 

1) Чисти хемикалии. Калиумдици-
јаноаурат (I). Технички услови — — 

2) Чисти хемикалии. Калиумди-
цијаноаурат (I). Определување на со-
држината на злато. Гравиметриока 
метода — — — — — —1 — 

3) Чисти хемикалии. Калиумди-
цијаноаурат (I). Определување на со-
држината на слободните цијаниди. 
Потенциометриска метода — 

JUS H.G2.093 

JUS H.G8.176 

- JUS H.G8.177 

- - JUS Z.S2.240 

681. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 
и 11/80), директорот на С О Ј У З Н И О Т завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ОЗНАКИ 

НА КОЛОВОЗОТ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословен-

скиот стандард за ознака на коловозот што го има 
следниот назив и ознака: 

Ознаки на коловозот. Бои за теи-
кослојни ознаки на коловозот, Тех-
нички услова — — — — 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник е составен дел на овој правилник, а 
се објавува во посебно издание на С О Ј У З Н И О Т завод 
за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-

вилник е задолжителен во целост, а ќе се приме-
нува на ознаки на коловозот од денот на влегува-
њето во сила на ОВОЈ правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 50-13651/1 
21 септември 1983 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот" завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

4) Чисти хемикалии. Калиумди-
цијаноаурат (I). Определување н,а со-
држината на олово. Турбидиметриска 

5) Чисти хемикалии. Калиумди-
цијансазфат (I). Определување на со-
држината на бакар. Потенциометри-
ска метода — — — — — — 

6) Чисти хемикалии. Калиумди-
цијаноаурат (I). Определување на со-
држината на железо. Спектрофотоме-
триска метода — 

JUS H.G8.178 

JUS H.G8.179 

- - - - JUS H.G8.180 
7) Чисти хемикалии. Калиумди-

цијаноаурат (I). Определување на со-
држината на сребро. Спектрофо1томе-

' триста метода — — , — — — — JUS' H.G8.181 
8) Чисти хемикалии. Калиумди-

цијаноаурат (I). Определување на со-
држината на материи нерастворливи 
во вода. Гравиметриока метода — — JUS H.G8.182 

Член 2 
/ Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел на овој правилник, а 
се објавуваат во посебно издание на С О Ј У З Н И О Т з а -
вод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на калиумдицијаноаурат (I) нгѓо ќе се 
произведе односно увезе од денот на влегувањето 
во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува' во сила по истекот на 

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

Бр. 50-13652/1 
21 септември 1983 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 
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683. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 
и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

684. 

Врз основа на член 23 став % од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 
и 11/80), директорот на Сојузниот завод ца станда,р-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КАЛ-
ЦИУМФЛУОРИД, ТЕХНИЧКИ 

Член 1 
Со овој цравилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за калциумфлуорид, технички, 
што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Калциумфлуорид, технички. 
Определување на флотационите реа-
генс^ Гравиметриока метода — — JUS Н.В8.425 

2) Калциумфлуорид, техничка 
Определување на загубата на маса 
на температура од 150оС. Гравимет-
риска метода — — — — JUS H.B8.426I 

3) Калциумфлуррид, технички. 
Определување на содржината на кар-
бонати. Волуметриска метода4 - г — JU3 Н.В8.427 

4) Калциумфлуорид, технички 
Определување на содржината на сул-
фид. Волуметриска метода — — — JUS Н В8.428 

5) Калциумфлуорид технички. 
Определување на содржината на ба-
риуадсулфат. Гравиметриска метода — JUS, Н.В8.429 

6) Калциумфлуарид, технички,. 
Определување на содржината на си-
лициум. Фотометриска метода — — JUS Н.В8 430 

7) Калциурфлуорид. технички. 
Определување на содржината на ак-
тивен флуор. Потенциометриска ме-
тода - - - - - - ЈЏЅ Н В8 431 

8) Калциумфлуорид. технички. 
Определување на содржината на 
вкупниот фо,сфор. Фотометриска ме-
тода - ' - - - - - - JUS Н.В8.432 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 ца овој 

правилник се составен дел на ово,ј правилник, а 
се објавуваат во посебно издание на Сојузниот за-
вод за стандардизација. 4 

Член 3 
Премерувањето на југословенските стандарди 

од член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
ОВОЈ правилник влегува во сила по истекот на 

три ме-сеци од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-13653/1 
21 септември 1983 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизациЈ а 
Вукашин Драгоевиќ, с. p.. 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТО-
ПЛОТНА ТЕХНИКА ВО ВИСИКОГРАДБАТА 

Член 1 
Со овој правилник с-е пропишуваат југословен-

ските стандарди за топлотна техника во високо-
градбата што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Топлотна техника во високо-
градбата. Лабораториски методи за 
испитување на преминот на топлина 
во градежните конструкции на згради JUS U.J5.QQ0 

2) Топлотна техника во високо-
градбата. Теренски методи за мерење 
на преминот на топлина во градеж-
ните конструкции на згради — — JUS U.J5.062 

3) Топлотна техника во високо-
градбата. Воздушна пропустливост на 

- - - - - - - JUS U.J5.100 станот 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

Правилник се составен дел на овој правилник, а 
се објавуваат во посебно издание на Сојузниот за-
вод за стандардизација. 

Член 3 
, Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во, целост, а ќе се при-
менуваат на високоградбата од денот на влегува-
њето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

три месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ" 

Бр. 50-13650/1 
21 септември 1983 година 

Београд 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
В у к а ш и н Драгоевиќ с. р. 

685. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ" бр. 38/77 
и 11/80). директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД 'ЗА 
РАДИОКОМУНИКАЦИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословен-

скиот стандард за радиокомуниќации/ кој го има 
следниот назив и ознака: 
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Радиокомуиикации. Уреди што се 
користат во мобилните служби. Ме-
тоди на мерењето. Термини и дефи-
ниции и услови на мерењето — — JUS N.N6.210 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-

вилник е составен дел на овој правилник, а се 
објавува во посебно издание на Сојузниот завод 
за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник е задолжителен во целост, а ќе се при-
менува на радиокомукикации од денот на влегува-
њето вѓО сила на овој правилник. 

Члин 4 
Опој правилник влегува во сила на 1 јану-

ари 1984 година. 

Бр. 50-13901/1 
23 септември 1983 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизациј а, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

68G. 

Врз обнова на член 22 став 2 од Ракпт-тот ^а стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 
и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизациј а пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЕЛЕ-

МЕНТИ ЗА СПОЈУВАЊЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословен-

скиот стандард за елементи за спојување што го 
има следниот назив и ознака. 

Завртки оз шесто-страна широка 
глава за точно налегнување, за споеви 
на носечки челични конструкции, од 
класа на изработка В — — — — JUS М.В1.067 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник е составен дел на овој правилник, а се 
објавува во посебно издание на Сојузниот завод 
за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник е задолжителен во целост, а ќе се при-
менува на завртки за споеви на носечкР1 челични 
конструкции што ќе се произведат односно увезат 
од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи југословенскиот стан-
дард што го има следниот назив и ознака: 

Вијци со шестострана широка 
глава за точно налегнување, за спо-
еви на носечки челични конструк-
ции, од класа на изработка В — — JUS М.В1.067 
донесен со Правилникот за југословенските стан-
дарди за елементи за спојување („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 12/82). 

Член 5 
Опој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 50-13657/1 
21 септември 1983 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизациј а, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
упраоата („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/78 и 
21/82), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТО-
РОТ. НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА 
НАУЧНА, ПРОСВЕТНО -КУЛТУРНА И ТЕХНИЧКА 

СОРАБОТКА 

Се разрешува од должноста помошник на ди-
ректорот на Сојузниот завод за меѓународна научна, 
просретнс-Јтз^турна и техничка соработка Аќим 
Миковиќ, поради (истекот на Бремето' на кое е на-
значен. 

Именуваниот се става на располагање во смисла 
на член 249 од Законот за основите на системот ла 
државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата. 

С.п.п.бр. 1061 
5 октомври 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 

Врз оонова на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојуз,ниот извршен совет и сојузните органи на 
управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 
21/82), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 

Се разрешува од должноста помошни,к на со-
јуз,ниот секретар за надворешна трговија Винко 
Мир, со 30 септември 1983 година, поради замину-
вање на друга должност. 

С.п.п.бр. 1100 
5 октомври 1983 година 

Белград 1 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 
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Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
С О Ј У З Н И О Т извршен совет и СОЈУЗНИТЕ органи на 
управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 
21/82), Сојузниот извршен совет донесува 

. Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОР-
ОТ НА СОЈУЗНОТО БИРО ЗА РАБОТИ НА ВРА-

БОТУВАЊЕТО 

Се разрешува од должноста помошник на ди-
ректорот на СОЈУЗНОТО биро за работи на вработу-
вањето Драгољуб Јосифовиќ, поради зам,инување на 
друга должност. i 

С.п.п.бр. 1101 
5 октомври 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на, системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 
21/82), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ, ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗ-
НИОТ КОМИТЕТ ЗА ТРУД, ЗДРАВСТВО И СОЦИ-

ЈАЛНА ЗАШТИТА 

За потсекретар во Сојузниот комитет за труд, 
здравство и социјална заштита се назначува Драго-
љуб Јо-сифовиќ, досегашен помошник на директорот 
на Сојузниот биро за работи на вработувањето. 

С.п.п бр. 1102 
5 октомври 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 

Врз основа на член 167 став 2 и член 244-гтав 
а во врска со член 415 ст. 3 и 4 од Законот за осно-
вите на системот на државната управа и за Сојуз-
ниот извршен совет и сотузните органи на управата 
(,,Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Соју-
зниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА КОМИСИЈА ЗА 
СОРАБОТКА СО ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕ-
ДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ПРОСВЕТА, НАУКА И 

КУЛТУРА (УНЕСКО) 

Се разрешува од должноста ,помошник на прет-
седателот на Југословенската комисија за соработка 
со Организ аци јата на обединетите нации за про- , 
света, наука и култура (УНЕСКО) д -р Пуниша 

Павловиќ, поради истекот на времето на кое е на-
значен и враќање на работа во С О Ј У З Н И О Т секретар-
ијат за надворешни работи. 

На именуваниот му престанува работниот однос 
на 31 декември 1983 година. 

С.п п.бр. 1103 
5 октомври 1983 година 

Белград 

Сојузен (Извршен совет 

Потпретседател, ^ 
Борисав Сребриќ, с. р. 

Врз основа на член 244 ста^ 1, а во врска со 
член 415 ст. 3 и 4 од Законот за основите на системот 
на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
v сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), С О Ј У З Н И О Т извршен совет 
донесува 1 \ 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА КОМИСИЈА ЗА 
СОРАБОТКА СО ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИ-
НЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ПРОСВЕТА, НАУКА И КУЛ-

ТУРА (УНЕСКО) 

За помошник на претседателот на Југословен-
ската комисија 'за соработка со Организацијата на 
обединетите нации за просвета, наука и култура 
СЕНЕСКО) се назначува Божидар" Перковиќ, по-
ранешен директор на Издавачката работна органи-
зација „Просвета" во Белград. 

С.п.п.бр. 1104 
5 октомври 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. 

Врз основа на член 236 став 2 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузн,ите органи на 
управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 
21 /82), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНО-
ТО БИРО ЗА РАБОТИ НА ВРАБОТУВАЊЕТО 

За директор на Сојузното биро за работи на 
вработувањето се назначува Бранко Ѓорѓевиќ, досе-
гашен директор на тоа сојузно биро. 

С.п.п бр. 1105 
5 октомври 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 
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ВЈ З основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната упра,ва и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 
21/82), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОР-
ОТ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА 
НАУЧНА, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНА И ТЕХНИЧКА 

СОРАБОТКА 

Се разрешува од должноста помошник ча дирек-
торот на Сојузниот завод за меѓународна научна, 
просветно-културна и техничка (-соработка Асаф 
Бериша, поради истекот на времето на -кое е на-
значен. 

Именуваниот се става на располагање ВО' сми-
сла на член 249 од Законот за основите на системот 
на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата. 

С.л.п.бр. 1106 ' 
5 октомври 1983 година 

Белград 

Сојузен (извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
упра.вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 
21/82), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТО-
РОТ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА 
НАУЧНА, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНА И ТЕХНИЧКА 

СОРАБОТКА 

За помошник на директорот на Сојузниот завод 
на меѓународна научна, просветно-културна и 
техничка соработка се назначува Катарина Илиевиќ. 
порано помошник на директорот на Покраинскиот 
завод за меѓународна научна и техничка соработка 
на САП Војводина. 

С.п.п бр. 1107 
5 ОКТОМВРИ 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 

Врз основа на член 10 став 3 од Уредбата за 
Сервисот за давање услуги за потребите на репре-
зентација на сојузните органи („Службен лист на 
СФРЈ' \ бр 6/78), Сојузниот извршен совет донесува 

ЧА РАЗРЕШУВАЊЕ НАЧАЛНИК НА ВОЗДУХО-
ПЛОВНАТА СЛУЖБА НА СЕРВИСОТ ЗА ДАВАЊЕ 
УСЛУГИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА 

НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

за потребите на репрезентација на сојузните органи 
Стеван Зориќ, поради заминување во пензија. 

На именуваниот му престанува работниот однос 
на 31 декември 1983 година. 

С.п.п бр. 1103 
5 октом,ври 1933 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав СребриЅѕ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
С т р а с т 

656. Уредба за дополнение на Уредбата за ус-
, ловите и постапката за основање на за -

еднички фршансиски организации, за ус-
л о в и т е и начинот на пристапување кон 
склучените договори за основање и рабо-
тење на заедничките финансиски органи-
зации и за евиденцијата за одобрените 
договори — — — — — — — — 1525 

657. Одлука за дополнение на Одлуката за оп-
ределување на производите и услугите од 
надлежност на републиките, автономните 
покраини и општините за кои организа-
циите на здружен труд се должни да до-
ставуваат ценовници заради заверка — 1525 

658. Одлука за издавање пригодни ковани га-
ри по повод 40-годишнината од бит-
ката на Неретва и 40-годишнината од 
битката на Сутјеска — — — — — 1525 

659. Одлука за дополнение на Одлуката за оп-
ределување на највисокото ниво на цени-
те на определени производ PI И услуги и за 
определување на производите и услугите 
од надлежност на федерацијата за кои 
организ,ациите на здружен труд се долж-
ни да доставуваат ценовници до Сојузна-
та заедница за работи на цените заради f  

заверка — — — — — — — — — 1526 
660. Правилник за техничките нормативи за 

засолништа — — — — — — — — 1526 
Решение за повлекување од промет на 

, лекот PROCULIN капки за очи од 10 ml, 
серија број 14020-01 производ на „Алка-
лоид" — Скопје — — — — — — 1550 

662. Решение за повлекување од промет на 
лекот MUCODYNE сируп од 200 ml, серија 

. број 01040033, производ на „Зорка" -
Шабац - - - - — — — — - 1550 

663. Решение за повлекување од промет на 
лекот CEDILANJD капки од 10 ml, серија 
број 47910183 и серија број 98730381, про-
извод на „Крка" — Ново Место — — 1551 

664. Решение за повлекување од промет на ле-
кот NOZINAN ампули од 30 х 25 mg, се-
рија број 14054-01, производ на „Алкало-
ид" — Скопје — — — — — . — — 1551 
Решение за повлекување од промет на 
лекот HONVAN таблети од 30 х 100 mg,A 
cepnia број 0672028, производ на Восна-
лијек" — Сараево — — — — 1551 

666. Правилник за југословенските стандарди 
за средства за лична заштита — — — 1551 
Правилник за југословенските стандарди 
за водород-пероксид, технички — — — 1552 

Се разрешува од должноста началник на Воз- 667. 
духопловната служба на Сервисот за давање услуги 

Р Е Ш Е Н И Е 6б5-. 
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Страна 
668. Правилник за југословенскиот стандард 

з-а проектирање и изведување на дрвени 
конструкции' — — — — — - — 1552 

669. Правилник за југословенскиот стацдард 
за радиокомуникации — — — — — 1553 

670. Правилник за југословенските стандарди 
за транспортни ленти и транспортери со 
лента — — — — — — — — — 1553 

671. Правилник за југословенскиот стандард 
за електрични вртливи машини — — 1554 

672. Правилник за југословенските стандарди 
за стандардни броеви — — —ч — — 1554 

673. Правилник за југословенските стандарди 
за керамички плочки и санитарна опрема 1554 

674. Правилник за југословенските стандарди 
за полуепроводнички дискретни компо-
ненти — — — — — — — — — 1555 

675. Правилник за југословенските стандарди 
за телекомуникации — — — — — 1555 

676. Правшпшк за југословенските стандарди 
за методите на испитување на индустри-
ските и отпадните Б О Д И — — — - — 1556 

Страна 
-677. Правилник за југословенските стандарди 

за сијалици — — — — — — — — 1556 
678. Правилник за југословенските стандарди 

за нафта и производи од нафта — — — 1557 
679. Правилник за југословенските стандарди 

за керамички плочки — — — — — 1558 
680. Правилник за југословенскиот стандард v  

за детски играчки — — v — — — — 1558 
681. Правилник за југословенскиот стандард 

за ознаки на коловозот — — — — — 1559 
682. Правилник за југословенските стандарди 

за чисти хемикалии — — - — — — 1559 
683. Правилник за југословенските стандарди 

за калциумфлуорид, технички —' — — 1560 
684. Правилник за југословенските стандарди 

за топлотна техника во високоградбата 1560 
685. Правилник за југословенскиот стандард 

за радиокомуникации — — — — — 1560 
686. Правилник за југословенскиот стан,дард 

за елементи за спојување — — — — 1561 
Назначувања и ' разрешувања — — — — 1561 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах Директор и главен и одговорен уредник 

-Вељко Хади1ѕ. - П е ч а т Веоградски издавачко-графички завод, Белдоад,ЛЗу,ревар војводе 
МшшѕЕа бр. 17. 


