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„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" излегува 
во издание на српскохрватски однос-
но хрватскосрпски, словенечки и 
македонски јазик - Огласи според 
тарифата - Жиро-сметка кај Служба-
та на општественото книговодство за 
претплата, посебни изданија и огласи 

608-3-291-2 

Петок, 17 јануари 1969 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 2 ГОД. XXV 

Цена на овој број е 2,40 динари. -ч 
Претплата за 1969 година изнесува 
60.— дин. - Редакција: Улица Јована 
Ристика бр. 1. Поштенски фах 226 -
Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 
и 50-934; Служба за претплата 51-732. 

Продавна служба 51-671. 

11. 

Врз. основа на членот 3 од Законот за одобру-
вање регрес на Сојузната дирекција за резерви на 
прехранбени производи на име разлика во камат-
ната стопа („Службен лист на СФРЈ", бр. 55/68), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВА-
ЊЕ НА РЕГРЕСОТ ОД ЗАКОНОТ ЗА ОДОБРУВА-
ЊЕ РЕГРЕС НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА 
РЕЗЕРВИ НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ НА 

ИМЕ РАЗЛИКА ВО КАМАТНАТА СТОПА 
1. Регресот предвиден со Законот за одобрува-

.ње регрес на Сојузната дирекција за резерви на 
прехранбените производи на име разлика во ка-
матната стопа, ќе се користити за покривање на раз-
ликата во каматната стопа на начинот и според 
постапката што се определени со оваа одлука. 

2. Регресот од точката 1 на оваа одлука се ис-
платува од средствата распоредени во сојузниот бу-
џет за 1968 година за интервенции во стопанството, 
во разделот 13 — Сојузен секретаријат за стопан-
ство, во позицијата 74а (16-2-21) во износ од 
18.000.000 динари, што ќе се пренесат на жиро-смет-
ката на Сојузната дирекција за резерви на пре-
хранбени производи. 

3. Право на покривање на разликата помеѓу ка-
матата по стопа од 3% и каматата по стопа од 7% 
имаат житарско-мелничките претпријатија и дру-
гите работни организации што се занимаваат со 
промет и преработка на жита на големо, на креди-
тите за обртни средства што ги користеле за откуп 
на пченица од домашно производство на родот од 
1958 година во времето од 1 јули до 31 декември 
1968 година. 

4. Работните организации од точката 3 на оваа 
одлука го остваруваат правото на надоместок на 
разликата во каматата со поднесување барање ДО 
Сојузната дирекција за резерви на прехранбени 
производи. 

5. Кон барањето за одобрување на надоместокот 
на разликата во каматата корисниците ги прила-
гаат следните исправи: 

1) препис на стоковната картичка на работната 
организација за количината и вредноста, на купе-
ната пченица од родот на 1968 година; 

2) каматен лист на деловната банка што го за-
верила надлежната организациона единица на Слу-
жбата на општественото книговодство. 

Надлежната организациона единица на Служ-
бата на општественото книговодство ќе склучи до-
говор за надоместокот во смисла на членот 9 од 
Законот за Службата на општественото книговод-
ство со работната организација од точката 3 на 
оваа одлука, за извршената контрола на каматниот 
лист, кредитната партија и стоковната картичка на 
работната организација; 

3) препис на кредитната партија за залихите 
на пченица, која се води кај банката на посебно 
аналитичко конто. 

6. Кога Сојузната дирекција за резерви на пре-
хранбени производи ќе утврди дека барањето за 
покривање на надоместокот на разликата во ка-

матата, во поглед пресметката и потполноста на 
документацијата е исправно, го одобрува износот 
на разликата во каматата во корист на жиро-смет-
ката на корисникот, а на товар на сметката бр. 
608-789-130-3 — Сојузна дирекција за резерви на 
прехранбени производи, Белград. 

7. Барањето за покривање на надоместокот на 
разликата во каматата работната организација со 
потребната документација ќ го поднесува на Сојуз-
ната дирекција за резерви на прехранбени произч 
води до 20 јануари 1969 година, со тоа што испла-
тата на разликата во каматата да се изврши најдоц-
на до 31 јануари 1969 година, по кој ден Сојузната' 
дирекција за резерви на прехранбени производи 
нема да врши исплати по овој основ. 

8. Со парична казна до 10.000 динари ќе сѕ 
казни за прекршок работната организација или 
друго правно лице ако поднесе неточно барање и 
невистинита документација за покривање на надо-
местокот на разликата во каматата. 

За прекршокот од ставот 1 на оваа точка ќе се 
казни и одговорното лице во работната организа-
ција или во друго правно лице со парична казна 
до 1.000 динари. 

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

Р. п. бр. 4 
16 јануари 1969 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

12. 
Врз основа на членот 1 од Законот за претпри-

јатијата што произведуваат за определени воени 
потреби („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65), на 
предлог од државниот секретар за народна одбрана, 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА БРИШЕЊЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „БРОДО-
ПРОЈЕКТ" - РИЕКА ОД СПИСОКОТ НА ПРЕТ-

ПРИЈАТИЈАТА ШТО ПРОИЗВЕДУВААТ ЗА 
ОПРЕДЕЛЕНИ ВОЕНИ ПОТРЕБИ 

1. Претпријатието „Бродопројект" — Риека, 
определено со Решението на Сојузниот извршен совет 
Р. п. бр. 76 од 6 февруари 1954 година како прет-
пријатие за кое важат одредбите од Законот за 
претпријатијата што произведуваат за определени 
воени потреби, се брише од списокот на претприја-
тијата на кои се применуваат одредбите на тој за-
кон. 

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

Р. п. бр. 3 
8 јануари 1969 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 
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Врз основа на членот 19 од Законот за баждаре-

ње на поморските бродови и чамци („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 31/64 и 23/67), сојузниот секретар за 
стопанство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА МЕРЕЊЕ И ПРЕСМЕТУВАЊЕ 
НА РЕГИСТАРСКАТА ТОНАЖА ПРИ БАЖДАРЕ-

ЊЕ НА ПОМОРСКИ БРОДОВИ И ЧАМЦИ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Регистарска тонажа 

f Член 1 

Со баждарење на поморски бродови и чамци 
се утврдува нивната регистарска тонажа (регистар-
ски волумен). 

Регистарската тонажа го означува волуменот на 
просторот на целиот брод или на еден дел од бро-
дот, односно чамец,в изразен во регистарски тони. 
Регистарска тона е единица баждарска мера за во-
лумен, и изнесува 100 англиски кубни стопи од-
носно 2,832 т \ 

Член 2 
Мерење на поморски брод или чамец, ако со од-

редбите на овој правилник не е определено поинаку, 
се врши на самиот брод односно чамец, а мерите и 
податоците не смеат да се земаат од плановите или 
нацртите на бродот односно чамецот. 

Баждарење по правилото I, по правилото П и по 
правилото Ш 

Член 3 

Баждарење се врши по правилото I (баждарење 
однатре), по правилото II (баждарење однадвор) и 
по правилото III (упростена постапка). 

По правилото I и по правилото II се баждарат 
бродови со една или со повеќе палуби. 

По правилото II се баждарат само оние бродови 
што практички не можат да се баждарат по правилото 
I (бродови делумно или наполно товарени и сл.). 
Ако бродот кој има југословенска државна припад-
ност е баждарен по правилото II, тој мора да биде 
повторно баждарен по правилото I штом ќе преста-
не да постои причината поради која бил баждарен 
по правилото II. 

По правилото III се баждарат бродови без па-
луба, како и чамци со палуба или без палуба. 

Баждарски елаборат 

Член 4 
Во текот на баждарењето се внесуваат зо баж-

дарскиот елаборат одделни ' извршени мерења 
наведени во чл. 13 до 106 на овој правилник, како 
и други забелешки што служат за определување 
бруто и нето регистарска тонажа на бродот според 
членот 12 од овој правилник. 

Ако е бродот баждарен по правилото I, при про-
верувањето на податоците во баждарскиот елаборат 
треба, во обемот кој се смета за потребен, да се 

служиме со контролни криви линии во смисла на 
членот 48 од овој правилник. 

Баждарењето може, по потреба, со помош на 
контролни криви линии да се дополни. 

Означување просторите на бродот што се одбиваат 
од бруто регистарската тонажа на бродот 

Член 5 
Просторите на бродот наведени во чл. 65 до 67 

и 70 до 75 на овој правилник, чиј волумен според 
членот 12 од овој правилник се одбива од бруто 
регистарската тонажа на бродот, мораат да бидат 
постојано означени, со назначување на нивната на-
мена. 

Ознаките мораат да бидат врежани во структур-
ниот дел на бродот или испишани на плочки кои 
мораат да бидат постојано прицврстени на структур-
ниот дел на бродот. Височината на буквите и брое-
вите на ознаките мора да биде 10 mm. 

Текстот на ознаките мора да биде испишан на 
еден од јазиците на народите на Југославија, а по-
крај тоа може да биде испишан и на англиски ја-
зик. 

Плочките со ознаки мораат да бидат израбо-
тени од соодветна пластична маса или месинг. Во 
затворени простори плочките со ознаки можат да 
бидат од пластична маса или месинг, а на изло-
жените незаштитени делови на бродот и во танко-
вите, плочките мораат да бидат од месинг. Дебели-
ната на плочките не смее да биде помала од 3 mm. 

На секој простор мора внатре на горниот неси-
минлив водорамен дел од рамката на вратата да 
има врежана ознака или прицврстена плочка со 
ознаки, со кои се означува намената на просторот. 

Танковите за воден баласт и нивната регистар-
ска тонажа се означуваат со плочки со ознаки, кои 
треба да се прицврстат на првата крмена серска или 
ребреница непосредно кај отворот на танкот. 

Баждарска ознака 

Член 6 
Баждарска ознака е хоризонтална линија (ос-

новна линија) долга 380 mm и широка 25 mm, над 
која се наоѓа рамностран триаголник со страни дол-
ги 300 mm и широки 25 mm, кој со едниот свој врв 
надолу го допира горниот раб на основната линија 
на половината од нејзината должина (цртеж бр. 1)Ј 

ј у д а КОНСТРУКЦИОНО ГАЗАЛИШТе AO БАНКАРСКАТА ОЗНАКА ) 

ЦРТЕЖ БР. 1 
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Горниот раб на основната линија го покажува 
најголемото газалиште до кое бродот смее да се 
натовари кога се применува помала регистарска то-
нажа којашто се добива со изземање некои простори 
во меѓупалубниот простор, според одредбите на чле-
нот 61 оддел Б од овој правилник. 

Баждарската ознака има и една додатна линија, 
која го покажува дозволеното газалиште во слатка 
вода и во тропски морски води. Оваа линија е хо-
ризонтална и долга е 230 mm, а широка 25 mm, ме-
рено од вертикалната линија широка 25 mm, која 
се наоѓа на задниот крај од основната линија (цр-

- теж бр. 1.) 
Вертикалната оддалеченост од горниот раб на 

основната линија до горниот раб на додатната ли-
нија изнесува 1/48 од конструкционото газалиште 
мерено до горниот раб на основната линија, 

Ако е баждарската ознака вцртана на ниво на 
највисоката товарна линија на односниот пропишан 
слободен бок (член 61 оддел В), баждарската ознака 
не може да има додатна линија за слатка вода и 
тропски морски води. 

Положба на баждарската ознака по должина 

Член 7 
Положбата на баждарската ознака -по должина 

мора да и биде кон крмата што е можно поблиска 
на вертикалната симетрална линија на кругот на 
слободниот бок, но, во никој случај врвот на триа-
голникот не смее да биде поблизок од 540 mm ниту 
подалечен од 2000 mm од вертикалната симетрална 
линија на кругот на слободниот бок. Ако слободни-
от бок, не е определен, врвот на триаголникот мора 
да се наоѓа на средината на табличната должина (LV) 
наведена во членот 61 оддел В точка 2 на овој пра-
вилник. 

Положбата на баждарската ознака по височина 
се утврдува според членот 61 од овој правилник 
(цртежи бр. 2 и 3). 

Обележување на баждарската ознака 

Член 8 
Баждарската ознака мора да се бојоса со бела 

или жолта боја на црна подлога или со црна боја 
на светла подлога. . ' 

Баждарската ознака мора да биде добро врежа-
на, пунктирана или заварена на двата бока на бро-
дот и мора да биде добро видлива. 

Линија на палубата 

Член 9 
Линија на палубата е линија означена во нивото 

- на горниот раб на палубата од кој се определува 
слободниот бок.. Ако слободниот бок не е доделен, 
линијата на палубата е долга 300 mmv а широка 25 
mm, така што нејзиниот горен раб на бокот на бро-
дот да е во ниво со горната површина на горната па-
луба или што е можно поблизок до тоа ниво, а неј-

- зината средина — вертикално над врвот на триа-
голникот на баждарската ознака. 

Означување на нето регистарската тонажа на бродот 

Член 10 
На бродот мора да се запише неговата нето 

регистарска тонажа. 
Нето регистарската тонажа се означува: 
1) на товарен брод, освен на танкер — на вна-

трешната страна од задниот праг на првото 
товарно грло пред клуновата непропусна преграда 
на машинарницата; 

2) на танкер со каштел — на надворешната 
страна на преградата на каштелот, што е можно 
поблиску да средишницата на бродот; 

3) на танкер без каштел - на задната страна на 
експанзиоиото грло на другиот танк на десната 
страна на бродот, броејќи од средината на бродот 
кон клунот. 

Височината на знаците во ознаката на нето ре-
гистарската тонажа на бродот мора да изнесува 
10 cm, а дебелината 1 cm. 

Во продолжение на запишаните податоци за не^ 
то регистарската тонажа на бродот се запишува 
баждарската ознака, ако ја има бродот. На брод на 
кој е според членот 61 оддел Б на овој правилник 
пресметана друга нето регистарска тонажа, со ог-
лед на намалената бруто тонажа во однос на баж-
дарската ознака, баждарската ознака се запишува 
во продолжение на запишаните податоци за по-
малата нето регистарска тонажа. 

Големината на баждарската ознака мора да 
биде во сразмер со големината на броевите и бук-
вите што ја означуваат нето регистарската тонажа 
на бродот. 

Определување на регистарската тонажа 

Член И 
При определување на регистарската тонажа на 

бродот волуменот на сите простори се смета 
во кубни метри, а регистарските тони се добиваат 
кога бројот на кубните метри ќе се помножи со фак-
торот 0,353. 

Ако при мерењето се употребат англиски кубни 
стопи, регистарските тони ќе се добијат кога бро-
јот на англиските кубни стопи' ќе се подели со 
бројот 100, при што англиските стопи се делат на 
децимали. 

Ако со одредбите на овој правилник не е оп-
ределено поинаку, мерењата за определување на 
регистарската тонажа се вршат со точност до нај-
блискиот центиметар. Пресметките се вршат со 
следната точност: 

1) ако се смета во метри со три децимални броја, 
третиот децимален број се зголемува за 1 ако е 
четвртиот децимален број 5 или поголем од 5 при 
определувањето на: еднакви растојанија помеѓу на-
пречните пресеци (член 25); еднакви растојанија по-
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ЦРТЕЖ БР. 3 

меѓу широчините во секој напречен пресек (член 37); 
еднакви растојанија помеѓу широчините во танко-
вите на двојното дно (член 49); во меѓупалубниот 
простор (член 52) и во надградбите (член 57); една 
третина од еднакви растојанија помеѓу напречните 
пресеци (член 45); една третина од еднакви растоја-
нија помеѓу широчините во секој напречен пресек 
(член 43); една третина од еднакви растојанија по-
меѓу широчините во меѓупалубниот простор (член 
52) и во надградбите (член 58); 

2) ако се смета во метри со два децимални бро-
,ја, вториот децимален број се зголемува за 1 ако 
третиот децимален број е 5 или поголем од 5 при 
определувањето на: една третина од еднакви рас-
тојанија помеѓу широчините во танковите на двој-
ното дно (член 49); средна вх!сочина на меѓупалуб-
ниот простор (член 53); средна височина во двој-
ното дно (член 49); средна широчина на просторот 
за пропулзивен машински уред; средна височина на 
просторот за пропулзивен машински уред и една 
третина од мевот на палубата. 

При определување на волуменот под палубата 
за баждарење и волуменот на сите други просто-
рии (на танковите во двојното дно, меѓупалубјето, 
грлата на изземените или одбиени простори) во ре-
гистарски тони и кубни метри со два децимални 
броја, вториот децимален број се зголемува за 1 
ако е третиот децимален број 5 или поголем од 5. 

Мерења вршени во надолжен правец на бродот 
се викаат должини, а мерења во напречен правец 
— широчини, без оглед на формата на мерениот 
простор. 

Бруто и нето регистарска тонажа на бродот 

Член 12 

Бруто регистарската тонажа на бродот се со-
стои од збирот на волумените на следните простори, 
изземајќи ги од тие простори оние простори што се 
наведени во чл. 61, 62 и 64 на овој правилник, и тоа: 

1) од волуменот на просторот под палубата за 
баждарење или линијата на нејзиното продолжу-
вање, според одредбите на членот 14 став 3 од-
носно членот 20 ст. 3 и 4 на овој правилник (тона-
жа под палуба); 

2) од волуменот на просторот помеѓу палубата 
за баждарење и горната палуба или линијата на 
нивните продолжувања, според одредбите на членот 
14 став 3 односно членот 20 ст. 3 и 4 на овој пра-
вилник (тонажа на меѓупалубје); 

3) од волуменот на просторот за калишни сепара-
тори и танкови за собирање течно гориво и масло 
по сепарација (член 73); 



Петок, 17 јануари 1969 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 2 - Страна 37. 

4) од волуменот на надградбите, без оглед дали 
се протегаат или не се протегаат од бок до бок на 
бродот; 

5) од прекумерниот дел на волуменот на грлата 
(член 60). 

Нето регистарската тонажа на бродот се добива 
на тој начин што од бруто регистарската тонажа ќе 
се одбијат просторите предвидени со одредбите на 
овој правилник, и тоа: 

1) просториите за заповедникот и посадата (чл. 
65 до 68); 

2) просторите за навигација и работа на бродот 
(чл. 69 до 76); 

3) просторите за пропулзивен машински уред 
(чл. 79 до 86) — за бродови што имаат машински 
погон. 

II. МЕРЕЊЕ И ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РЕГИСТАР-
СКАТА ТОНАЖА НА БРОДОТ СПОРЕД ПРАВИ-

ЛОТО I 

1. Мерење и пресметување на бруто регистарската 
тонажа 

Член 13 
Волуменот на секој простор како составен дел од 

бруто регистарската тонажа на бродот (член 12) се 
определува со посебно мерење и пресметка според 
одредбите на чл. 14 до 64 од овој правилник. 

Горна палуба и палуба за баждарење 

Член 14 
При баждарење на брод со палуба прво мора да 

се утврди која палуба е горна палуба. 
Горна палуба е највисока палуба, изложена на 

невреме и море, која има постојани средства за зат-
ворање на сите отвори на изложените делови, под 
услов и сите отвори на боковите на бродот под таа 
палуба да имаат постојани средства за затворање 
што не пропуштаат вода, освен отвори зад напреч-
ната непропусна преграда, која се наоѓа спрема 
крмата зад оската на кормилото. 

Палуба за баждарење е горната палуба кај бро-
дови што имаат само една целосна палуба, а кај 
бродови со две или повеќе целосни палуби — пр-
вата целосна палуба под горната палуба. 

Целосна палуба 

Член 15 
Како целосна палуба се смета палуба што барем 

помеѓу преградите на пиковите е непрекината во 
надолжен правец на бродот и непрекината во на-
пречниот правец на бродот, како и која е вградена 
како составен и постојан дел на структурата на'бро-
дот и е снабдена со соодветни капаци за сите глав-
ни грла. 

Не се сметаат за прекини на палубата (цртеж 
бр. 4) прекините во подрачјето на отворот на маши-
нарницата, отворите за бродски лестви и скали, за 
ровови и за складови на синџири или кофердамите. 

СКАЛА ЗА 

Степенестите прекини на линијата на палубата 
од која и да било височина во горната палуба, како 
и степенестите прекини на линијата на палубата ка ј 
другите палуби што не преминуваат вкупна височи-
на од 1,22 ш, не се сметаат за прекини на овие па-
луби (цртежи бр. 5 и 6). 

Изразот „ров" што е употребен во овој член, 
значи ровови на грла и ровови за вентилација, што 
не се простираат во надолжен правец по целата 
должина на бродот помеѓу главните напречни пре-
гради. 

Член 16 

При мерење на просторот под палубата за баж-
дарење, волуменот е ограничен со долната страна на 
палубата за баждарење или со линија на нејзиното 
продолжување (член 20), со горниот раб на ребре-
ниците, или со покровот на двојното дно и со вна-
трешниот раб на ребрата или облогите, веќе според 
случајот, без оглед на сврските, столбовите, пре-
вртите , пасмата или други делови што стрчат, но 
зависно од ограничувањата наведени особено во 
одредбите на чл. 17, 30, 31, 38, 39 и 40 од овој пра-
вилник. 

Облога (непрекината или прекината) 

Член 17 
Ако со одредбите на овој правилник не е оп-

ределено поинаку, мерите мораат да се земат до 
внатрешниот раб на ребрата и до врвот на ребре-
ниците односно покровот на двојното дно, при што 
од овие мери се одбива просечната дебелина на не-
прекинатата облога, ако таква облога постои, вгра-
дена непосредно на ребрата, на ребрениците или на ^ 
покровот на двојното дно. Ако летвите или облогите 
од летви се вградени на внатрешниот раб на реб-
рата, а облогата на ребр^ниците или на покровот 
на двојното дно е вградена на подложни гредулки и 
не е поставена непосредно, на врвот на ребреници-
те односно на покровот на двојното дно, мораат да 
се применат следните одредби: 

1) кога е облогата на дното поставена на подло-
жни гредулки, а не е непосредно вградена на реб-
рениците или покровот на двојното дно, не смее при 
мерење длабочината на напречните пресеци ништо 
да се одбие за дебелината на подложните гредулки; 

2) ако летвите или облогите од летви (од дрво 
или од челик) се вградени непосредно на внатреш-
ниот раб на ребрата, а растојанието помеѓу летвите 
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или челичните профили не е поголемо од 0,3 ш, 
дебелината на прекинатата облога се одбива при 
мерење на широчините, но најмногу до 0.08 m на 
секој бок на бродот. Ако растојанијата преминуваат 
0,3 т , широчините мораат да се земат до внатреш-
ниот раб на ребрата; 

3) кај бродови што имаат колена на сврски од 
вообичаени димензии, највисокото растојание, сме-
тано од долниот раб на палубната сврска, може да 
премине 0,3 m ако е највисоката летва вградена до 
самото колено на сврската; 

4) бочните проврски се сметаат како облоги од 
летви при определување на растојанието помеѓу 
летвите или челичните профили. Ако складиштата 
се обложени со изолација, а куќиштето на изола-
цијата минува преку внатрешниот раб на ребрата 
или над горниот раб на ребрениците односно покро-
вот на ДВОЈНОТО дно, најголемо одбивање од 0,08 m 
може да се допушти при мерење на хоризонталните 
широчини и длабочини на напречните пресеци. Но 
ако куќиштето на изолацијата оддалечено од вна-
трешниот раб на ребрата или горниот раб на реб-
рениците односно покровот на двојното дно е по-
мало од 0,08 ш, се допушта одбивање за онолку 
колку што таа оддалеченост фактично изнесува. 

Кога е облогата положена на ребрениците или 
на покровот на танкот од двојното дно, чии висо-
чини се ограничени заради мерење според одредби-
те од членот 30 на овој правилник, таквата облога 
исто така ќе се одбие при мерење на баждарската 
длабочина. 

Член 18 
Баждарскиот елаборат односно нацртите на бро-

дот мораат, по правило, да содржат: податоци за 
височината на профилот на ребрата, за дебелината 
на облогите на боковите и подниците и за дебели-
ната на подложните гредулки на подниците, ако 
постојат; назначување дали мерењата се извршени 
до ребрата, до покровот на двојното дно или до 
горниот раб на ребрениците, ако. не е поставена об-
лога; податоци за височината на ребрениците или 
височината на двојното дно во рамнина на средиш-
ниот надолжен пресек на бродот на сечиштето со 
средишен напречен пресек, и на средната положба 
на секој дел — ако е просторот под палубата за 
баждарење мерен во делови. 

Член 19 

Волуменот на просторот под палубата за баж-
дарење се утврдува со помош на баждарската дол-
жина на тој простор (член 20) и со површините на 
определениот број напречни пресеци кои подед-
накво се оддалечени еден од друг, а чиј број, за-
висно од баждарската должина, е определен во 
членот 25 на овој правилник. 

Површината на секој пресек се утврдува со по-
мош на неговата длабочина и определениот број 
широчини коишто подеднакво се оддалечени една од 
друга, а чиј број, зависно од баждарската длабочи-
на на пресекот, е определен според членот 36 на овој 
правилник. 

Баждарена должина 

Член 20 
Баждарска должина е оддалеченост помеѓу две 

точки, од кои предната точка се наоѓа на местото 
каде што долното лице на палубата за баждарење 
на клунот се спојува со внатрешната површина на 
бочните облоги или ребра, а задната точка — на 
местото каде што долното лице од палубата за баж-
дарење на крмата се спојува со внатрешната повр-
шина на бочните облоги или ребра. Овие две точки 
се во рамнина на средишниот надолжен пресек на 
бродот. 

Ако бродот има клун или крма во четвртеста фор-
ма, а палубата за баждарење има на крајните точки на 
баждарската должина мев, или во правец се из-
дига од боковите на бродот спрема рамнината на 
средишниот надолжен пресек на бродот, точките на 
баждарската должина од ставот 1 на овој член во 
тој случај се наоѓаат на една третина од мевот 
односно на една половина од угорништето под дол-
ното лице на палубата за баждарење на средишниот 
надолжен пресек на бродот (цртеж број 7). 

Ако е палуба за баждарење горната палуба ко-
ја има еден или повеќе степенести прекини, баж-
дарската должина се мери на една имагинарна не-
прекината линија на продолжението на најнискиот 
изложен дел на палубата, која линија е паралелна 
со издигнатиот дел на палубата (цртежи бр. 8 и 9). 

Шрафираните простори во цртежите бр. 8 и 9 се 
вклучуваат во бруто регистарската тонажа, освен 
исклучоците наведени во членот 61 на овој пра-
вилник. 

Ако е палуба за баждарење првата целосна па-
луба под горната палуба која има еден или повеќе 
степенести прекини, баждарската должина се мери 
на имагинарната линија на продолжение на најнис-
киот дел на палубата помеѓу преградите на ликови-
те, не земајќи го предвид кој и да било спуштен 
дел во подрачјето на отворите на пропулзивниот 
машински уред, отворите за лестви и скали и скла-
довите за синџири или кофердами (цртеж бр. 10). 
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овој член (цртежи бр. И и 12), се врши така што се 
мери дебелината на палубата за баждарење и со 
помош на агломер на зглоб се определува аголот на 

При определувањето на баждарската должина 
не се зема предвид снижениот дел на палубата пред 
судирната преграда. Просторот помеѓу тој снижен 
дел и линијата на продолжувањето на палубата (во 
цртежот број 10 двојно шрафиран) се вклучува во 
просторот под палубата за баждарење. 

О п р е д е л у в а њ е н а к р а ј н и т е т о ч к и н а б а ж д а р с к а т а 
д о л ж и н а 

; Член 21 
При определувањето на крајните точки на баж-

дарската должина според одредбите на членот 20 од 
овој правилник ќе се постапи на следниот начин: 

1) ако бродот има вертикален клун односно вер-
тикална клунова рредулка и вертикална крма, под и 
над палубата за баждарење височината на профи-
лот на ребрата и дебелината на облогата, ако по-
стои облога, се мерат во клунот и крмата хоризон-
тално непосредно под палубата за баждарење. Овие 
мери се пренесуваат на горното лице на палубата 
од надворешната оплата во правецот во кој се мериле 
ребрата, и низ така добиените точки ќе се повлечат 
линии паралелно со оплатата. Точка на пресекува-
ње на овие линии, на клунот и на крмата, се крајните 
точки на баждарската должина (цртежи бр. 11 и 12); 

2) ако бродот нема вертикален клун односно клу-
нова гредулка или нема вертикална крма во ниво на 
палубата за баждарење, крајните точки на баждар-
ската должина се определуваат, кога е тоа можно, 
на долното лице на палубата за баждарење. Одда-
леченоста на овие точки до прагот на грлата, 
преградата итн., треба да се мери и да се пренесе на 
горното лице на палубата за баждарење онака како 
што е прикажано на цртежот бр. 7. 

Ако практично не е можно да се утврдат крај-
ните точки на баждарската должина на долното лице 
на палубата за баждарење, а дебелината на оваа 

наклонот кој клунот или крмата го прават со палу-
бата за баждарење. Овој агол потоа се пренесува н а 
една рамнина (на преградата или на горното лице 
на палубата) така што да се повлечат линиите а, b , с 
(цртеж бр. 13К 

Оваа метода на пренесување агли на горната 
страна на палубата за баждарење се применува са-
мо ако клунот и крмата над и непосредно под палу-
бата за баждарење имаат ист агол на наклон. Ако 
аголот на наклонот на палубата за баждарење или 
оној непосредно под него се разликува од аголот 
над палубата, мора да се земе измерениот агол 
непосредно под палубата; 

3) ако бродот врз кој се применува точката 2 од 
овој член има клун или крма во четвртеста форма, 
мора да се изврши исправка за мевот, каде што 
тој постои. Исправката треба да се изврши така што 
дебелината на палубата да се зголеми за една тре-
тина од височината на мевот на крајната точка 
на баждарската должина (цртеж бр. 13); 

4) кај брод со заоблен клун крајната предна точ-
ка на баждарската должина се определува на сли-
чен начин како што е прикажано во цртежот бр. 12. 

палуба е значителна (на пр. дрвена палуба), при 
определување на крајните точки на баждарската 
должина мора да се земе предвид наклонот на клунот 
(или на клуновата гредулка) или на крмата — за таа 
дебелина на палубата. Земањето предвид на тие нак-
лони за дебелината на палубата според точката 1 од 

М е в н а п а л у б а т а 

Член 22 

Мевот на палубата се мери на тој начин што 
во точката на баждарската должина каде што ме-
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вот треба да се мери ќе се затегне канап од бок до бок 
во напречниот правец на бродот така што тој ка-
нап на двата бока на бродот да е на еднаква висо-
чина над палубата. Оддалеченоста од каналот до 
палубата на боковите на бродот, намалена за од-
далеченоста од каналот до палубата во рамнина на 
средишниот надолжен пресек на бродот, му е ед-
наква на мевот на палубата чие мерење било вр-
шено (цртеж бр. 14). 

а „ 

определат и така што нивното меѓусебно растојание 
ќе се пренесе на палубата почнувајќи од секоја 
крајна точка на баждарската должина, па средниот 
напречен пресек ќе се добие таму каде што пресе-
ците на средината на бродот се поклопуваат. 

Напречни пресеци 

Член 25 
Баждарската должина, земајќи ги предвид и од-

редбите на членот 46 од овој правилник, се дели на 
определен број еднакви делови според следната таб-
лица, и тоа: 

t 
до 15,24 m — — — — — на 4 еднакви делови 
над 15,24 m до 36,58 m — — на 6 еднакви делови 
над 36,58 m до 54,86 m — — на 8 еднакви делови 
над 54,86 m до 68,58 m — — на 10 еднакви делови 
над 68,58 m — — — — — на 12 еднакви делози 

Еднаквото растојание помеѓу пресеците се утвр-
дува делејќи ја баждарската должина со горе оп-
ределениот број еднакви делови. 

Вертикалните напречни пресеци минуваат низ 
точките на поделбата и крајните точки на баждар-
ската должина под прав агол врз средишниот на-
должен пресек на бродот. 

Пресеците се означуваат со редни броеви, така 
што бројот 1 да означува пресек на предната точка, а 
задниот број — пресек на задната точка на баждар-
ската должина. 

Член 26 
Положбата на средишниот напречен пресек оп-

ределена на палубата за баждарење, се пренесува во 
складот (простори за машински уред, бункери итн.) 
вертикално врз линијата на кобилицата, на одда-
леченост од преградите, праговите на грлата итн. 
измерена според одредбата на членот 24 од овој 
правилник. 

Со пренесувањето на еднаквото растојание по-
меѓу одделните пресеци спрема клунот и спрема кр-
мата, почнувајќи од положбата на средишниот пре-
сек, што веќе е определен, се определуваат полож-
бите на другите пресеци и се означуваат на облогата 
на дното, на тунелот, на пасмото или на друго за 
тоа погодно место. Еднаквото растојание се прене-
сува во правец паралелен со линијата на кобили-
цата, и во рамнина на средишниот надолжен пресек 
на бродот или паралелно со таа рамнина. Исправ-
носта на положбата на различните напречни пре-
сеци мора да се провери со мерење на оддалеченос-
тите до преградите, праговите на грлата итн. и со 
проверување на тие оддалечености на горното лице 
на палубата за баждарење. 

Кога напречниот пресек не е можно да се мери 
на неговата точна положба, тој пресек треба да се 
мери што е можно поблиску кон таа положба. Пот-
ребно е точно да се утврди на која далечина е изме-
рен пресекот, пред или зад утврдената исправна по-
ложба и потполните податоци за тоа да се внесат, 
по потреба, во баждарскиот елаборат. Ако е потреб-
но, треба да се измерат два помошни пресеци кои 
се наоѓаат пред и зад положбата на која тој пресек 
би морал да се мери (член 48). 

Кај бродови на машински погон треба да се ут-
врди оддалеченоста од преградата на просторот за 
машински уред до утврдениот исправен најблизок 
пресек, во однос на предната и на задната преграда. 
Овие податоци треба да се внесат во баждарскиот 
елаборат. 

Член 27 

Пред да се пристапи кон мерење на напречните 
пресеци потребно е на местата каде што ќе се мерат 

Мерење на баждарската должина 

Член 23 
Ако не е можно да се измери непосредно целата 

баждарска должина помеѓу нејзините крајни точки, 
ќе се измерат, откога тие точки ќе бидат утврдени и 
означени на палубата за баждарење, предниот и 
задниот дел на таа должина, од крајните точки до 
една преграда, до прагот на грлото, и слично, според 
тоа што се смета за попрактично. 

Кај бродови со рамна палуба се мери 
преостанатиот дел од должината со помош на 
лента положена на палубата за баждарење или со 
помош на канап што поцврсто затегнат во надол-
жниот правец на бродот. Таа должина се мери по-
меѓу преградите, праговите на грлата итн. до кои 
биле мерени предниот и задниот дел на должината. 
Лентата ќе се положи или каналот ќе се затегне 
надвор од сите пречки, паралелно со рамнината на 
средишниот надолжен пресек на бродот, на палу-
бата за баждарење или под палубата за баждарење 
или линијата на нејзиното продолжување. Ако при 
мерењето се употреби канап а тој се употребува се-
когаш ако е нагорнината на палубата необично го-
лема, каналот мора да биде затегнат од клунот спре-
ма крмата. Должината на каналот се мери со помош 
на мерна лента или летвичка. Баждарската должина 
се добива со собирање на предната должина, дол-
жината добиена со мерење со помош на лента или 
канап, и задната должина. 

Определување на средишниот напречен пресек 

Член 24 
По утврдувањето на баждарската должина се 

утврдува положбата на средишниот напречен пре-
сек. Таа положба се утврдува на тој начин што ќе 
се измери половината на баждарската должина од 
крајната задна точка во правец на клунот или од. 
крајната предна точка во правец на крмата, онака 
како што е определено во членот 23 на овој пра-
вилник. Средната точка на должината ќе се означи 
на каналот и на палубата, па ќе се утврди нејзината 
оддалеченост од некоја преграда, праг на грлото 
и сл. 

Извршеното мерење се проверува така што од таа 
средна точка на ист начин се мери другата половина 
на баждарската должина. Ако крајната точка на по-
ловината од должината се подудира со крајната точ-
ка на баждарската должина, должината е исправно 
мерена и положбата на средниот напречен пресек 
е исправно означена. Ако двете наведени точки не се 
подудираат, баждарската должина треба повторно да 
се мери. 

Положбите на одделни напречни пресеци, наве-
дени во членот 25 од овој правилник, можат да се 
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овие пресеци, да се испита дали е површина^ на 
која мораат да се земат баждареките длабочини, било 
да се тоа горни краишта на обични ребреници, на-
должни врски, покров на двојно дно, или горно 
лице на облогата на дното кај дрвен брод, — хори-
зонтална во напречниот правец на бродот или таа се 
дига или спушта од средината спрема боковите 
на бродот. 

Член 28 
Заради определување на баждарските длабо-

чини, на секој напречен пресек' ќе се пресмета 
мевот на палубата според одредбите на членот 22 
од овој правилник (цртеж бр. 14). 

Дефиниција на баждарската длабочина 

Член 29 
Баждарска длабочина на напречен пресек е од-

далечност од долната страна на палубата за бажда-
рење до горниот раб на главните ребреници односно 
покровот на двојното дно (член 30), намалена за де-
белината на облогата на дното, ако оваа е вградена 
(член 17) и за една третина од височината на ме-
вот. Ако покровот на двојното дно не е хоризонта-
лен, вака добиената баждарска длабочина, по пот-
реба, се исправува на начинот определен во членот 
32 од овој правилник. 

Ако палубата за баждарење се издига веднаш од 
боковите спрема средината на бродот, исправка за 
угорништето на палубата ќе изнесува една половина 
наместо една третина од височината на угорништето. 
Такво угорниште се применува на ист начин како 
што е во чл. 28, 34 и 47 на овој правилник опреде-
лено за мевот на палубата. , 

Ако е угорииштето на сврската делумно косо и 
делумно хоризонтално, одбивањето за угорништето 
на сврската се смета според следната формула: 

Ако длабочината на напречниот пресек мора да 
се мери на местото каде што палубата е прекината 
или степенеста, тогаш баждарска длабочина е од-
далеченоста од имагинарната линија на продолже-
нието на палубата за баждарење до горниот раб на 
подницата односно до покровот на двојното дно, со 
одбивањата и исправката наведени во овој член. 

Главни ребреници и покров на двојното дно 

Член 30 
При определувањето на главните ребреници на 

бродот или покровот на двојното дно од членот 29 
на овој правилник се применуваат следните од-
редби: 

— во однос на делот на бродот помеѓу судирната 
преграда и преградата на крмениот пик: 

а) кај бродови без двојно дно: 
1) конструкцијата на дното со полни напречни 

ребреници на секое ребро, мора да се смета како 
стандардна конструкција и таквите ребреници вгра-
дени на кое и да било место се сметаат како глав-
ни ребреници (цртеж бр. 16); 

2) ако конструкцијата на дното се состои од пол-
ни ребреници раздалечени за две или повеќе рас-
тојанија на ребрата и од рамковните ребреници од 
иста височина на меѓуребрата, таквите ребреници 
сочинуваат главни ребреници (цртежи бр. 17 и 18); 

3) ако конструкцијата на дното се состои од пол-
ни ребреници на наизменични ребра и пониски ме-
ѓуребреници или ребра, баждарската височина мора 
да се мери до повисоките ребреници (цртеж бр. 19); 

каде што е а = угорниште, В=горна "баждарна ши-
рочина на напречниот пресек, b=широчина на хо-
ризонталниот дел (цртеж бр. 15). 
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4) ако конструкцијата на дното се состои од ре-
бреници од разни височини, мора да се определи да-
ли повисоките или пониските ребреници ќе се сме-
таат како главни ребреници. При тоа пониските ре-
бреници треба да се сметаат како главни ребреници 
ако повисоките ребреници се раздалечени за повеќе 
од две растојанија на ребрата (цртеж бр. 20); 

5) ако е конструкцијата на дното со надолжни 
ребра од еднаква височина, горниот раб на надол-
жната врска се смета како врв на главните ребре-
ници (цртеж бр. 21); 

Независно од одредбата на точката а) од овој 
член, при мерење на баждарската длабочина не се 
зема предвид оној дел од ребреницата (освен ребре-
ниците во просторите на кои се однесува членот 81 
точка 1 од овој правилник) којшто се наоѓа над има-
гинарната хоризонтална линија којашто се утврдува 
на следниот начин: од колоната „А" на таблицата 
што ја содржи овој член се зема соодветна височина 
на ребреницата, па на таа височина се измерува 
широчината помеѓу конструкционите линии на реб-
рата од бок до бок на бродот; на едната четвртина 
од така измерената широчина се внесува височината 
од колоната „А" од истата таблица, и тоа од кон-
струкционата линија на ребрата на дното па на-
горе, и низ така добиената точка се положува има-
гинарната хоризонтална линија над која делот од 
ребрениците не се зема предвид (цртежи бр. 24 и 
25). Оваа одредба се применува и на бродови со дно 
вградено по надолжен систем. 

7) мешовитата конструкција со напречни и на-
должни ребра мора заради определување на глав-
ните ребреници, да се спореди со различните систе-
ми на градба на дното опишани во претходните ста-
вови и да се постапи согласно одредбите под 1 до 
6 на овој став, 
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Во посебни случаи, според одредбите за ограни-
чувањата од ставот 2 на овој член кои се однесуваат 
на височината на ребрениците, не мора во се да 
биде постапено ако Југословенскиот регистар на 
бродови смета дека таквото отстапување е оправда-
но со оглед на сигурноста или цврстината на бродот. 

Ако во деловите на бродот на кои се однесува 
членот 81 точка 1 од овој правилник ребрениците 
бочно од главната пропулзивна машина се из-
дигнати до неоправдана височина над врвот на те-
мелот на главните машини, височината на ребрени-
ците ќе се ограничи до височината означена во ко-
лоната „А" на таблицата што ја содржи овој член, 
или до. врвот на темелот на главната машина, спо-
ред тоа која е од тие височини поголема; 

б) кај бродови со двојно дно: 

1) ако е двојното дно вградено во простори на 
кои се однесува членот 81 точка 1 од овој правил-
ник, баждарската длабочина се мери до покровот на 
двојното дно; 

2) кај сите други простори баждарската длабо-
чина исто така се мери до покровот на двојното дно 
ако височината на танкот не е поголема од височи-
ната означена во колоната ,,В" на таблицата што ја 
содржи овој член; 

3) ако е височината на танкот во двојното дно 
поголема од вредностите дадени во таблицата, тан-
кот ќе се смета како длабок таше и тој дел од бро-
дот се мери како да е брод без двојно дно (цртеж 
бр. 26), освен ако линијата на продолжувањето на 
покровот од двојното дно на соседниот главен про-
стор може да се прифати како линија до која ќе се 
мери баждарската длабочина. 

1) ако е височината на ребрениците еднаква или 
е пониска од височината на ребрениците односно на 
двојното дно непосредно до судирната преграда од-
носно преградата на крмениот пик, тие ребреници 
ги сочинуваат главните ребреници (цртеж бр. 27); 

2) ако е височината на ребрениците поголема од 
височината на ребрениците односно на двојното дно 
непосредно до судирната преграда односно прегра-
дата на крмениот пик, баждарската длабочина мора 
да се мери до една имагинарна линија повлечена 
паралелно со кобилицата на ниво кое А одговара на 
височината на тие ребреници односно на двојното 

дно (цртежи бр. 28 и 29). 

Во посебните случаи според одредбите за огра-
ничувањата од точката б) под 2 и 3 на овој член 
коишто се однесуваат на височината на двојното 
дно не мора во се да се постапи ако Југословенскиот 
регистар на бродовите смета дека е таквото отста-
пување оправдано со оглед на сигурноста или цвр-
стината на бродот. ф 

Ако е кај деловите на бродот на кои се одне-
сува членот 81 точка 1 од овој правилник покров на 
тапиот, бочно од главната пропулзивна машина, из-
дигнат над врвот на темелот на главните машини, 
длабочините се мерат до височината означена во ко-
лоната ,,В" ма таблицата што ја содржи овој член 
или до врвот на темелот на главната машина, спо-
ред тоа која од тие височини е поголема; 

— во однос на деловите на бродот што се пред 
судириатаѕ преграда и зад преградата на крмениот 
пик: 

Танковите на пиковите не можат да се сметаат ка-
ко танкови на двојно дно, дури ни кога ребрениците се 
простираат до покровот на танкот (цртеж бр. 28). 
Ако внатрешните рабови на ребрата се пресекуваат 



Страна 34 - Број 2 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 17 јануари 1969 

на ниво повисоко од имагинарната линија повлече-
на паралено со кобилицата чие ниво и одговара на 
височината на ребрениците или двојното дно непо-

средно до судирната преграда односно преградата на 
крмениот лик, баждарските длабочини се мерат до 
точката на споменатиот пресек (цртеж бр. 30). 
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А В 
Баждарена длабочина Височина Височина (џ) 

на бродот на ребрениците на двојното дно 

во метри во сш во cm 

18.29 58 88 
24.38 61 91 
30.48 64 95 
36.58 бб 99 
42.67 69 103 
48.77 71 107 
54.86 74 НО 
60.96 76 114 
67.06 79 118 
73.15 81 122 
79.25 84 126 

. 85.35 86 130 
91.44 89 133 
97.54 91 137 

103.63 94 141 
109.73 97 145 , 
115.82 99 149 
121.92 102 152 
128.02 104 156 
134.11 107 160 
140.21 109 164 
146.30 112 168 
152.40 114 171 
158.50 117 175 
164.59 119 179 
170.69 122 183 
176.78 124 187 
182.88 127 191 
188.98 130 194 
195.07 132 198 
201.17 135 202 
207.26 137 206 
213.36 140 210 

Соодветните височини за должините помеѓу должи-
ните назначени во таблицата се 'добиваат со интерпелација. 

За 25% баждарска должина од клунот на бродот 
и за 15% иста должина од крмата, височините во 
колоната „А" и „Б" можат да се зголемат за 50%. 

Зголемените вредности на височините од коло-
ните „А" и „Б" од таблицата што ја содржи овој 
член можат, по потреба, да се однесуваат и на ши-
рочините на колената (член 42). 

Мерење на баждарските длабочини 

Член 31 
Баждарските длабочини се мерат со помош на 

летвички положени во напречен пресек во рамнина 
или непосредно до рамнина на средишниот надол-
жен пресек на бродот на мес-тата наведени во чле-
нот 26 на овој правилник. Баждарските длабочини 
се мерат до горниот раб на ребрениците односно до 
горното лице на оплатата на покровот на двојното 
дно. со тоа што од тоа ќе се одбие дебелината на 
облогата ако е поставена (цртеж бр. 31). 

Кај дрвени бродови баждарската длабочина се 
мери до горниот раб на облогата под услов таа об-
лога да е поставена непосредно на горниот раб на 
ребрениците (цртежи бр. 32 и 33), 
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Деловите на бочните пасма или други конструк-
ции за цврстина на бродот, што ја преминуваат об-
логата, не се сметаат за облоги. 

И с п р а в к и н а и з м е р е н и т е б а ж д а р е н и д л а б о ч и н и 

Член 32 

Ако кај бродови со двојно дно линијата на пок-
ровот од двојното дно во пределот на напречниот 
пресек се спушта од средишната надолжна рамнина 
на бродот спрема боковите, во средишната надолжна 
рамнина измерената баждарска длабочина се зго-
лемува за една половина од височината на спушта-
њето ако покровот на двојното дно се спушта во пра-

ва линија, а за една третина ако покровот на двој-
ното дно се спушта во форма на конвексна крива 
линија (цртеж бр. 34). 

Ако кај бродовите со двојно дно линијата на 
покровот на двојното дно во пределот на напреч-
ниот пресек се издига од средишната надолжна 
рамнина на бродот спрема боковите, во средишната 
надолжна рамнина измерената баждарска длабо-
чина се намалува за една половина од угорништето 
ако покровот на двојното дно се издига во права 
линија, а за една третина ако покровот на двојното 
дно се издига во форма на конкавна крива линија 
(цртеж бр. 35). 

Ако кај бродови без двојно дно горните рабови 
на ребрениците се издигаат или се спуштаат од 
средишната надолжна рамнина на бродот спрема бо-
ковите, не се вршат исправки наведени во ст. 1 и 2 
од овој член. 

П р о с т о р и к о и ш т о с е з а с м е т у в а а т в о п о т п а л у б п а т а 
р е г и с т а р с к а т о н а ж а о д н о с н о с е и с к л у ч у в а а т о д п о т -

п а л у б н а т а р е г и с т а р с к а т о н а ж а 

Член 33 

Ако постојат некои вдлабнатини (рецеси) или 
возвишувања кои не се простираат од бок до бок на 
бродот кај двојното дно или кај обични ребреници, 
вдлабнатините односно возвишувањата се мерат 
одвоено и нивниот волумен се засметува во потпа-
лубната регистарска тонажа односно се исклучува 
од неа под услов возвишувањето да претставува со-
ставен дел од конструкцијата на дното на бродот 
зависно од ограничувањата наведени во членот 
30 на овој правилник. Баждарската длабочина на 
напречниот пресек с е мери од линијата на продол-
жувањето на покровот на танкот односно врвот на 
ребрениците (цртежи бр. 36 и 37), 
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Ако постојат издаденост на боковите на бродот 
(издадености на излезот на оските од пропелерот), 
широчините во пределот на тие издадености се ме-
рат до нормалната линија на ребрата. Волуменот 
на тие издадености се утврдува и и се додава на 
потпалубната регистарска тонажа на бродот. 

Ка ј бродови со крстата крма кај кои издадено-
ста вон крајната точка на баждарската должина и 
под палубата за баждарење е значително голема, во-
луменот на овој простор се утврдува и и се додава 
на потпалубната регистарска тонажа (цртеж бр. 39). 

Ако е облогата на дното на складот поставена 
само под грлата, таквата облога се мери одвоено и 
нејзиниот волумен се исклучува од потпалубната 
тонажа, та поради тоа при определувањето на баж-
дарските длабочини на напречните пресеци во пре-
делот на грлата не се одбива дебелината на облога-
та (цртеж бр. 38). 

Член 34 

Ако некој напречен пресек се зема во пределот 
на некој палубен отвор (на грло, грлиште, простор 
на машинерница и сл.), баждарската длабочина ќе се 
добие со мерење по бочниот праг и со дода-
вање височината на мевот на палубата во однос на 
широчината на.отворот, или со мерење по бокот на 
бродот и со додавање целиот мев на палубата (цр-
теж бр. 40). 
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Мевот на палубата од ставот 1 на овој член 
се определува сразмерно со мевовите на палубата 
на крајните напречни прагови на отворот. При 
тоа R или г се мерат на предниот и задниот праг 
на грлото па ако овие две вредности не се 
еднакви, мевот кој ќе се примени за определу-
вање на баждарската длабочина им е пропорциона-
лен на мевовите на тие крајни прагови според 
оддалеченоста на пресекот од секој од тие крајни 
прагови. 

Откога ќе се измери баждарската длабочина на 
начинот определен со одредбите на овој член, баж-
дарската длабочина на напречниот пресек се оп-
ределува со примена на одредбите од членот 29 на 
овој правилник. 

Член 35 

Ако под палубата за баждарење се наоѓа вдлаб-
натина (рецес) наполно отворена спрема море (на пр. 
лизгава падина кај китоловци), па затоа таа вдлаб-
натина не се вклучува во бруто регистарската то-
нажа, таков дел се смета посебно, а неговиот во-
лумен се исклучува од потпалубната регистарска 
тонажа на бродот. 

Просторот во перфорирано дно или перфориран 
бок (на пр. кај бродови за превоз на жива риба) не 
се смета дека е наполно отворен спрема море. 

Број на широчините 

Член 36 

Баждарската длабочина на секој напречен пре-
сек се дели: 

1) на четири еднакви дела ако баждарската дла-
бочина на половината од баждарската длабочина не е 
поголема од 4,88 т ; 

2) на шест еднакви дела ако баждарската дла-
бочина на. половината од баждарската длабочина е 
поголема од 4,88 т . 

Член 37 

Кога баждарската длабочина е измерена, еднак-
во растојание помеѓу широчините ќе се добие на 
тој начин што баждарската длабочина ќе се подели 
со бројот на еднаквите делови на кои е таа поделена 
според одредбите од членот 36 на овој правилник. 
Точките на делбата потоа се означуваат на мер-
ните летвички, почнувајќи од најниската точка на 
делбата, со означување на еднаквите растојанија од 
таа точка. При означување на најниската точка на 
делбата треба да се обрне внимание дека' таа точ-
ка е положена на исправно ниво над фактично нај-
ниската точка на баждарската длабочина. 

Кај брод со хоризонтален покров на двојното 
дно во напречниот правец и со облога поставена на 
подложните гредулки, мерната летвичка се поста-
вува на горното лице на облогата, та најниската 
точка на делбата ќе се определи на тој начин што од 
еднаквото растојание ќе се одбие височината на под-
ложните гредулки. 

Мерење на широчините 

Член 38 

Широчината на секој напречен пресек се озна-
чува со броеви озгора надолу, така што највисоката 
широчина на нивото на крајната горна точка на 
баждарската длабочина означена со бр. 1, а најни-
ската широчина — со бр. 5 односно 7, зависно од 
поделбата на баждарската длабочина според членот 
36 од овој правилник. 

Широчините се мерат вертикално на средишната 
надолжна рамнина на бродот низ точката на по-
делбата и низ крајните точки на баждарската дла-
бочина од облога до облога, ако овие се вградени, а 
ако не се — помеѓу внатрешните рабови на реб-
рата. Исто така се утврдува дебелината на облогата. 
Деловите на проврските, водорамните издаденост 
или други конструкции што ја зајакнуваат цврс-
тината на бродот не се сметаат како облога и кога 
стрчат вр внатрешноста на бродот надвор од рам-
нината на облогата (цртежи бр. 41 и 42). 

Ако облогата од летви ка ј челични бродови не 
е вградена непосредно на рабовите на ребрата, ши-
рочината се мери до ребрата и од така добиената 
широчина се одбива дебелината на облогата, мерена 
хоризонтално. Ако нема ребра на местото каде што 
се мери широчината, таа широчина се мери до оп-
латата, а хоризонталната височина на профилот на 
најблиското ребро на секој бок се одбива од изме-
рената широчина. Ако не е можно да се мери ши-
рочината на определено ниво, таа мора да се мери 
што е можно поблиску до тоа ниво. Треба точно да 
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се утврди на која далечина над или под определе-
ното ниво широчината била мерена и за тоа да се 
внесат податоци во баждарскиот елаборат. 

Дел од ребрата оддалечен од оплатата повеќе 
отколку што изнесува височината на профилот да-
дена во следната таблица, не се зема предвид, при 
мерење на широчините. 

Широчина за утврдување 
идентичност на бродот 

(член 103 ст. 4 и 5) 
Височина на профи-

лот на ребрата 

метри центиметри 

до заклучно 
6,10 35,6 
9,14 40,6 

12,19 45,7 
15,24 50,8 
18,29 55,9 
21,34 63,5 
24,38 71,1 
27,43 78,7 
30,48 и над 30,48 86,4 

Оваа таблица се применува и за бродови со на-
должни или напречни ребра. Височините на профи-
лот на ребрата помеѓу вредностите на широчините 
за утврдување на идентичноста на бродот од таб-
лицата се добиваат со интерполација. Одделни до-
датни ребра за зајакнување на пловидбата по мраз, 
нема да се земаат предвид ако Југословенскиот ре-
гистар на бродовите најде дека овие навистина се 
наменети за зајакнување за пловидба по мраз. 

При мерење на највисоките и најниските широ-
чини се применуваат одредбите од чл. 41 и 42 од 
овој правилник. 

Ребра од различни височини на профилот 
Член 39 

Кај бродови со ребра од различни височинина 
профилот (цртежи бр. 43 и 44) широчините се ме-
рат до потесните ребра, ако пошироките ребра се 
вградени на растојание поголемо од две растојанија 
на ребрата. Ако постои облога, нејзината дебелина 
се одбива од така утврдените широчини, или широ-
чините се мерат од облога до облога, како што е 
наведено во членот 38 од овој правилник. 

сочини на профилот се намалуваат одоздола спрема 
палубата за баждарење (цртеж бр. 45). Во таков слу-
чај се применуваат одредбите на членот 38 од ОВОЈ 

правилник. Ако постои облога, се одбива нејзината 
дебелина. 

Делот од поширокото ребро што од надвореш-
ната оплата на бродот е оддалечен повеќе од двој-
ната височина на профилот на потесното ребро или 
од височината на профилот дадена во таблицата во 
членот 38 на овој правилник зависно од тоа која од 
овие две височини е помала, при мерењето на ши-
рочините нема да се земе предвид. 

Член 40 
Кај бродови со брановити бокови широчините 

се мерат до една имагинарна права линија на реб-
рата (цртеж бр. 46) за да се утврдат фактичните 
површини на напречните пресеци, вклучувајќи ја 
тука и брановитоста. Ако постои облога, нејзината 
дебелина се одбива од така добиените широчини. 

Највисока широчина 
Член 41 

Највисоката широчина, која е во височина на 
крајната горна точка на баждарската длабочина, се 
мери непосредно под палубата за баждарење. Ако 

практички не е можно широчината да се мери под 
палубата за баждарење, може да се мери на горното 
лице на палубата, но во тој случај треба да се води 
сметка дали височините на профилот на ребрата 
под и над палубата меѓусебно се еднакви и дали бо-

ковите на бродот во нивото на палубата се верти-
кални. Ако височините на профилот на ребрата над 
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палубата за баждарење се разликуваат од оние под 
палубата, измерената широчина мора да се исправи 
на начинот прикажан во цртежот бр. 47. Ако на тоа 
место боковите се навалени спрема средишната на-
должна рамнина на бродот или спрема надвореш-
ната страна, измерената широчина мора да се ис-
прави на начинот прикажан во цртежот бр. 48. 

Најниска широчина 

Член 42 

Најниска широчина која се наоѓа на нивото на 
најниската точка на баждарската длабочина се ме-
ри на врвот на ребрениците односно облогата, ако 
постои облога, односно на покровот на танкот, спо-
ред следните одредби: 

1) ка ј бродови со двојно дно, чиј покрив е ХО-
ризонтален или се спушта или издига од средиш-
ниот надолжен пресек на бродот спрема боковите, 
широчината се мери помеѓу рабната линија на спо-
јот на завршната плоча и покровот на двојното дно 
(цртежи бр. 49, 50, 51 и 52). Но ако горниот раб на 
колената, којшто го соединува двојното дно со реб-
рата е во продолжение или над линијата на покро-
вот на двојното дно (цртеж бр. 53), широчината се 
мери до внатрешниот раб на ребрата или до обло-
гата на нив, ако постои облога. Овој последен начин 
се применува и кога покровот на двојното дно се 
простира до боковите на бродот, а колената се вгра-
дени на растојание поголемо од две растојанија на 
ребрата (цртеж бр. 54); но ако колената се поставени 
на помало растојание, широчината се мери до точ-
ките на пресекувањето на колената со покривот на 
двојното дно (цртеж бр. 55); 
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2) ако калишните колена, што се вградени во 
бродовите со двојно дно, имаат невообичаена голе-
мина, хоризонталната оддалеченост од оплатата на 
височина на покровот на двојното дно до точките 
помеѓу кои мора да се мери најниската широчина, 
не смее да биде поголема од височината на двојното 
дно означена во колоната „В" на таблицата што ја 
содржи членот 30 од овој правилник; 

3) кај бродови без двојно дно најниската широ-
чина се мери помеѓу точките до кои е напречната 
линија на врвот на ребрениците или односната об-
лога хоризонтална (цртежи бр. 56, 57, 59 и 60), или до 
врвот на бочните колена на ребреницата, каде што 
тоа може да се примени (цртеж бр. 58); 
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рот на кои се однесува членот 33 или членот 35 став 
1 од овој правилник му се додаваат на прво споме-
натиот волумен, односно се одбиваат од него, и така 
добиениот резултат ја дава потпалубната регистар": 
ска тонажа на бродот. 

4) во случаите каде што височината на ребре-
ниците односно на двојното дно е ограничена според 
таблицата од членот 30 на овој правилник, најнис-
ката широчина се мери помеѓу имагинарните долни 
врвови на бочните колена, чија хоризонтална ши-
рочина мерена од надворешната оплата не е пого-
лема од височините дадени во колоната „А" на таб-
лицата што ја содржи членот 30 од овој правилник 
(цртежи бр. 24, 25 и 26). 

Површини на напречните пресеци 

Член 43 
Површините на напречните пресеци се сметаат 

според Симпсоновото правило, така што површината 
на напречниот пресек да се добие на следниот на-
чин, и тоа: 

1) ако се измерени пет широчини, тие се множат: 
— широчини бр. 1 и 5 со 1 
— широчини бр. 2 и 4 со 4 
— широчина бр. 3 со 2 
2) ако се измерени седум широчини, тие се мно-

жат: 
— широчини бр. 1 и 7 со 1 
— широчини бр. 2, 4 и 6 со 4 
— широчини бр. 3 и 5 со 2. 

Збирот на така добиените производи се множи 
со една третина од еднаквото растојание на широ-
чини^, па тој последен производ е еднаков со по-
вршината на пресекот. 

Член 44 
Ако некој пресек не е можно да се мери на 

неговата исправна положба како што е определено 
во членот 26 од овој правилник, неговата точна по-
вршина се определува со употреба на дијаграмот на 
контролните криви линии од членот 48 на овој пра-
вилник. 

Регистарска тонажа под палубата за баждарење 

Член 45 
Откога ќе се пресметаат површините на секој 

напречен пресек на нивната точна положба, волу-
менот под палубата за баждарење се утврдува на 
следниот начин: 

— површините на првиот и последниот напречен 
пресек ќе се помножат со 1; 

— површините на напречните пресеци означени 
со парни броеви ќе се помножат со 4; 

— површините на напречните пресеци означе-
ни со непарни броеви (освен првиот и последниот) 
ќе се помножат со 2. 

Збирот на овие производи ќе се помножи со една 
третина од еднаквото растојание помеѓу напречните 
пресеци. 

Овој последен производ го дава волуменот на 
просторот под палубата за баждарење во кубни 
метри. Потпалубната тонажа во регистарски тони ќе 
се добие множејќи го така добиениот волумен со 
0,353. 

По пресметувањето на волуменот на просторот 
под палубата за баждарење, волумените на просто-

Прекини во двојното дно 

Член 46 

Ако постојат еден или повеќе прекини во двој-
ното дно, просторот под палубата за баждарење се 
мери во делови. Секој дел се мери како да е по-
себен брод, со баждарска должина еднаква на дол-
жината на односниот дел, и заради тоа должината на 
секој дел ќе се подели како што е определено во 
членот 25 од овој правилник, со тој исклучок што 
должината ако не е поголема од 9,14 т , се дели само 
на два дела. 

Прекин ШТО не е поголем од 0,08 т не се зема 
предвид. 

Изразот „ прекин", во смисла на овој член се 
применува во случаите: 

1) кога постои степенеста промена во височината 
н а ДВОЈНОТО ДНО; 

2) кога двојното дно постепено се спушта и про-
должува на пониско ниво; 

3) кога на крајот од делумното двојно дно про-
должуваат ребрениците што имаат височина различ-
на отколку што е височината на двојното дно, со 
тоа што ова да не се однесува на ребревиците во 
ликовите, ако таквите ребреници се од поголема 
височина од делот на двојното дно кој досега не-
посредно до пикот (цртежи бр. 61, 62 и 63). 
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На краиштата и на точките на поделбата на се-
кој дел се мерат напречните пресеци. Баждарската 
длабочина, мерена на половината на баждарската 
должина на бродот, е фактор што определува дали 
другите баждарски должини мораат да се поделат 
на четири или на шест исти дела според одредбите 
на членот 36 од овој правилник. 

Површината на секој напречен пресек и волу-
менот на секој дел од просторот под палубата за 
баждарење мораат да се сметаат во согласност со 
одредбите на чл. 43, 44 и 45 од овој правилник, а 
збирот на сите делови ја дава потпалубната реги-
старска тонажа на бродот. 

Зависно од одредбите на точката 3 од ставот 3 на 
овој член постапката опишана во овој член нема 
да се примени во случај на различни височини на 
ребрениците кај брод без двојно дно односно кај 
бродови со делумно двојно дно (цртеж бр. 64). 

Член 47 
Кај бродови со една или повеќе палуби под па-

лубата за баждарење, баждарската длабочина на 
секој напречен пресек е збир на височината земена 
под најниската палуба, на височините земени по-
меѓу соодветните палуби и на дебелината на овие 
палуби, по извршените потребни исправки (член 29). 

Оваа баждарена длабочина ќе се подели според 
членот 36 од овој правилник за да се утврдат точ-
ките на поделбата на кои се земени широчините. 

К о н т р о л н и к р и в и л и н и и 

Член 48 
Димензиите мерени на бродот се проверуваат со 

помош на контролни криви линии на следниот на-
чин (цртеж бр. 65): 

1) баждарската длабочина се вцртува во одбрано 
мерило, на хоризонталната линија АВ. Точките на 
поделбата на оваа должина се означуваат со броеви 
од клунот спрема крмата. На секоја точка на по-
делбата ќе се повлече на таа линија права линија 
под прав агол, на кој во соодветното мерило ќе се 
пренесе баждарската длабочина на соодветниот на-
пречен пресек. Низ највисоките точки на овие дла-
бочини ќе се повлече потоа крива линија со помош 
на летвичка Така добиената крива линија „С" е приб 
лижно идентична со угорнината на палубата ако е 
покровот на двојното дно или линијата на врвот на 
обичните ребреници хоризонтална во надолжниот 
правец на бродот. Ако е оваа крива линија правил-
на и непрекината, може да се смета дека баждар-
ските длабочини се точни. 

Точките на поделбата на секоја длабочина се 
означуваат на секоја права линија која е верти-
кална на линијата АБ и на која права линија се обе-
лежени длабочините. Низ точките на поделбата се 
повлекуваат хоризонтални линии а на овие линии се 
внесува една половина од секоја широчина изме-
рена на соодветните течни на поделбата, во соод-
ветен одбран сразмер. 

Ако е мерењето изведено точно, крајните точки 
на секоја половина од измерната широчина ќе се 
поврзат со правилната крива линија, а ако тоа не е 
случај — неправилностите на кривата линија ќе 
покажат неправилности во мерењето; 

2) (а) ако најниските точки на баждарената 
длабочина од одделни напречни пресеци се на рамна 
линија или на правилна непрекината крива линија, 
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надолжните криви линии во широчини означени со 
ист број ќе се повлечат на следниот начин: на ос-
новицата „ху" ќе се вцртаат вертикални линии 
соодветни со напречните пресеци, па на овие вер-
тикални линии ќе се пренесат должините кои се 
еднакви на половината од широчината на секој на-
пречен пресек. Мерењето е извршено точно ако е 
можно да се поврзат точките што им одговараат на 
широчините означени со исти броеви со помош на 
правилна крива линија; 

(б) ако најниските точки на баждарените дла-
бочини од напречни пресеци се на преломена лини-
ја, надолжните криви линии сместени во хоризон-
тални рамнини (водни линии) ќе се вцртаат на след-
ниот начин: определен број хоризонтални рамнини 
на еднаква оддалеченост една од друга (на пр. се-
дум, нумерирани од I до VII) ќе се земат паралелно 
со линијата АВ. 

За да се избегне забуна во поглед широчината 
на напречните пресеци, овие рамнини се покажани 
на цртежот бр. 65 само во предните и задните пре-
дели на бродот. 

Секој хоризонтален пресек така определен се 
сече со напречните пресеци на точките што можат 
лесно да се најдат (на пр. тие ги пресекуваат полу-
пресеците 3 и 7 во точките h, i, ј, к, 1, т , п, односно 
во точките hi, ii, ji, ki, li, mi, ni), потоа се определу-
ваат оддалеченостите hg, ig, jg, kg, lg, mg, ng, односно 
оддалеченостите hi gi, ii gi, ji gi, ki gi, li gi, mi, 
gi, m gi, т. е. припаднете оддалечености помеѓу 
секоја од точките h, i, ј, к, 1, m, п односно од точ-
ките hi, ii, ji, ki, li, mi, m и средишната вертикална 
линија на пресеците 3 и 7. 

Овие оддалечености ќе се пренесат во хоризон-
тална проекција почнувајќи од основицата „ху" ко-
ја е паралелна со линијата АВ на линиите верти-
кални на оваа основица во положби соодветни со 
одделни напречни пресеци. На тој начин ќе се до-
бијат точките h, i, ј, к, 1, m, п, односно точките hi, 
ii, ji, ki, li, mi, ni, кои ги означуваат крајните точки 
на пренесените оддалеченоста 

На ист начин се работи и за другите пресеци. 
Сврзувајќи ги соодветните точки h, i, ј, к, 1, m, n 
односно hi, ii, ji, ki, h, mi, m, ќе се добијат криви 
линии кои претставуваат хоризонтални пресеци од 
I до VII. 

Ако мерењето било точно, кривите линии ќе би-
дат правилни; 

3) на вертикалните линии повлечени, на точките 
на поделбата на должината, се внесуваат, во со-
одветно одбрано мерило, должини сразмерни со по-
вршината на пресекот. Ако кривата линија добиена 
со помош на крајните точки на овие должини е 
правилна, значи дека површините се точно измерени 
и пресметани. Неправилностите на кривите линии ќе 
укажат на грешките при мерење и пресметување; 

4) контролните криви линии не се само сред-
ство на неопходна метода за проверување точноста 
на мерење и пресметување, туку тие овозможуваат 
да се реконструира, по потреба, некој напречен пре-
сек што не можел да се измери поради материјални 
пречки. 

Во такви случаи при мерење ќе се земаат два 
помошни напречни пресека положени пред и зад 
непристапниот пресек а што е можно поблиску до 
него (член 26). Овие два помошни пресека, заедно со 
другите пресеци што било можно да се определат, 
помагаат при пронаоѓање на кривите линии од оние 
широчини што се" означени со ист број односно кри-
вите линии на хоризонталните пресеци. 

На вертикалната линија која минува низ точката 
на поделбата на неумерениот напречен пресек, се 
земаат оддалеченостите помеѓу оската „ху" и пре-
секот на вертикалната линија со кривите линии 
(цртеж бр. 65). 

Таква постапка може да се спроведе и во случа-
ите наведени во точката 2 под а) и б) од овој член 
и така да се определи напречниот пресек. Ако се 
користат криви линии што ќе се добијат со свр-
зување на крајните точки на широчините што на 
напречните пресеци се означени со ист број, добие-

ните оддалеченоста ќе бидат соодветни на една по-
ловина од фактичните широчини на пресекот. 

Волумен на танковите на двојното дно 

Член 49 

Волуменот на секој таиќ на двојно дно што мора 
да биде познат при определувањето на најголемото 
одбивање за. просторите на водениот баласт (член 
76), мора да се утврди или да се земе од планот на 
капацитетите на танковите што се изработени за 
потребите на бродот. Ако на планот на капацитетите 
броевите се дадени во тежински тони (англиски или 
метарски), ќе се примени соодветниот фактор за-
ради утврдување регистарската тонажа на танко-
вите. Ако волумените се добиени од планот на капа-
цитетите, а се сомнева во нивната исправност, тан-
ковите ќе се измерат како што е наведено во овој 
член. 

Ако волуменот на танковите не се зема од пла-
нот на капацитетите, ќе се постапи на следниот 
начин: 

Ако должината на танкот не преминува 15,24 т , 
треба да се земат три широчини и три височини, а 
ако должината преминува 15,24 т , треба да се земат 
пет широчини и пет височини. 

Должината на секој танк се мери помеѓу реб-
рениците на краиштата на танкот. На точките на 
поделбата на должината и на нејзините краишта, 
височините се мерат на оддалеченост од една чет-
вртина широчина на покровот на танкот од средиш-
ната надолжна рамнина на бродот. Широчината мо-
ра да се мери на секој пресек на кој се измерила 
височината, и тоа во ниво на една половина од од-
носната височина. Ако некој таиќ има неправилна 
форма, треба да се измери во делови. 

Сите мерки се земаат до надворешната оплата, 
до завршната плоча, до долното лице на покровот 
на танкот, без оглед на столбовите или на ребрата 
(цртежи бр. 66, 67, 68 и 69). 

ЦРТЕЖ БР. 104 
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Волуменот на секој танк се определува на след-
ниот начин: 

Збирот на двете крајни широчини плус четири 
пати средната широчина, ако се земени три широ-
чини, односно збирот на двете крајни широчини 
плус четири пати парните широчини, плус 
два пати средната широчина, ако се земени 
пет широчини, ќе се помножи со една третина од ед-
наквото растојание помеѓу широчините. Така до-
биената површина ќе се помножи со средната ви-
сочина (т. е. со аритметичкиот среден број на сите 
измерени височини), и 95% од овој последен про-
извод го даваат волуменот на танкот во кубни метри. 
Волуменот во регистарски тони се добива со мно-
жење на бројот на кубните метри со -0,353. ^ 

Волуменот на било кој простор на двојното дно 
кој не е угоден за товарење на воден баласт, залихи, 
течно гориво или товар нема да се вклучи во волу-
менот на танковите на двојното дно. 

М е ѓ у п а л у б е н п р о с т о р 

Член 50 
Просторот помеѓу палубата за баждарење и гор-

ната палуба (меѓупалубен простор) се мери и се 
вклучува во бруто регистарската тонажа на бродот, 
земајќи ги предвид исклучоците наведени во членот 
61 оддел Б од овој правилник. 

Во случај на степенест прекин на линијата на 
горната палуба, како и на палубата за баждарење, 
мерењата се вршат до линијата на продолжување 
на палубата, на начинот опишан во членот 20 од 
овој правилник (цртежи бр. 7, 8 и 9). 

Член 51 
За мерење на меѓупалубниот простор се приме-

нуваат сообразно одредбите на чл. 16, 17, 18 и 35 од 
овој правилник. 

Методи за мерење на меѓупалубниот простор 

Член 52 
Меѓупалубниот простор се мери според една од 

долу наведените методи. 

М е т о д а 1 

а) Должината на просторот се мери во два дела. 
Должината на првиот дел се зема во одредишната 
надолжна рамнина на бродот на половината од 
предната и задната височина, од облогата односно 
од ребрата на клунот до предното лице на криената 
гредулка. Должината на другиот дел се зема во 
средишната надолжна рамнина на бродот на поло-
вината од височината, од предното лице на криената 
гредулка до внатрешниот раб на криеното ребро одч 
носно облогата на него (цртеж бр. 70). 

б) Должината на првиот дел ќе се подели на 
еднакви делови во согласност со одредбите на членот 
25 од овој правилник, а должината на другиот дел 
на четири еднакви дела. На крајните точки на секо-
ја од овие должини и на одделни точки на нивната 
поделба ќе се измери внатрешната широчина на 
половината од височината во согласност со одред-
бите на чл. 38, 39 и 40 од овој правилник. Во пове-
ќето случаи широчината на клунот и широчината на 
задната крајна точка на должината 2 ќе бидат ед-
накви на нула. 

в) Височината се мери во средишната надолжна 
рамнина на бродот на секоја точка на поделбата. Но 
ако постои разлика во мевот на двете палуби поме-
ѓу кои се мери просторот, височината се мери на 
една четвртина од соодветната широчина. Височи-
ната се мери од горното лице на долната палуба 
(или од горното лице на постојаната облога на па-
лубата — на пр. трепни, бетон, гума итд.) до дол-
ното лице на горната палуба. Ако долната палуба 
се завршува на криената гредулка или во нејзина 
близина, височината на крмената гредулка ќе се зе-
ме дека ја претставува височината на задниот дел 
меѓупалубјето. 

Ако постојат панели или слична облога на дол-
ното лице на горната палуба, височината ќе се земе 
низ таквите панели или облоги. 

М е т о д а 2 

а) Целата должина на просторот во средишната 
надолжна рамнина на бродот на половината од ви-
сочината, се утврдува помеѓу истите точки на клу-
нот и крмата како што е наведено во методата, 1. 
Кога е утврдена баждарската должина, целата дол-
жина на меѓупалубниот простор ќе се добие кога на 
баждарската должина ќе и се додаде односно од 
баждарската длабочина ќе се одземе должината на 
хоризонталната оддалеченост мерена во средниот 
надолжен пресек на бродот помеѓу крајните точки 
на баждарската должина и споменатите точки на 
клунот и крмата (цртеж бр. 70). 

б) Целата должина ќе се поддели на определен 
број исти делови во согласност со одредбите на чле-
нот 25 од овој правилник, а двата последни еднакви 
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растојанија ќе се подделат на два еднакви дела. 
Широчината тогаш се мери на крајната предна точ-
ка на целата должина, на точките на нејзината по-
делба и на точките на поделбата на последните две 
-еднакви растојанија. Секоја широчина се мери на 
половината од височината, а во согласност со од-
редбите на чл. 38, 39 и 40 од овој правилник. 

в) Височината се мери на секоја точка на подел-
бата на целата должина. Оваа височина се утврдува 
како што е наведено во методата 1 под в) од овој член. 

М е т о д а 3 ( П о с е б н и с л у ч а и ) 
а) Кај бродови со крма во четвртеста форма,, ка-

де што крајната крмена широчина може да се мери 
на крајната задна точка на целата должина од ме-
ѓупалбниот простор, и кај бродови со меѓупалубен 
простор чиј заден дел има форма слична на фор-
мата на предниот дел (цртеж бр. 71), не е потребно 
никакво посебно мерење на задниот дел. Во овој по-
следен случај широчината на крајната точка на це-
лата должина ќе биде еднаква на нула или скоро 
на нула. ' 

б) Откако е целата должина измерена и поделе-
на како што е наведено во членот 25 од овој пра-
вилник, широчините се мерат на секоја точка на 
поделбата и на крајните точки на целата должина. 
Овие широчини се мерат на половината височина, а 
во согласност со одредбите на чл. 38, 39 и 40 од овој 
правилник. 

в) Височината се мери на секоја точка на по-
делбата на целата должина. Оваа височина се ут-
врдува како што е наведено во методата 1 под в) од 
овој член. 

Волумен на меѓупалубниот простор 

Член 53 

Волуменот на меѓупалубниот простор се опре-
делува на следниот начин: 

1) ако се примени методата 1 наведена во членот 
52 од овој правилник, широчините на клуновиот дел 

од просторот ќе се означат со броеви така што број 
1 да биде на клуновата гредулка а по следниот број 
- на предната страна од крмената гредулка. Пр-
вата и последната со број означена широчина потоа 
ќе се помножат со 1, широчините означени со не-
парен број ќе се помножат со 2, а широчините озна-
чени со парен број ќе се помножат со 4. Збирот на 
овие производи ќе се помножи со една третина од 
еднаквото растојание помеѓу широчините, и така 
добиената површина ќе се помножи со средната ви-
сочина (тј. со аритметички среден број на сите ви-
сочини измерени на секоја точка на поделбата на 
должината на првиот дел не земајќи ги предвид 
височините на предната и задната крајна точка на 
оваа должина). 

Овој последен производ го дава волуменот на 
предниот дел на просторот во кубни метри. 

За пресметување во регистарски тони се при-
менуваат одредбите од членот 45 на овој правил-
ник. 

Широчините на крмениот дел од просторот се 
означуваат потоа со броеви, така што бројот 1 да е 
широчина на предната страна на крмената гредул-
ка, а бројот 5 — широчина на задната крајна точка 
на должината на другиот дел. 

Збирот на првата и задната широчина, плус че-
тири пати втората и четвртата широчина, плус два 
пати средната широчина ќе се помножи со една тре-
тина од еднаквото растојание помеѓу широчините. 
Потоа така добиената површина ќе се помножи со 
средната височина, како што е определено во ста-
вот 1 од оваа точка, и овој последен производ го 
дава волуменот на крмениот дел на меѓупалубниот 
простор во кубни метри. Ако палубите немаат ед-
наква угорнина, волуменот се пресметува на след-
ниот начин: 

На секоја точка на поделбата височината ќе се 
помножи со широчината. Првата и последната со 
број означена така добиена површина ќе се помножи 
со 1, другите површини означени со непарни броеви 
ќе се помножат со 2 а површините означени со парни 
броеви — со 4. Збирот на овие производи ќе се пом-
ножи со една третина од еднаквото растојание по-
меѓу точките на поделбата. Овој последен произ-
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вод го дава волуменот на односниот простор. Оваа 
постапка може сообразно да се примени и во слу-
чаи кога ќе се примени методата 2 наведена во чле-
нот 52 од овој правилник. 

Збирот на волумените на предниот и задниот 
дел го дава волуменот на целиот меѓупалубен про-
стор; 

2) ако се примени методата 2 наведена во членот 
52 од овој правилник, широчините на целиот про-
стор се означуваат со броеви од клунот до крмата, 
така што бројот 1 да ја означува широчината на клу-
новата гредулка. Волуменот на целиот меѓупалубен 
простор се утврдува како што е наведено во забе-
лешката I кон цртежот бр. 72. 

Крајната крмена широчина, исто така, може да 
се пресмета по пат на определување површина која 
се простира спрема крмата од претпоследната точка 
на распределбата на целата должина, со помош 
на планиметар, на начинот прикажан на цртежот 
бр. 72. 

Откако е така точно определена крајната кр-
мена широчина, волуменот на целиот меѓупалубен 
простор се утврдува како што е наведено во забе-
лешката и кон цртежот бр. 72; 

3) ако се примени методата 3 наведена во чле-
нот 52 од овој правилник, широчините се означуваат 
со броеви на обичен начин, од клунот спрема крмата. 
Во тој случај волуменот на целиот простор се утвр-
дува според одредбите на точката 1 од овој член 
коишто се однесуваат на определување волуменот 
на клуновиот дел од меѓупалубниот простор. Ако 
палубите немаат еднаква угорнина, волуменот се 
пресметува според одредбата на ставот 5 точка 1 од 
овој член. 

Надградби 

Член 54 
Просторите од постојан карактер што се наоѓаат 

на или над горната палуба или линијата на нејзи-
ното продолжување, како што е определено во чле-
нот 20 од овој правилник за палубата за баждарење, 
а кои простори вб чл. 55 до 58 на овој правилник 
се сметаат како надградби, се мерат и, зависно од 
условите од членот 55 со исклучоците од чл. 61 и 62 
на овој правилник, се вклучуваат во бруто регис-
тарската тонажа на бродот. 

Член 55 
Секоја затворена надградба (каштел, касар, 

средна надградба, палубна куќичка итн.) употреб-
лива за сместување на товари или залихи, или за 
преноќевање или други потреби на патниците или 
посадата, освен просторите од членот 61 на овој пра-
вилник, ќе се вклучи во бруто регистарската то-
нажа на бродот. 

Ако ѕидовите, покровите на преградите и сл. 
надградби се градени така (на пр.ч со притеги 
или вклинчување) што да може да се посомнева дека 
таквата надградба е од постојан карактер, ќе се 
приложи кон баждарскиот елаборат скица на над-
градбата со подробен опис на нејзината конструк-
ција, со тоа што при баждарењето ќе се реши дали 
тој простор ќе се вклучи во бруто регистарската 
тонажа. 

Член 56 
При мерење на надградбите ќе се применат со-

образно одредбите на чл. 16, 17, 18, 35 и 50 од овој 
правилник. 

Мерење на надградбите 

Член 57 
Надградбите се мерат, за секој кат посебно, на 

следниот начин: 

Број 2 - Страна 37. 

1) внатрешните должини и широчини се земаат 
до внатрешниот раб на нормално раздалечените 
столбови на преградите или до внатрешниот раб на 
ребрата односно облогите, ако постојат, а височи-
ните од горното лице на пониската палуба или 
од горното лице на постојаната облога на палубата, 
како што се трепни, бетон, гума и сл., до долното 
лице на повисоката палуба. Ако постојат панели или 
слична облога на долното лице на оваа повисока 
палуба, височината се зема низ тие панели или об-
лога. 

Ако се посомнева дали е растојанието помеѓу 
столбовите на преградите нормално, височината на 
профилите на таквите столбови и нивното меѓу-
себно растојание ќе се наведат во банкарскиот ела-
борат, заедно со подробен опис на начинот на кој е 
извршено мерењето. 

Кога во одделни делови на надградбата постои 
облога на палубата од различна дебелина, вишокот 
на дебелината се занемарува ако површината на 
плубата покриена со облога од поголема дебелина е 
сразмерно мала во однос на целата површина. Во 
другите случаи се зема просечната дебелина на об-
логата на палубата; 

2) одредбите на членот 52 од овој правилник што 
се однесуваат на меѓупалубните простори, ќе се при-
менат при мерење на касарите или полукасарите кои 
се простираат право спрема крмата, зависно од след-
ните посебни услови: 

— должината на првиот дел во случај на при-
мена на методата 1, или целата должина во случај 
на примена на методата 2 или 3, ќе се подели на оп-
ределен број еднакви делови, зависно од целата дол-
жина, и тоа: 

Должина: Број делови: 
до 15,24 m 2 

над 15,24 m до 68,58 m 4 
над 68,58 m 6 

— ако е должината на првиот дел или целата 
должина поделена само на 2 еднакви дела, височи-
ните се мерат исто така на крајните точки од овие 
должини. Ако долната палуба се завршува на крме-
ната гредулка или во нејзина близина, височината 
на крмената гредулка ќе се земе дека ја претста-
вува височината на задниот дел од меѓупалубјето; 

3) должината на другите надградби (на каште-
лот, средниот слободен бок и сл.) исто така се дели 
на определен број еднакви делови, во согласност со 
точката 2 од овој член. Должината на каштелот се 
мери од истата точка на клуновата гредулка како 
што е определено во членот 52 од овој правилник, 
по методата 1 за мерење на меѓупалубните про-
стори. 

Широчината се мери на секоја точка од подел-
бата и на крајните точки од должината, во соглас-
ност со соодветните одредби на членот 52 од овој 
правилник и точката 1 од овој член. Ако надград-
бата има иста широчина на сите точки од својата 
должина, доволно е да се измери само една широ-
чина. 

Ако должината е поделена само на два еднакви 
дела, височините се мерат исто така на крајните 
точки од должината, а во другите случаи се приме-
нуваат соодветните одредби од членот 52 на овој 
правилник и точката 1 од овој член; 

4) ако надградбата не се простира од бок до бок 
на бродот (на пр. палубната куќичка итн.) а нејзи-
ните ѕидови имаат точно или приближно форма на 
правоаголник, ќе биде доволно да се - измери една 
широчина на половината од должината. Во тој слу-
чај начинот на кој се мери должината зависи од 
положбата на надградбата и од разликата на мевот 
на палубата над и под неа (цртеж бр. 73); 

5) по деловите се мери и надградбата која има 
неправилна форма. 



Страна 74 - Број 2 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 17 јануари 1969 

Волумен на надградбата 
Член 58 

Волуменот на надградбата се определува на 
следниот начин: 

1. Бидејќи широчините се означени со броеви од 
Клунот до крмата, за утврдување волуменот на над-
градбата ќе се применат одредбите на членот 53 од 
овој правилник што се однесуваат на определување 
волуменот на меѓупалубниот простор. Ако е дол-
жината поделена само на два еднакви дела, збирот 
на двете крајни широчини, плус четири пати сред-
ната широчина, ќе се помножи со една третина од 
еднаквото растојание помеѓу широчините. Така до-
биената површина ќе се помножи со средната ви-
сочина, и овој последен производ го дава волуменот 
на надградбата во кубни Метри. 

2. Кај надградбите на кои се однесуваат одред-
бите на членот 57 точ. 3 и 4 од овој правилник, дол-
жината се множи со широчината, а така добиената 
површина ќе се помножи со средната височина. Овој 
последен производ го дава волуменот на надград-
бата во кубни метри.. 

Грла 
Член 59 

Волуменот на грлото се добива со множење на 
внатрешната должина со средната внатрешна ши-
рочина, а тој производ ќе се помножи со средната 
височина (т. е. со аритметичкиот среден број на ви-
сочините мерени од долната страна на палубата до 
долната страна на капакот од грлото). 

При тоа ќе се применат соодветните одредби на 
членот 57 од овој правилник, но така што како нај-
голема височина ќе се земе височината на прагот. 

Член 60 
Грлата и грлиштата што водат до просторите 

што се изземеаат од бруто регистарската тонажа на 
бродот не се вклучуваат во бруто регистарската то-
нажа. 

Од волуменот на сите грла што водат до про-
сторите што се вклучуваат во бруто регистарската 
тонажа се одбиваат 0,5% од бруто регистарската 
тонажа без грлата, а остатокот, ако постои, треба 
да и -се додаде на бруто тонажата како прекумерен 
дел од волуменот на грлата. 
Затворени простори што не се вклучуваат во бруто 

регистарската тонажа 
Член 61 

А. П р о с т о р и на г о р н а т а п а л у б а и л и 
н а д г о р н а т а п а л у б а 

Просторите наведени во тон. 1 до 10 од ставот 1 
на одделот А од овој член што се наоѓаат на ви-
стинската горна палуба или над таа палуба, нема да 
се вклучат во бруто регистарската тонажа, а нема 
да се вклучат во неа ниту просторите наведени во точ. 
1 до 9 од ставот 1 на одделот А од овој член што се 
наоѓаат помеѓу линијата на продолжувањето на гор-
ната палуба според описот даден во членот 20 од 
овој правилник за палубата за баждарење и вистин-
ската горна палуба ако оваа палуба има степенест 
прекин, под услов тие простори да се наменети, 
пригодени и да се употребуваат само" за следните 
цели: 

1) простори што можат да се сметаат дека прет-
статуваат дел од просторот на пропулзивен машин-

ски уред или дека служат за пропуштање светлина 
и воздух во тие простори, при што во поглед трети-
рањето на таквите простори ќе се применат одред-
бите на членот 82 од овој правилник; 

2) простори во кои се наоѓа која и да е машина 
што не е дел од пропулзивен машински уред. 

Под поимот машина во смисла на овој член се 
подразбираат: котвен уред, вител, кормиларски уред, 
пумпи, справи за разладување и дестилационен 
уред, лифтови, машини за перење алишта, котли и 
машини за добивање китово масло, рибино масло 
или гвано (птичје ѓубре), машини за преработка на 
риби, динамо-машини, акумулаторски батерии, спра-
ви за гаснење пожар и сл. Под овој поим се подраз-
бира и помошен котел, ако во согласност со чл. 83 
и 84 од овој правилник не се смета како дел на 
пропулзивен машински уред. 

Мали машини, справи и слични уреди се сметаат 
како дел од просторот во кој се сместени, ако во-
луменот на одделна машина или справа не е пого-
лем од 0,57 кубни метри, и ако не се сместени во 
групи; 

3) кормиларница, навигациона кабина, простор 
за радио-уреди, склад за синџири и простори за на-
вигациони средства; 

4) простори што служат за кујни или пекарници 
и кои се опремени со шпорети или печки, без оглед 
на категоријата на лицата на кои овие простори им 
служат. Ако некој простор служи делумно како 
кујна, а делумно за други цели, во бруто регистар-
ската тонажа на бродот нема да се вклучи само оној 
дел од тој простор што служи како кујна; 

5) простори како што се светларници, сводови и 
ровови, што служат за пропуштање воздух или све-
тлина во просторите под нив. Сите простори под по-
кровот или палубата на надградбата ќе се вклучат 
во бруто регистарската тонажа на бродот ако не е 
оставен отвор во подот на надградбата под светлар-
никот, сводот или ровот, заради вентилација или 
пропуштање светлина во просторите под тој под; 

6) простори како што се заштитени влезови за 
симинање, грлца за симнувалишта што служат за заш-
тита на симнувалиштата, скали или лестви што водат 
во просторите под нив. Ако е некое незаградено 
симнувалиште сместено во простор што се употребу-
ва за други цели (на пр. за пушилница), ќе биде из-
земен само оној дел од просторот што е директно 
над симнувалиштето. Симнувалишта (скали или 
симнувалишта со лествички) што се наоѓаат ди-
ректно под заштитени влезови за симинање или 
грлца, исто така не се вклучуваат во бруто регис-
тарската тонажа на бродот (цртеж бр. 74); 
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7) мијалници, бањи, тушеви, нужници и писоари 
за заповедникот и посадата; 

8) простори за воден баласт што ги исполнуваат 
условите од членот 76 на овој правилник, вклучу-
вајќи ги тука и танковите за слатка вода во пикови; 

9) работилници и складови за машинистите, 
електричарите, ракувачите со пумпи, бродските дрво-
д е л и и водачите на палуба, вклучувајќи го тука и 
складот за бродски светилки; 

10) простори за товар, ако не се употребуваат 
или не се пригодени како танкови за превоз на то-
вар или гас. 

Просторите за превоз на возила се сметаат како 
простори за товар. 

Сите простори наведени во овој член ќе се из-
мерат и ќе се внесат во баждарскиот елаборат. Во 
поглед мерењето и пресметувањето на волумените, 
се применуваат одредбите на чл. 57 и 58 од овој 
правилник. Столбовите и облогите на преградите 
помеѓу таквите простори нема да се земат предвид 
при мерењето. 

Ако овие простори се наоѓаат во надградбата, 
прво ќе се измери целата надградба, а потоа по-
себно споменатите простори што не се вклучуваат 
во бруто регистарската тонажа, и нивниот волумен 
ќе се одбие од волуменот на целата надградба. 

Остатокот од волуменот се вклучува во бруто 
регистарската тонажа на бродот. 

Изолацијата и воздушните водови што служат 
за разладен простор во истиот кат, се сметаат како 
дел на тој простор. 

Б. П р о с т о р и п о м е ѓ у п а л у б и т е 

Ако е на бродот вцртана баждарската ознака на 
начинот определен во членот 6 од овој правилник, 

просторите наведени во точ. 1 до 10 од ставот 1 на 
одделот А од овој член, а кои се наоѓаат помеѓу 
вистинската палуба за баждарење и вистинската 
горна палуба, нема да се вклучат во бруто регистар-
ската тонажа на бродот кога тонажата се смета 
заради издавање свидетелство за баждарската 
ознака. Нема да се вклучат во бруто тонажата на 
бродот ниту просторите наведени во точ. 1 д о 9 о д 
ставот 1 на одделот А од овој член, а кои се наоѓаат 
помеѓу линијата на продолжувањето на палубата за 
баждарење, како што е определено во членот 20 о д 
овој правилник, и вистинската палуба ,за бажда-
рење, во случаите кога таа палуба е степенеста. 

Во поглед мерењето и пресметувањето на волу--
менот се применуваат соодветните одредби на чл. 16, 
17, 18, 52, 53, 57 и 58 од овој правилник. 

Столбовите и облогите на преградите помеѓу 
различни делови на овие простори, нема д а с е зеч 
маат предвид (цртеж бр. 75). 

Изолацијата и воздушните водови што с л у ж а т 
за разладен простор во истиот кат се сметаат к а к о . 
дел на тој простор. 

В. О п р е д е л у в а њ е н а б а ж д а р с к а т а 
о з н а к а 

1. Најмалата вертикална оддалеченост од кон-
струкционата линија на палубата за баждарење, 
односно ка ј степенеста палуба од нејзината екви-
валентна средна височина, до основната линија на 
баждарската ознака (табличка оддалеченост), м е -
рена на вертикалата што минува низ средиштето 
на кругот на слободниот бок, се добива од следната 
таблица на баждарската ознака (цртежи бр. 2 и 3) . 
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ТАБЛИЦА НА БАЖДАРСКАТА ОЗНАКА 
(во милиметри) 

Најмала вертикална оддалеченост од конструкцио-
н а т а л и н и ј а н а палубата за б а ж д а р е њ е до горниот 
р а б н а баждарската ознака на вертикалата што ми-
н у в а н и з средиштето н а кругот на слободниот бок 

Lt Di 
злжина 
t во мет-
ри до 

клучно 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 

67 51 51 51 51 51 51 51 51 51 
70 81 51 51 51 51 51 51 51 51 
73 118 51 51 51 51 51 51 51 51 
76 157 82 51 51 51 51 51 51 51 
79 201 119 51 51 51 51 51 51 51 
82 246 159 84 51 51 51 51 51 51 
85 294 200 120 51 51 51 51 51 51 
88 344 244 158 83 51 51 51 51 51 
91 398 291 199 119 51 51 51 51 51 
94 455 341 243 158 83 51 51 51 51 
97 515 393 288 198 119 51 51 51 51 

109 577 447 336 240 155 81 51 51 51 
103 643 506 388 286 196 117 51 51 51 
106 713 567 442 334 239 156 82 51 51 
109 785 631 499 385 285 196 118 51 51 
112 862 699 559 438 333 240 157 83 51 
115 943 772 624 497 386 288 200 122 52 
118 1026 845 690 556 439 336 243 161 87 
121 

1111 
921 758 617 494 385 288 202 124 

124 1199 1000 829 682 553 439 338 247 165 
127 1279 1075 900 749 617 500 397 304 220 
130 1362 1154 975 820 685 566 460 365 279 
133 1450 1237 1054 896 757 635 527 429 342 
136 1541 1323 1135 974 832 707 596 496 407 
139 1636 1413 1222 1057 912 784 671 569 478 
142 1732 1504 1309 1140 992 862 746 642 548 
145 1829 1597 1397 1225 1074 941 823 717 621 
148 1926 1688 1485 1309 1155 1019 898 790 692 
151 2020 1778 1570 1390 1233 1095 971 861 761 
154 2122 1865 1653 1470 1309 1168 1042 930 828 
157 2203 1951 1735 1548 1384 1241 1112 998 894 
160 2288 2032 1812 1622 1455 1308 1177 1061 955 
163 2374. 2112 1888 1694 1525 1375 1241 1122 1015 
166 2455 2189 1961 1763 1591 1438 1302 1181 1072 
169 2537 2266 2033 1822 1656 1501 1363 1239 1128 
172 2616 2340 2103 1899 1720 1562 1421 1295 1182 
175 2694 2414 2173 1965 1783 1622 1479 1351 1236 
178 2772 2477 2242 2030 1845 1682 1536 1406 1289 
181 2850 2560 2312 2096 1907 1741 1593 1461 1342 
184 2924 2629 2376 2157 1965 1797 1646 1512 1391 
187 2999 2699 2441 2219 2024 1853 1700 1563 1440 
190 3072 2768 2506 2280 2083 1909 1753 1614 1489 
193 3144 2835 2569 2340 2139 1962 1804 1663 1536 
196 3213 2901 2632 2398 2195 2015 1855 1711 1582 
199 3286 2967 2694 2456 2250 2067 1905 1759 1628 
202 3356 3032 2754 2513 2304 2118 1953 1805 1672 
205 3425 3096 2814 2570 2357 2169 2001 1851 1713 
208 3493 3160 2874 2626 2410 2219 2049 1897 1760 
211 3561 3223 2933 2682 2462 2268 2096 1942 1803 
214 3628 3285 2991 2736 2513 2317 2142 1986 1845 
217 3691 3346 3048 2790 2562 2365 2187 2029 1886 
220 3760 3407 3105 2843 2613 2412 2232 2072 1927 
223 3825 3467 3161 2895 2662 2458 2276 2113 1966 
226 3889 3526 3216 2947 2710 2504 2319 2154 2005 
229 3951 3583 3270 2998 2758 2549 2361 2194 2043 
232 4013 3642 3323 3047 2805 2593 2402 2233 2080 
235 4075 3699 3376 3096 2851 2636 2443 2272 2117 
238 4136 3755 3428 3144 2897 2678 2483 2310 2155 
241 4197 3810 3479 3192 2941 2720 2523 2347 2188 
244 4257 3865 3530 3240 2986 2762 2562 2384 2223 

2. Табличната должина (Lt) употребена во таб-
лицата на баждарската ознака е растојание на па-
лубата за баждарење помеѓу две точки, од кои крај -
ната предна точка е онаа каде што долната страна 
на таа палуба или соодветната и линија спрема 
клуновата гредулка се сече со внатрешната повр-
шина на облогата, прибојот или ребрата, а крајната 
задна е онаа точка каде што долната страна на таа 
палуба или соодветната и линија се сече со вна-
трешната површина на облогата, прибојот или реб-
рата во рамнината на средишниот пресек на бродот 
на крмата. Ако палубата за баждарење е степенеста, 
се употребува еквивалентната должина. Цртежите бр. 
76 и 77 прикажуваат како се определува еквива-
лентната палуба за баждарење. Определувањето на 
таа палуба се заснова врз еднакви надолжни повр-
шини. 

3. Табличната височина (Dt) што се употребува 
во таблицата на баждарската ознака е конструкцио-
на височина на палубата за баждарење. Таа височи-
на и е рамна на оддалеченоста на главното ребро 
помеѓу горниот раб на кобилицата и дол-
ното лице на палубата, мерена на бокот на бродот. 
Ако е палубата за баждарење степенеста, ќе се упо-
треби еквивалентна височина на палубата за баж-
дарење пресметана на начинот прикажан во црте-
жите бр. 76 и 77. 

Lt 
4. За должините Lt и размерите ј^ј: што не 

се наоѓаат во таблицата на баждарската ознака ќе 
се пресмета соодветната барана одделеченост со по-
мош на линеарна интерполација. За другите случаи 
бараните таблички оддалечености се добиваат со 
екстраполација. 

5. Независно од одредбата на точ. 1 до 4 од од-
делот В на овој член, баждарската ознака ќе се 
вцрта на нивото на највисоката товарна линија во 
ознаката на слободниот бок, која е според прописите 
доделена и вцртана, под услов палубата за баждар-
рење да е наедно и палуба на надвоѓето. 
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6. Подробностите на пресметката што се бараат 
во одредбите на тон. 2, 3 и 4 од одделот В на овој 
член треба да се прикажат во баждарскиот ела-
борат. 

7. Утврдената оддалеченост на баждарската оз-
нака која што се запишува во свидетелството за 
баждарската ознака со цел за проверка на исправ-
ната положба на баждарската ознака е табличка од-
далеченост (оддел — В точка 1 од овој член) дода-
дена кон вертикалната оддалеченост од врвот на 
конструкционата височина (оддел В точка 3 од овој 
член) до горниот раб на линијата на горната палуба 
што на бродот е означена во врска со ознаката на 
товарната линија (цртежи бр. 2, 3, 76 и 77). 

О т в о р е н и п р о с т о р и ш т о н е с е в к л у ч у в а а т в о б р у т о 
р е г и с т а р с к а т а т о н а ж а н а б р о д о т 

Член 62 

Просторите на горната палуба или над неа, нема 
да се вклучат во бруто регистарската тонажа на бро-
дот ако се наполно отворени и изложени на невреме 
и море, под еден од следните услови: 

1. Н а д г р а д б а од б о к д о б о к н а б р о д о т 
1 а) надградбата да е отворена во напречниот пра-
вец на бродот: 

1) од палубата до палубата за најмалку поло-
вина широчина на бродот во односниот пресек. От-
ворениот дел не смее да биде поделен, а столбовите 
не се сметаат како средство за поделба на отворите 
(цртеж бр. 78); 

2. П а л у б н и к у ќ и ч к и 

а) најмалку една четвртина од вкупната должи-
на на сите гранични ѕидови да е наполно отворена 
од палубата до палубата, под услов тој отворен дел 
да не е поделен на неколку делови. Столбовите нема 
да се сметаат дека го делат односниот отвор; 

б) покровот да има отворен дел наполно изло-
жен на невреме и море во големина од најмалку 
една половина од целата површина што го покрива 
тој простор. 

2) не помалку од 3/4 од широчината на бродот 
на односниот пресек, ако отворот има прагови ви-
соки до 610 mm; 

б) покровот да има наполно отворен дел во го-
лемина од најмалку една половина од целата повр-
шина на покровот на односниот простор; 

в) должината на еден или повеќе отвори, барем 
на еден бок од бродот помеѓу полната ограда и од-
делен лим што ги спојува бочните краишта на свр-
ските на односната палуба, да не е помала од 3/4 од 
целата должина на внатрешниот простор, а висо-
чината на тие отвори да изнесува најмалку 0,76 т , 
и ако не постојат средства за затворање на тие от-
вори (цртеж бр. 79); 

, г) дел од палубата со разумни димензии да не 
се употребува за некоја друга цел освен за про-
шетка, и тој дел од палубата да е наполно отворен 
на кој и да е крај и заштитен со стакло од невреме. 

3. В д л а б н а т и н и т е ( р е ц е с и ) в о н а д г р а д -
б и т е и л и п а л у б н и т е к у ќ и ч к и 

да се наполно изложени на невреме и коре, 
од палубата до палубата, без средства за затвора-
ње, под услов нивната внатрешна широчина да не 
е поголема од широчината на влезот (цртеж бр. 80). 

Отворените простори наведени во'членот 62 од 
овој правилник мораат во секој случај да се изме-
рат и да се внесат во баждарскиот елаборат, со 
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точен опис и назначување на димензиите на отво-
рите. Мерењето се врши во согласност со одредбите 
на членот 57 од овој правилник. 

Пресметката ќе се изврши на начинот опре-
делен во членот 58 од овој правилник. 

Ако постојат надградби во отворен простор што 
се вклучуваат во бруто регистарската тонажа, или 
грла или простори, наведени во членот 61 од овој 
правилник, или простори што можат да се сметаат 
дека сочинуваат дел од простор за пропулзивен ма-
шински уред (грлишта и сл), сите такви простори 
мораат одвоено да се измерат и да се внесат во 
баждарскиот елаборат. Секој од овие простори ќе се 
разгледа во поглед тоа дали се вклучува во бруто 
регистарската тонажа, според соодветните одредби 
на чл. 33, 35, 50, 55, 60, 61, 62 и 64 од овој правилник. 

Засолниште за патници на палубата 
Член 64 

По исклучок од одредбите на членот 55 став 1 
од овој правилник, при баждарењето на бродот мо-
же од неговата бруто регистарска тонажа да се 
изземат затворените надградби ако е во прашање 
брод на мала крајбрежна пловидба чии патувања 
помеѓу две пристаништа не траат подолго од 12 ча-
сови, а тие надградби, без посебно наплатување, се 
употребуваат исклучиво како засолниште за пат-
ници на палубата. 

Мерењето и претсметката од ставот 1 на овој 
член се врши според одредбите на чл. 57 и 58 од 
овој правилник. 

2. Мерење и пресметување на одбивањата од 
бруто регистарската тонажа 

Простории на заповедникот 
Член 65 

Просторот за кој е утврдено дека е наменет и 
дека се употребува исклучиво како станбена про-
сторија на заповедникот, ќе се одбие од бруто ре-
гистарската тонажа на бродот. 

Просториите на заповедникот што се одбиваат 
од бруто регистарската тонажа на бродот можат да 
ги сочинуваат: кабини за спиење и простории за 
канцеларија, дневен престој, трпезарија и гарде-
роба. 

Ако просториите за канцеларија, дневен престој 
и трпезарија се снабдени со легла и се сместени така 
што да можат да служат како резервни кабини, не-
ма да се одбијат од бруто регистарската тонажа на 
бродот. 

Ако просториите на заповедникот не се смес-
тени до кормиларницата односно навигациската ка-
бина, може и една кабина што му служи на запо-
ведникот за контролирање на навигацијата, ако е 
сместена до кормиларницата односно навигациската 
кабина, да се одбие од бруто регистарската тонажа 
на бродот. 

Простории за посадата 

Член бб 
Просториите за кои е утврдено дека се наме-

нети исклучиво за сместување и потреби на поса-
дата, ќе се одбијат од бруто регистарската тонажа 
на бродот. 

Изразот „посада" го опфаќа секое лице (освен 
заповедникот на бродот и пилотот) запослено или 
зафатено со вршење на која и да е должност на 
бродот за време на пловидбата. 

На пилотски брод, како членови на неговата 
посада се сметаат само пилотите потребни за нор-
мална пловидба на пилотскиот брод. 

Просториите за посадата што треба да се одбијат 
ОД бруто регистарската тонажа се состојат од: спал-
ни, канцеларии, соби за дневен престој, гардероби, 
сушилници, трпезарии, пушилници, соби за рек-
реација, библиотеки и слични простории. 

Просториите, освен спалните, снабдени со лег-
ла и сместени така што да можат да служат како 
резервни кабини, нема да се одбијат од бруто ре-
гистарската тонажа на бродот. 

На патнички брод (член 68 став 6) нема да се 
одбијат од бруто регистарската тонажа на бродот 
просториите наменети за бродски комесаријат и ле-
карски ординации, како и простории за офицерите 
што работат како бродски комесари и за стјуардите. 

Прооди и други простори, што се употребуваат од 
заповедникот и посадата 

Член 67 
Од бруто регистарската тонажа на бродот ќе се 

одбијат. 
1) мијалниците, бањите, просториите со тушеви, 

клозетите, писоарите, кујните, пекарниците, перал-
ииците за алишта, просторите со уред за филтри-
рање или за дестилирање на вода за пиење, просто-
рите со уред за греење и за вентилација, со уред ул 
вода под притисок (хидрофор), со разладни машини 
и сл., ако служат исклучиво за потребите на запо-
ведникот и посадата на бродот, под услов овие про-
стори да не биле веќе изземени од бруто регистар-
ската тонажа на бродот; 

2) шпајзевите, болниците, диспанзерите, складо-
вите за лекови, просторите за постелина, дождовни 
кабаници, извалкана облека, за опрема на кујни и 
трпезарии, како и слични простории што служат за 
исклучива употреба на заповедникот и посадата на 
бродот; 

3) просторите наменски градени што се исклу-
чиво потребни и користени за складови на залихи 
на храна за заповедникот и посадата на бродот, со 
тоа што таа одбивка да не смее да биде поголема 
од 15% од сите други одбиени простори за потре-
бите на заповедникот и посадата на бродот; 

4) проодите и скалите наменети првенствено за 
пристап на заповедникот и посадата на бродот во 
кој и да е простор што е изземен и одбиен, односно 
само изземен или само одбиен, од бруто регистар-
ската тонажа на бродот; 

5) проодите и скалите од точката 4 на овој 
член ако служат истовремено како пристап кон: 

— простори што не се одбиваат, ако пристапот 
во овие простори се состои само од обични влезови; 

— простори што не се одбиваат, како што се по-
себните кабини за пилоти, стражари, бројачи на то-
варот, царински работници и слични простори; 

— прооди и скали што не се одбиваат, ако се по-
себно затворени; 

— резервни кабини кај сите бродови, освен пат-
ничките. 

Од бруто регистарската тонажа на бродот нема 
да се одбие: 

1) дел од проод што не е преграден. Отворите 
во форма на лак или врата што не се поголеми од 
една половина на површината на отворот, ве се сме-
таат како средства за преградување; 

2) проод што служи истовремено за простори 
што можат да се одбијат и за оние што не можат да 
се одбијат, како што се свечени простории до кои 
може да се дојде само низ таков проод кој не се 
смета дека е определен да служи првенствено за 
простори што според одредбите на овој член можат 
да се одбијат од бруто регистарската тонажа на 
бродот. 

По исклучок од одредбата на точката 2 од ста-
вот 2 на овој член, спореден проод ќе се одбие од 
бруто регистарската тонажа на бродот, ако при-
стапот низ таквиот проод кон просторот или просто-
рите што не можат да се одбијат е спореден и ако 
постои друг пристап до нив, посебно пристап преку 
понепосреден пат. 

Од бруто регистарската тонажа на бродот на кој 
заповедникот и посадата на бродот се снабдуваат 
со храна во сопствена режија, може да се одбие 
волуменот на сите ормани за чување продукти. Во 
тој случај од бруто регистарската тонажа на бродот 
нема да се врши одбивање за сместувалиштето на 
храна. 
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Член 68 
Резервни кабини нема да се одбијат од бруто 

регистарската тонажа на бродот. 
Кога постојат две резервни кабини за употреба 

од страна на претставници на носителот на правото 
за користење на бродот односно сопственикот на 
бродот или други лица што не се членови на поса-
дата, таквиот брод нема да се смета како патнички 
брод ако тие резервни кабини немаат вкупно повеќе 
од 4 легла, вклучувајќи ги и леглата на софи. 

Посебните кабини за пилоти, стражари, бројачи 
на товарот, царински работници и сл. нема да се 
сметаат како резервни кабини, но тие посебни ка -
бини нема да се одбијат од бруто регистарската то-
нажа на бродот. 

Кај патнички бродови што немаат трпезарија, 
пушилница, шпајз, кујна, пекарница, сместувалиш-
те за храна, уреди за филтрирање на вода за пиење 
или уреди за дестилирање, бањи, мијалници, туше-
ви, клозети или писоари наменети исклучиво за 
употреба од страна на патниците, не се одбиваат 
соодветните простори што служат за потребите на 
заповедникот или посадата на бродот. 

Ако бродот нема легла за превоз на патници (на 
пр. поклоници), и ако нема никакви други простории 
за легла на патниците, одредбите од ставот 4 на 
овој ,член ќе се применат само на клозетите или 
пиварите. 

Како патнички брод во смисла на овој член се 
смета секој брод што превезува повеќе од четири 
патници што плаќаат превознина или брод што има 
повеќе од две резервни кабини опремени како што е 
наведено во ставот 2 на овој член. 

Член 69 
Просторите наведени во чл. 70 до 76 од овој пра-

вилник се сметаат во смисла на овој правилник 
како простори за навигација и работа на бродот 
(член 12 став 2 точка 2), па тие простори ако веќе 
не биле изземени, од бруто регистарската тонажа на 
бродот ќе се одбијат од бруто регистарската тонажа 
на бродот' под условите наведени во тие членови. 

Просторите за навигација и работа на бродот се 
состојат од: 

1) навигациони простори (освен просторите за 
помошни котли и главни пумпи) (член 70); 

2) простори за помошни котли и главни пумпи 
(член 71); 

3) простори за пумпни уреди ка ј бродови што 
превезуваат течен товар во трупот (член 72); 

4) простори за калишни сепаратори и танкови 
за прибирање течно гориво и масло по сепарацијата 
(член 73); 

5) работилници и складови потребни за работа и 
одржување на бродот (член 74); 

6) простори за сместување бродски платна 
(член 75); 

7) простори за воден баласт (член 76). 

Простори за навигација (освен просторите за по-
мошни котли и главни пумпи) 

Член 70 
Просторите што се употребуваат само за навига-

ција на бродот ќе се одбијат од бруто регистарската 
тонажа на бродот во разумен обем, ако таквите про-
стори веќе не биле изземени од бруто регистарската 
тонажа на бродот. 

Во цросторите за навигација што треба да се од-
бијат, главно се вклучуваат: просторите за чување 
и употреба на поморските карти и навигационите 
средства, просторите за радио-уреди (но не и чекал-
на за патници), просторите за чување на навига-
циските светилки, знамиња, ракети и сл., просто-
рите за подводна сигнализација и длабиномери, про-
сторите за компаси за автоматско кормиларење, за 
жиро-стабилизатори или слични справи и просто-
рите за рачка на кормило, за кормиларски уред, за 
котвен вител и котвен уред, со сместувалишта за 
синџири. 

Од бруто регистарската тонажа на бродот спо-
ред одредбите на овој член можат да се одбијат и 

просторите за компресори на воздух и сместувалишта 
тата за воздух наменети за снабдување со воздух, што 
се употребуваат главно за одржување на бродот, или 
за навигација или сигурност на бродот, просторите 
што се употребуваат исклучиво за сместување на 
противпожарни средства и средства за спасување, 
како и просторите што се употребуваат исклучиво 
за средства за спречување загадување морето со 
масло (освен таложните танкови). 

Ако рачката на кормилото, кормиларскиот уред, 
котвениот вител, котвениот уред или слични нап-
рави се сместени во простории поголеми одошто е 
потребно за таа цел, од бруто регистарската тонажа 
на бродот ќе се одбие просторот што фактично е 
зафатен со секоја од овие направи, а покрај тоа и 
просторот потребен за работа, на секоја страна на 
направата, поправило не повеќе од 0,61 т . Вкуп-. 
ната височина чие одбивање е допуштено, по пра-
вило, не смее да биде поголема од височината на 
обичниот меѓупалубен простор. 

Простори за помошни котли и главни пумпи ј 
Член 71 

Како простор за помошни котли, што може да 
се смета како составен дел од простор на пропулзи-
вен машински уред (член 84), ќе се одбие од бруто 
регистарската тонажа на бродот фактичкиот простор 
зафатен со помошни котли, ако тие се поврзани со 
главните бродски пумпи, дури и ако помошните кот-ч 
ли можат да се употребат истовремено и за работа 
на товарните витли или за слични цели. 

Ако помошните котли не се поврзани со глав-
ните пумпи и служат само за работа на котвен ви-
тел, котвен уред, кормиларски уред или на слични 
средства за навигациони цели, просторот што го за-
земаат тие котли може да се смета како простор за; 
навигација, и тој ќе се одбие од бруто регистарската 
тонажа на бродот. 

Од бруто регистарската тонажа на бродот ќе се 
одбијат и просторите зафатени и потребни за ра-
бота на калишните пумпи како и за пристап до 
нив. Оваа одредба се применува и во поглед пум-
пите за воден баласт, ако тие служат за испумпу-
вање на водата надвор од бродот. 

Ако помошниот котел, калишната пумпа или 
пумпата за воден баласт, ги исполнуваат условите 
од ст. 1 до 3 на овој член, и ако се сместени во гра-
ниците на просторот за пропулзивен машински 
уред, тие не се сметаат како дел на пропулзивен 
машински уред, и од брут! регистарската тонажа на 
бродот ќе се одбијат само просторите зафатени од 
споменатите направи и ќе се внесат во баждарскиот 
елаборат ќако навигационен простор. 

Простори за пумпен уред кај бродови што превезу-
ваат течен товар во трупот 

Член 72 
Ка ј бродови што превезуваат течен товар во 

својот труп, ќе се одбијат од бруто регистарската 
тонажа на бродот само просторите зафатени од пум-
пите за течен товар и просторите неопходни за при-
стап кон тие простори и за работа на тие пумпи, 
односно просторите за пумпи за преточување на 
течно гориво (член 83 став 1 точка 6 под љ), што се 
наоѓаат надвор од границите на просторот за про-
пулзивен машински уред, под услов сите такви пум-
пи истовремено да служат и за испумпување надвор 
од бродот. 

Просторот за пумпен уред кој може да се од-
бие од бруто регистарската тонажа на бродот се 
определува на следниот начин: 

1) за просторот зафатен со пумпа што е потре-
бен за нејзината работа, се зема височина еднаква 
со височината на пумпата или височина од 2,13 ш, 
според тоа која од нив е поголема, и хоризонтална 
површина која што се состои од зафатен простор 
на подот со доволно околен простор за нормална 
работа на пумпата. По правило, се зема целиот про-
стор над подот на пумпната просторија која содржи 
само пумпи за течен товар и за преточување на тој 
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товар. Височината на овој простор се зема од дното 
на темелот на пумпата (т. е. нормално од врвот на 
надолжната врска односно, ребрениците или од tio-
кровот на двојното дно); 

2) за просторот потребен за пристап, кој што се 
протега од врвот на просторот 'од точката 1 на ОВОЈ 
став, се зема хоризонтална површина чија една ди-
мензија е 0,61 т , а другата 0,91 т . 

Вкупното одбивање што се допушта за пумп-
ните простори ќе се ограничи според следната таб-
лица: 

Вкупното одбивање ќе се ограничи според след-
ната таблица: 

Бруто регистарска 
тонажа 
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3000 8498,58 0,9 
2250 6373,94 3000 8498,58 27 76,49 
1500 4249,29 2250 6373,94 1,2 
900 2549,58 1500 4249,29 18 50,99 
500 1416,43 900 2549,58 2,0 1 

250 708,22 500 1416,43 10 28,33 
250 708,22 4,0 

Член 73 
Од бруто регистарската тонажа на бродот ќе се 

одбијат просторите зафатени од уреди и направи за 
сепарација на течно гориво и масло од калиште и 
вода, и за собирање и сместување на тоа гориво и 
масло по сепарацијата. 

Просторите од ставот 1 на овој член се состо-
јат од: 

1) простори за калишни сепаратори што служат 
за одвојување на течно гориво и масло од калиште-
то, баластот во алтернативни танкови и од водата 
со која се исплакнуваат танковите за течно гориво 
и масло; 

2) простори за танкови што служат исклучиво 
за сместување на течно гориво и масло испуштено од 
калишен сепаратор; 

3) простори на танкер за танкови што служат 
исклучиво за собирање на остатоци од течно гориво , 
и масло одвоени од баластната вода и од водата со 
која се исплакнувани танковите на товарот; 

4) простори за направи, како што се: пумпи, на-
прави за утврдување количината на течно гориво 
и масло и сл., што служат исклучиво во постапката 
за одвојување на течно гориво и масло од калиште-
то и водата, како и за собирање и сместување во 
танковите. 

Ако уредите и направите од точката 4 на ставот 
2 на овој член се сместени во просторот на маши-

. парницата, од бруто регистарската тонажа на бродрт 
се одбива само просторот зафатен од тие уреди и 
направи и просторот потребен за ракување со тие 
уреди и направи. 

Просторите наведени во ставот 2 на овој член 
можат да се одбијат од бруто регистарската тонажа 
на бродот само ако уредите и направите се наменети 
и ако се користат исклучиво за собирање на ос-
татоци од течно гориво и масло и за нивно одвоју-
вање од водата. 

Работилници и складови потребни за работи и одр-
жување на бродот 

Член 74 
Зависно од ограничувањата назначени во табли-

цата во овој член, ќе се одбијат од бруто регистар-
ската тонажа на бродот, ако такви простори веќе 
не биле изземени од бруто регистарската тонажа, 
волумените на работилниците и складовите за ра-
кувачите со пумпи, како и волумените на простори-
те за бродски дрводелци и водачи на палубата. 

25000 70821,53 125 354,11 
20000 56657,22 25000 70821,53 0,5 
13333,33 37771,47 20000 56657,22 100 283,29 
10000 28328,61 13333,33 37771,47 0,75 
7500 21246,46 10000 28328,61 75 212,46 
2000 5665,72 7500 21246,46 1,0 
1333,33 3777,14 2000 5665,72 20 . 56,66 
1000 2832,86 1333,33 3777,14 1,5 
750 2124,65 1000 2832,86 15 42,49 
500 1416,43 750 2124,65 2,0 
400 1133,14 500 1416,43 10 28,33 
150 424,93 400 1133,14 2,5 424,93 

150 424,93 3 8,50 

АКО кај бродови во големина до 150 BRT односно до 
424,93 кубни метри потребните предмети на вбдачот 
на палубата се чуваат во простор што не е наменет 
само за такви цели, од бруто регистарската тонажа 
на бродот ќе се одбие за складот на водачот на па-
лубата и просторот во согласност со горната таб-
лица. 

Ако кај рибарски бродови и бродови за лов на 
китови и на фоки, во големина над 150 BRT односно 
424,93 кубни метри, не постои посебен склад за во-
дачот на палубата, ќе се изврши соодветно одбивање 
од најмногу 3 регистарски тони или 8,50 кубни мет-
ри за предметите потребни на водачот на палубата 
што се наоѓаат во просторијата за риболовна одно-
сно ловечка опрема. 

Простори за бродски платна 
Член 75 

Кај бродови на платна ќе се одбие од бруто реги-
старската тонажа на бродот просторот што е на-
менет и што се употребува исклучиво за подготвува-
ње на платната, и тоа: 

1) ако бродот може да плови само на платна, ова 
одбивање не смее да надмине 4% од бруто регистар-
ската тонажа на бродот; 

2) ако просторите за платна и складот на водачот 
на палубата се заеднички, прво ќе се одбие просто-
рот за платна до границата означена во точката 1 на 
овој член, а потоа од преостанатиот простор ќе се 
одбие просторот за предметите потребни на водачот 
на палубата, според таблицата од членот 74 на овој 
правилник. 

Простори за воден баласт 
Член 76 

Просторите вклучени во бруто регистарската то-
нажа на бродот што се наменети и што се употребу-
ваат исклучиво за воден баласт, ќе се одбијат од 
бруто регистарската тонажа на бродот под условите: 

1) да е утврдено дека се соодветно градени и 
испитани како баластни танкови; 

2) да се соодветни само за воден баласт. И пик-
-танкот ќе се одбие од бруто регистарската тонажа 
на бродот ако е соодветен за држање пивка вода за 
сопствена бродска употреба, ако и не е поврзан со 
уредот за воден баласт; 

3) влезови во нормална големина да се един-
ствени средства за влегување во танковите. 

Изразот „соодветно градени и испитани како ба-
ластни танкови" означува дека танковите се спо-
собни да го издржат пропишаниот притисок на во-
дата. 

Изрезите на покровот на танкот околу ребрата 
на боковите, не е дозволено да се пополнуваат со 
цемент. 
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Средствата за полнење и празнење на танковите 
за воден баласт (пумпи, цевки и сл.) мораат да би-
дат постојано вградени и на задоволителен начин 
изведени и независни од уредите за вода или масло 
за ладење на моторот, за напојна вода или за вода 
за домаќинство, како и од уредите за течно гориво 
или течен товар. Пумпните уреди мораат да бт.дат 
од погоден тип и димензии за ефикасна работа со 
водениот баласт. Шмукалните и притисочните цев-
ки, по правило, не смеат да имаат внатрешен преч-
ник помал од 64 mm. Рачните пумпи, преносните 
пумпи, или цревните приклучоци нема да се сме-
таат како постојани и задоволителни средства за 
полнење и празнење. Кај сите бродови во големина 
до 200 BRT односно 566,57 кубни метри, како и кај 
бродови над 200 BRT односно 566,57 кубни метри што 
имаат платна како главно пропулзивно средство, рач-
ните пумпи што претставуваат единствено средство 
за полнење или празнење на просторите за воден 
баласт ќе се признаат како задоволителен уред ако 
се постојано вградени. 

Пик- танк е танк што досега до боковите на 
бродот и до оцртот на крмата односно до гре-
дулката на клунот, а кој е сместен пред судирната 
преграда односно зад преградата на крмениот пик. 

Површините на влезовите не смеат да бидат 
поголеми од 0,46 т 2 . 

Кофердамите ќе се сметаат како простори 'за 
воден баласт ако ги исполнуваат условите наведени 
во точ. 1, 2 и 3 од ставот 1 на овој член. 

Танковите Од двојното дно поврзани со уредот 
на баластните пумпи, или соодветни за сместување 
на вода или масло за ладење на моторот, на напојна 
вода за котли и вода за домаќинство или за сместу-
вање на течно гориво, масло за подмачкување или 
течен товар, ќе се сметаат како простори за воден 
баласт при определување на одбивањата за водениот 
баласт. 

Заради пресметување на волуменот на просто-
рите за воден баласт што можат да се одбијат од 
бруто регистарската тонажа на бродот, вкупниот во-
лумен на просторите за воден баласт што бил вклу-
чен во бруто регистарската тонажа на бродот и во-
луменот на изземените танкови во двојното дно, .:е 
смее да надмине 19% од бруто регистарската тонажа 
на бродот. Ако волуменот на танковите во ДВОЈНОТО 
дно изнесува или преминува 19% од бруто регистар-
ската тонажа на бродот, просторот за воден баласт 
не може да се одбие од бруто регистарската тонажа 
на бродот. 

Дел од танкот може да се одбие од бруто реги-
старската тонажа на бродот ако целиот танк- е оп-
ремен, граден и испитан за сместување на воден 
баласт. 

Член' 77 
Просторите наведени во чл. 65 до 76 на овој пра-

вилник не можат да се одбијат од бруто регистарската 
тонажа на бродот ако претходно не биле вклучени 
во бруто регистарската тонажа на бродот. 

Член 78 
Мерењето и пресметувањето на волуменот на 

просторите наведени во чл. 65 до 67 и 70 до 75 се вр-
ши според одредбите од чл. 57 и 58 на овој пра-
вилник. 

Височините се мерат до долната страна од па-
лубата над просторот низ облогата, ако постои. Хо-
ризонталните мерења на овие простори се вршат по-
меѓу преградите и облогите, ако постојат, односно 
до внатрешниот раб на ребрата, односно до внатреш-
ниот раб на нормално раздалечените столбови на 
преградите до кои се земени мерите при утврдува-
њето на бруто регистарската тонажа на бродот. Се-
кој простор треба да се мери посебно, а Bq баждар-
скиот елаборат на бродот да се наведе за која цел 
е наменет просторот. Ако биле одбиени само делови 
од некој простор, во баждарскиот елаборат ќе се 
покажат димензиите на целиот простор, заедно со 
димензиите на одбиениот простор. 

Мерењата на пи^-танковите и на другите про-
стори за воден баласт, кои досегаат до бокот на 

бродот и кои се сместени надвор од двојното дно и 
под палубата за баждарење или линијата на нејзи-
ното продолжување, се вршат во согласност со одред-
бите за мерење на просторите под палубата за баж-
дарење (чл. 45 до 48). Должината се мери на врвот 
од пик- танкот (цртеж бр. 81). Напречните пресеци 
се мерат на вообичаен начин на половината од дол-
жината и на нејзините крајни точки, но се земаат 
само пет широчини во секој пресек. Ако некој про-
стор за воден баласт се наоѓа делумно под а де-
лумно над палубата за баждарење или линијата на 
нејзиното продолжување (на пример, танк на зад-
ниот пик кој се простира до долната страна на из-
дигнатата крмена палуба), делот од просторот што 
се наоѓа под палубата за баждарење или линијата 
на нејзиното продолжување се мери според одредби-
те за мерење на просторите под палубата за баж-
дарење, а преостанатиот дел се мери посебно. 

За сите танкови што се простираат од бок до 
бок на бродот ќе се утврди и ќе се забележи во 
баждарскиот елаборат оддалеченоста од крајната 
преграда односно преградата на танкот до точната 
положба на најблискиот напречен пресек на про-
сторот под палубата за баждарење. 

Мерењето на просторите за воден баласт што не 
досегаат до бокот на бродот и се наоѓаат под палу-
бата за баждарење, а надвор од двојното дно, се 
врши на следниот начин: прво се мери должината 
на танкот, па оваа должина ќе се подели како што 
е наведено во членот 25 од овој правилник, но ако 
оваа должина не преминува 9,14 т , таа ќе се подели 
само на два еднакви дела. Потоа се мерат напреч-
ните пресеци на крајните точки од должината и на 
точките на нивната поделба. Кога просторите од овој 
став се во релативно мала височина, тие можат да 
се мерат како што е предвидено во членот 57 од овој 
правилник, ако се ограничени со приближно рамни 
површини. Ако танкот има неправилна форма, ме-
рењето се врши по делови. 

Просторите за воден баласт што се наоѓаат над 
палубата за баждарење или линијата на нејзиното 
продолжување, се мерат како што е наведено во чле-
нот 57 од овој правилник. 

Волуменот на секој простор за воден баласт се 
утврдува според соодветните одредби на чл. 45, 46, 
57 и 58 од овој правилник за определување на во-
луменот на просторите под палубата за баждарење и 
просториите на надградбата. 

Одбивање за просторот за пропулзивен машински 
уред 

Член 79 
За секој брод со пропулзивен машински уред 

на кој му е потребен бродски простор, од бруто ре-
гистарската тонажа на бродот ќе се одбие просторот 
за пропулзивен машински уред, во согласност со 
одредбите на членот 80 од овој правилник. 

Просторот што го заземаат и што е потребен за 
нормална работа на главните пропулзивни машини и 
на помошните машини потребни за нормална ра-
бота на главните машини што се наведени во чл. 
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83 и 84 од овој правилник, со односниот простор за 
пропуштање светлина и воздух според членот 82 од 
овој правилник, се смета, во смисла на овој правил-
ник, како простор за пропулзивен машински уред. 

Независно од разликата во методите за доби-
вање волуменот на просторот под палубата за баж-
дарење и на просторот за пропулзивен машински 
уред, како што е наведено во чл. 45 и 85 точка 1 и во 
членот 87 од овој правилник, никаков простор нема 
да се вклучи во просторот за пропулзивен машински 
уред кога се определува одбивањето за пропулзив-
ната машина, ако пред тоа не бил вклучен во бруто 
регистарската тонажа на бродот. 

Начинот на мерење височината на осниот ту-
нел, ако баждарските височини во неговото под-
рачје се мерени до врвот на облогата на подот, при 
претпоставка дека облогата е поставена непосредно 
на покровот на двојното дно прикажан е на црте-
жот бр. 82. 

Определување на одбивањето за просторот за про-
пулзивен машински уред 

Член 80 
Одбивањето од бруто регистарската тонажа на 

бродот за просторот за пропулзивен машински уред 
се определува на следниот начин: 

1) за бродови со пропулзивен машински уред 
што не се на тркала со лопатки: 

а) ако волуменот на просторот за пропулзивен 
машински уред, утврден според одредбите на чл. 82 
до 87 од овој правилник, изнесува 13% или повеќе, 
но помалку од 20% од бруто регистарската тонажа 
на бродот, ќе се одбијат 32% од бруто регистарската 
тонажа на бродот; 

б) ако волуменот на просторот за пропулзивен 
машински уред изнесува помалку од 13% од бруто 
регистарската тонажа на бродот, одбивањето од 32% 
од бруто регистарската тонажа на бродот сразмер-
но ќе се намали; 

в) ако волуменот на просторот за пропулзивен 
машински уред изнесува 20% или повеќе од бруто 
регистарската тонажа на бродот, одбивањето ќе му 
биде еднакво на волуменот на тој простор, зголе-
мен за 75%; 

2) за бродови со пропулзивен машински уред 
на тркала со лопатки: 

а) ако волуменот на просторот за пропулзивен 
машински уред, утврден според одредбите од чл. 
82 до 87 на овој правилник, изнесува 20% или по-
веќе, но помалку од 30"% од бруто регистарската 
тонажа на бродот, ќе се одбијат 37% од бруто ре-
гистарската тонажа на бродот: 

б) ако волуменот на просторот за пропулзивеп 
машински уред е помал од 20% од бруто регистар-
ската тонажа на бродот, одбивањето од 37% од 
бруто регистарската тонажа на бродот сразмерно 
ќе се намали; 

в) ако волуменот на просторот за пропулзивен 
машински уред изнесува 30% или повеќе од бруто 
регистарската тонажа на бродот, одбивањето ќе му 
биде еднакво на волуменот на тој простор, зголе-
мен за 50%. 

За бродови, освен за бродовите што исклучиво 
се употребуваат како теглачи и за бродовите што 
се изградени исклучиво како мразокршачи, одби-
вањето за просторот за пропулзивен машински 
уред во никој случај не смее да биде поголемо од 
55% од оној дел на регистарската тонажа на бродот 
што останува по одбивањето од бруто регистар-
ската тонажа на другите одбивања. 

Како теглачи во смисла на ставот 2 од овој 
член не се сметаат теглачите за спасување ниту 
противпожарните чамци. 

Составни делови на просторот за пропулзивее 
машински уред 

Член 81 
Просторот за пропулзивен машински уред ги 

содржи: 
1) просторите наведени во чл. 83 и 84 на овој 

правилник под палубата за балсдарење односно ли-
нијата на нејзиното продолжување, опишани во чле-
нот 14 односно членот 20 на овој правилник; 

2) просторите наведени во чл. 83 и 84 на овој 
правилник помеѓу палубата за баждарење и гор-
ната палуба односно линијата на нивното продол-
жување, опишани во членот 14 односно членот 20 на 
овој правилник. 

3) просторот за пропулзивен машински уред мо-
же даги содржи и просторите наведени во членот 82 
на овој правилник, на горната палуба односно 
над неа. 

Кога се пресметува волуменот што се иззема 
од некои меѓупалубни простори според членот 61 
оддел Б од овој правилник, просторот за пропулзи-
вен машински уред ќе ги содржи просторите од 
точката 1 на ставот 1 од овој член, а зависно од 
ограничувањето од членот 82 на овој правилник 
може да ги содржи и просторите од точката 2 на 
стават 1 и од ставот 2 на овој член (цртеж бр. 83). 

Простори за пропуштање светлина и воздух 

Член 82 
Просторите или деловите од простори наведени 

во членот 81 став 2 на овој правилник што се сме-
таат како простору за пропуштање светлина и воз-
дух ќе се додадат, по барање на носителот на пра-
вото за користење односно сопственикот на бродот, 
кон бруто регистарската тонажа на бродот и кон 
оној простор за пропулзивен машински уред врз 
основа на кој се пресметува одбивањето за просто-
рот за пропулзивен машински уред, ако тие се: 

1) од разумен обем; 
2) утврдени како сигурни и отпорни во пловид-

бата; 
3) изградени така што да не можат да се корис-

тат за некоја друга цел освен за пропуштање 
светлина и воздух во машинарницата или во про-
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сторите за машини, уреди или справи што можат 
да се сметаат дека сочинуваат дел од пропулзивен 
машински уред во согласност со одредбите на чл. 
83 и 84 од овој правилник. 

Во баждарскиот елаборат ќе се наведе дали 
просторите од ставот 1 на овој член ги исполну-
ваат условите наведени во тој став. 

Простори за пропулзивен Машински уред 
Член 83 

Како простори за пропулзивен машински 
уред се сметаат: 

1) просторите за главни котли; 
2) просторите за главни машини; 
3) просторите за помошни машини, потребни за 

работа на главните котли или главните машини; 
4) осните тунели или ровови, рововите за бега-

ње и лифтовите што служат првенствено за прос-
торите за машински уред; 

5) машинските складови и работилници, нај-
многу до три четвртини од 1% од бруто регистар-
ската тонажа на бродот, ако таквите простори не 
биле веќе изземени од бруто регистарската тонажа 
на бродот; 

6) просторите за следните машини, уреди или 
справи: 

а) за таложни танкови и танкови за дневна 
потрошувачка на бродови на нафта (каде што тан-
ковите се вклучени во бруто регистарската тонажа 
на бродот односно изземени од бруто регистарската 
тонажа на бродот) — најмногу до волуменот што 
е потребен за дводневна потрошувачка на гориво, 
ако се сместени во просторите за пропулзивен ма-
шински уред, во грлиштата над нив или непо-
средно до таквиот простор или грлиште. Во смисла 
на оваа одредба како таложен танк се смета само 
танкот снабден со уред за одводнување и кој со-
чинува дел од уредот за течно гориво, така што под 
нормални услови за работа сето гориво кое доаѓа 
од танковите за залиха да мора да мине низ тало-
жниот танк пред да стигне во главните машини и во 
главните и помошните котли, односно само во од-
делни од нив, или пред да стигне во танкот за 
дневна потрошувачка; 

б) за динамо-машини и расклопни и контролни 
плочи, со исклучок на оние што се наведени во 
ставот 2 точка 4 под ѓ на овој член; 

в) за придушувачи (вклучувајќи ги тука и при-
душувачите во оџаците); 

г) за топли бунари, ако се наоѓаат во просторот 
за пропулзивен машински уред под горната палуба; 

д) за исфрлачи на пепел; 
т) За справи за присилен продув на котлите; 
е) за сепаратори и разладници на масло за 

течно гориво и на масло за подмачкување вклучу-
вајќи ги тука и танковите за прочистување и та-
ложење; 

ж) за загревачи на напојна вода и друг сличен 
уред потребен за работа на главните машини; 

з) за евапоратори (испарувачи), првенствено за 
котловна напојна вода; 

ѕ) за пумпи на масло за подмачкување; 
и) за уред за вентилација, првенствено за вен-

тилација на просторот за пропулзивен машински 
уред; 

ј) за акумулаторон батерии што се користат 
првенствено во врска со пропулзивни машини; 

к) за компресори и садови за воздух што се 
употребуваат во врска со пропулзивни машини; 

л) за пумпи за течно гориво што се употребу-
ваат само за течно гориво, ако се наоѓаат во прос-
торот за пропулзивен машински уред, во грлиш-
тата над тој простор или во просторите што непо-
средно лежат до таквиот простор или грлиште. 

Како простори за пропулзивен машински 
уред не се сметаат: 

1) простори за гориво; 
2) простори за напојна вода; 
3) танкови за залиха на масло за подмачку-

вање. 

Танковите со масло за подмачкување кои со-
чинуваат дел од циркулациониот систем нема да се 
сметаат како танкови за залиха ако се наоѓаат во 
просторот за пропулзивен машински уред или во 
грлиштето над него (цртеж бр. 84); 

4) простори во кои се наоѓаат следните машини, 
уреди или справи: 

а) Уред на помошен кондензатор што не се упо-
требува за пропулзивен машински уред; 

б) уред за гаснење пожар; , ^ 
в) разладни машини; 
г) машини за вентилација и за. затоплување н а 

просториите за посадата и патниците; 
д) санитарни и други пумпи, што не се употре-

буваат за пропулзивни машински уреди; 
ѓ) динамо-машини и расклопни и контролни 

плочи, што се употребуваат исклучиво за осветле-
ние или за навигација, за работа со товар и сл., 
сосем независно од бродските пропулзивни машини; 

е) помошни котли, освен котлите наведени во 
членот 84 на овој правилник. 

Простор за помошни котли 

Член 84 
Помошните котли, кои по оцена на Југословен-

скиот регистар на бродовите, се потребни и се упо-
требуваат за работа на главните пропулзивни ма-
шини или на помошните машини кои се сметаат 
како дел од главните пропулзивни машини, ќе 
се сметаат како составни делови од пропулзивен 
машински уред. 

Мерење на просторот за пропулзивен машински 
уред 

Член 85 
Мерењето на просторот за пропулзивен машин-

ски уред се врши на следниот начин: 
1) просторите наведени во членот 81 став 1 точ-

ка 1 од овој правилник се мерат со утврдување на 
должината, на три, пет или по потреба — седум 
длабочини и на три, пет или по потреба — седум 
широчини. 

Должината на просторот се мери помеѓу него-
вите крајни прегради. Оваа должина потоа се дели 
на два, четири или шест еднакви делови, според 
тоа дали ќе се мерат три, пет или седум длабочини. 
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Длабочината се мери на средишната надолжна 
рамнина на бродот до покровот на двојното дно 
односно до врвот ни обичните ребреници или до 
горното лице на облогата на подот на крајните 
точки од должината и на точките па нејзината по-
делба. Секоја длабочина треба да се исправи, ако 
е потребно, поради нагорнина или надолница на 
двојното дно, како што е пропишано во членот 32 
од овој правилник. 

Широчината се мери на средината на секоја 
длабочина помеѓу бочните прегради односно поме-
ѓу внатрешните рабови на ребрата на боковите од 
бродот или помеѓу облогите на нив. 

Броевите на длабочините и широчините што 
треба да се земат зависат од должината на однос-, 
ниот простор и неговата положба на бродот (на 
пример, за големата машинарница што се. наоѓа на 
крмениот дел од бродот и што се простира од бок 
до бок на бродот, потребно е да се измерат пет 
или седум височини и пет или -седум широчини, а 
ако е во средината на бродот, по правило доволно 
е да се измерат три височини и три широчини). 

Ако во просторот за пропулзивен машински 
уред постојат еден или повеќе прекини во висо-
чина на двојното дно, односно ако кај брод без 
двојно дно постои значителна разлика во височи-
ната на ребрениците, или кога бочната преграда 
на машинскиот простор е заоблена или степенеста 
(на пр. бочните прегради од просторот за гориво), 
или воопшто кога просторот за пропулзивен ма-
шински уред има неправилна форма, тој простор 
се мери на делови, постапувајќи при мерењето на 
секој дел на начинот пропишан за мерење на це-
лиот простор. Ако просторот е правоаголен пара-
лелопипед, доволно е да се измери една длабочина 
и една широчина. 

Сите измерени длабочини и широчини се вне-
суваат во баждарскиот елаборат, со назначување 
дали се земени до покровот на двојното дно или до 
врвот на сличните ребреници, до внатрешниот раб 
на ребрата или до облогите. 

Кога се мери просторот под палубата за бажда-
рење во поглед на евентуални вдлабнатини (рецеси) 
или угорништа во двојното дно или во ребреници-
те, се постапува според членот 33 точка 1 од овој 
правилник. 

На цртежите бр. 85 до 90 се покажани подроб-
ностите на начинот на мерењето на просторот за 
пропулзивен машински уред. 

Во цртежот бр. 86 прикажаното динамо, ако 
служи само за осветление или за навигација, не 
се смета како дел од пропулзивен машински уред, 
та затоа се мери одделно како што е означено со 
испрекинати линии и тој простор мора да се 
одбие од просторот abcd (се подразбира дека прос-
торот abed се простира по целата должина). 
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Никакво намалување не се применува за гр-
лиштата што се под горната палуба (цртеж бр. 87). 
Ако не се вклучуваат просторите според членот 61 
под Б тогаш широчините на грлиштата за пропуш-
тање светлина и ,воздух, сместени помеѓу палубата 
за баждарење и горната палуба, мораат да се на-
малат на половина од најголемата баждарска ши-
рочина. 

Во цртежот бр. 90 со буквите „а" и ,,b" означени 
се разланите машини, а со буквата „с" — помошните 
котли што немаат услови да се сметаат како дел од 
пропулзивен машински уред. 

Просторите стриктно зафатени со а b с се мерат 
одделно и се одбиваат од просторот d е f g. Раз-
ладните машини и помошните котли не се одделе-
ни со прегради од машинарницата; 

2) просторите од членот 81 став 1 точка 2 и 
став 2 на овој правилник се мерат со утврдување 
на нивните должини односно широчин,и како што е 
наведено во точката 1 на овој член. Во многу слу-
чаи ќе биде доволно мерење на една височина и 
една широчина, освен ако основниот простор се 
простира од бок до бок на бродот, во кој случај ќе 
се измерат три или пет широчини. 

Просторите над палубата за баждарење однос-
но над линијата на нејзиното продолжување се ме-
рат кат по кат. Секој простор се мери посебно и 
мерите се земаат помеѓу нивните прегради, без ог-
лед на столбовите; 

3) при утврдувањето волуменот на просторите 
од овој член не смеат во бруто регистарската тона-
жа на бродот да се вклучат просторите што не 
можат да се сметаат како простори за пропулзивен 
машински уред или како простори наведени во 
членот 83 став 1 точка 5, кои наполно или делумно 
не можат да се -вклучат додека не се определи 
бруто регистарската тонажа на бродот. Во многу 
случаи подобро е прво да се измерат посебно најго-
лемите надворешни димензии на просторите зафа-
тени од машини, уреди и справи што не можат да 
се сметаат како дел од пропулзивен машински уред, 
па потоа да се одбие нивниот волумен од волуменот 
на целиот простор (цртежи бр. 86 и 90). Ако такви-
те маши уреди, справи и сл. се заградени с.о 
прегради, ќе се утврди волуменот на заградениот 
простор. 

Мерите на. просторите зафатени со машини, 
уреди, справи и ,сл. кои не можат да се сметаат ка-
ко дел од пропулзивен машински уред, без оглед 
на тоа дали се заградени со прегради или не, мо-
раат да се внесат во баждарскиот елаборат. 

Ако е потребно да се ограничат мерите на про-
сторот за пропулзивен машински уред во смисла 
ва одредбите од членот 86 на овој правилник, во 
баждарскиот елаборат ќе се внесат ограничени и 
полни димензии на односниот простор. 

Ограничување на просторите за пропулзивен 
машински уред 

Член 86 

А. П р о с т о р и з а г л а в н и и п о м о ш н и 
м а ш и н и 

Должините на просторите 'наведени во членот 
83 став 1 точ. 2 и 3 од овој правилник се ограни-
чуваат на следниот начин: 

1) ако при мерењето на простор за пропулзи-
вен машински уред се најде дека должината на 
тој простор ја надминува должината потребна за 
исправна работа на главната пропулзивна машина 
и на помошните машини што служат за работа на 
главната машина, таа должина ќе се ограничи во 
согласност со одредбите на точката 4 од одделот 
А на овој член; 

2) кај пароброди се постапува на следниот на-
чин: 

а) ако решетките од пламениците на котлите се 
поставени во надолжен правец на бродот, ќе се 
смета должината пред решетките еднаква со дол-
жината на решетките, зголемена за околу 0,30 m 
поради ложење или работа со оган. Ахо котлите 
се поставени со решетките во напречен правец на 
бродот, нема да се смета додатна должина. Ова 
ограничување се применува и кога главните котли 
се сместени наполно или делумно над палубата за 
баждарење; 

б) кај бродови со чекански пропулзивни маши-
ни точката до која треба да се мери задната гра-
ница на должината на' просторот за пропулзивен 
машински уред не смее да биде спрема крмата 
пооддалечена од задниот цилиндар, куќиштето на 
неговиот разводник или од друг дел на главната 
пропулзивна машина повеќе одошто е потребно за 
безбедноста на работата. Ако установата надлежна 
за баждарење не одлучи поинаку, точката на 'ме-
рењето не смее во никој случај да биде подалеку од 
1,22 m спрема крмата на споменатите делови на 
машината; 

\ 
3) кај турбински бродови при мерењето на про-

сторот за котли се применуваат ограничувањата 
наведени во одредбата а) на точката 2 од одделот 
А на овој член; 

4) ограничувањата определени во точ. 1, 2 и 3 
на одделот А од овој член се применуваат само 
ако волуменот на просторот за пропулзивен ма-
шински уред, врз основа на кој се одбива просто-
рот за тој уред, изнесува 20% или повеќе од бруто 
регистарската тонажа кај бродови на пропелер, од-
носно 30% или повеќе од бруто регистарската то-
нажа кај бродови на тркала со лопатки. 

На рибарските бродови и бродовите за лов, на 
теглачите (член 80 точка 3 од овој 'правилник), на 
бродовите што се изградени и наменети исклучиво 
како мразокршачи и на јахтите; без оглед на голе-
мината на просторот за пропулзивен машински 
уред, нема да се применат ограничувањата од 
одделот А на овој член. 

Ако е потребно, со оглед на големата сила на 
машините или на некоја специфичност во размес-
тувањето на машините, да се отстапи од некоја 
одредба од одделот А на овој член во поглед дол-
жината на просторот, Југословенскиот регистар на 
бродовите ќе реши, ррз основа на поднесените 
потребни податоци и нацрти, која должина треба 
да се земе за пресметување па волуменот. 

Б. О с в е н т у н е л к а ј б р о д о в и н а п р о -
н е л е р-р о в о в и з а б е г а њ е о д т у н е л о т 

Простор на одривен лежај. — Кога одривниот 
лежај не се наоѓа ЕО вообичаената вдлабнатина 
(рецесот) и кога, во смисла на овој член, треба да 
се примени ограничувале на должината на простен 
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рот за главен пропулзивен машински уред, па 
главниот дел на одривниот лежај е сместен надвор 
од ограничениот дел, височината на просторот на 
одривниот лежај кој треба да се одбие не смее да 
биде поголема од височината што се смета потребна 
за раставување и прегледување на односниот лежај 
(цртеж бр. 91). 

Кога нема вграден тунел: 
а) кај бродови со еден пропелер просторот кој 

се одбива како тунел мора да биде од обични ди-
мензии што му одговараат на бродот. Ако задната 
преграда на просторот за пропулзивен машински 
уред е вдлабочена, височината на просторот кој 
се одбива не смее над оската да биде поголема од 
височината потребна за работа, раставување и пре-
гледување на осниот вод (цртеж бр. 92); 

б) кај бродови со два или повеќе пропелери ќе 
се применат, по правило, одредбите од точката 2 на 
одделот Б од овој член. Но, ако постои голем про-
стор или рецес отворен од бок до бок на бродот, 
непосредно зад главниот простор за пропулзивен 
машински уред, просторот што се вклучува во про-
сторот за пропулзивен машински уред не смее да 
биде поголем одошто е потребно за оските тунели, 
во вообичаена големина за секој осен вод (цртеж 
бр. 93). 

Во цртежот бр. 93 поголемиот простор непосред-
но зад просторот за пропулзивен машински уред 
е означен со буквите abedef. Во тој случај во 
просторот за пропулзивен машински уред се вклу-
чува само просторот ограничен со буквите g b а f е 
1 к j i h (просторот шрафиран во цртежот). 

Кај бродови со два или повеќе пропелери и кај 
бродови со вградени осни тунели, вдлабочените 
делови непосредно пред гредулкините цевки не 
смеат да бидат поголеми одошто е разумно, поради 

раставување и прегледување на осниот вод, земај-
ќи ја предвид општата конструкција на тој дел од 
бродот (цртеж бр. 94). 

Рововите за бегање од тунелот ќе се сметаат 
како делови од простор за пропулзивен машински 
уред, ако не се поголеми одошто е потребно за при-
стап во тунелот и за бегање од него. 

В. П р о с т о р и п о м е ѓ у п а л у б а т а з а б а ж -
д а р е њ е и г о р н а т а п а л у б а 

Единствени ограничувања што, по правило, се 
применуваат се ограничувањата наведени во одделот 
А на овој член, но, ако односните простори се изземат 
од бруто регистарската тонажа на бродот според 
членот 61 оддел Б на овој правилник, ќе се постапи 
според одредбите на одделот Г од овој член. 

Г. П р о с т о р и н а г о р н а т а п а л у б а и л и 
н а д г о р н а т а п а л у б а 

Заради утврдување дали сите простори се од 
разумна големина треба да се земе предвид дека: 

1) просторите што се надвор од границите на 
просторот за пропулзивен машински уред или на-
двор од грлиштето над тој простор, а во кои се 
вградени машини што според одредбите на чл. 83 
и 84 од овој правилник можат да се сметаат како 
дел од пропулзивен машински уред, не смеат да 
бидат поголеми одошто е потребно за исправна ра-
бота на споменатиот машински уред; 

2) кај просторите што служат за пропуштање 
светлина и воздух во просторот за пропулзивен ма-
шински уред: 

а) нивната вкупна должина не смее да биде по-
голема од должината на просторите за машини што се 
наоѓаат под нив. Во цртежот брг. 95 помошниот ко-
тел е дел од пропулзивен машински уред.. Според 
тоа, просторот abcd ќе се вклучи во просторот што 
се наоѓа под горната граница на главниот простор, 
а грлиштето на помошниот котел ќе се смета како 
вистински простор за доведување светлина и воз-
дух. Ако, по барање на сопствениците на бродовите, 
грлиштата на помошниот котел се вклучуваат во 
бруто регистарската тонажа и во волуменот на про-
сторите врз основа на кои се определува одбива-
њето за просторот на пропулзивниот машински 
уред, нивната должина ќе се мери како што е при-
кажано на цртежот бр. 95; 
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б) широчината што треба да се одбие не смее 
да биде поголема од една половина на најголемата 
баждарска широчина. 

Пресметување на волуменот на просторот за про-
пулзивен машински уред 

Член 87 
Откако ќе се измерат просторите за пропулзи-

вен машински уред на начинот изложен во членот 
85 на овој правилник и, по потреба, ќе се приме-
нат ограничувањата од членот 86 на овој правил-
ник, волуменот на просторот за пропулз^вен ма-
шински уред се утврдува така што волуменот на 
секој простор односно на секој дел од просторот се 
пресметува посебно, прво со множење на неговата 
должина со широчината, а потоа така добиената 
површина ќе се помножи со длабочината и овој 
последен производ го дава волуменот на просторот 
односно на дел од просторот во кубни метри. 

Ако се измерени повеќе широчини односно 
длабочини, при пресметувањето ќе се земе нивната 
аритметичка средина. 

III. МЕРЕЊЕ И ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РЕГИСТАР-
СКАТА ТОНАЖА НА БРОДОТ СПОРЕД ПРАВИ-

ЛОТО II 

Мерење на просторот под највисоката палуба 

Член 88 
Кога според одредбите на членот 3 став 3 од 

овој правилник баждарењето се врши според пра-
вилото II, просторот под највисоката палуба се мери 
со утврдување на должината, најголемата надво-
решна широчина и обемот на бродот на следниот 
начин: 

1) должината се мери на највисоката палуба од 
задната страна на клуновата гредулка до задната 
страна на крмената гредулка. Ако не постои кр-
мена гредулка или ако крмената гредулка не до-
сега до највисоката палуба, должината ќе се земе 
до предната страна на оската од кормилото, така 
што оваа, ако е потребно, ќе се замисли дека до-
сега до највисоката палуба (цртеж бр. 96); 

2) најголемата надворешна широчина се опре-
делува со мерење на најголемата широчина на 
највисоката палуба до надворешната страна на 
бродските бокови, каде што треба да се означи ни-
вото на горната страна од палубата. Ако постои 
наклон на бокот спрема средиштето на бродот, тој 
наклон се мери со помош на врвка или на друг 
начин. Збирот на најголемата широчина на палу-
бата и големината на наклонот на бокот на обете 
страни од бродот ја дава најголемата надворешна 
широчина на бродот (цртеж бр. 97). Бокоштитниците 
не се засметуваат во оваа широчина. 

Ако е можно да се определи најголемата над-
ворешна широчина со мерење однатре (на пр. во 
просторот за пропулзивен машински уред на чели-
чен брод), најголемата широчина ќе се измери до 
внатрешната страна на оплатата, па кон оваа широ-
чина ќе се додаде дебелината на оплатата од обете 
страни; 
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3) обемот на бродот, по можност, се мери со 
помош на синџир со мали и танки алки со кои од 
надворешната страна ќе се опаше бродот на местото 
каде што била измерена најголемата широчина (цр-
тежи бр. 98 и 99). Синџирот ќе се затегне така што 
да се прилепи вертикално на правецот на кобили-
цата и на него ќе се забележи горната страна од 
највисоката палуба на обата бока. Оддалеченоста 
меѓу забележените точки на синџирот го претста-
вува обемот на бродот. 

високата палуба во кубни метри, а помножен со 
0,353 — во регистарски тони. 

Член 90 
Ако баждарењето се врши според правилото П, 

не се мерат танковите на двојното дно. 

Член 91 
Според одредбите на членот 92 од овој правил-

ник, во поглед мерењето на просторот на највисо-
ката палуба или над неа (каштел, прекини, палубни 
куќички, грла и сл.), се постапува во согласност со 
соодветните одредби на чл. 13 до 64 од овој пра-
вилник. 

Мерење и пресметување на волуменот на надград-
бите 

Член 92 
Мерењето на сите надградби и грла на највисо-

ката палуба или над неа се врши со утврдување 
на нивните средни широчини, средни, должини и 
средни височини, ако тоа може да се изведе во 
согласност со одредбите на чл. 57 и 59 од овој пра-
вилник. Ако тоа не може да се изврши со утврду-
вање на внатрешните мери, ќе се земат надвореш-
ните мери. 

Волуменот на таквите простори се утврдува со 
множење на должината со широчината и со мно-
жење на така добиената површина со височината. 
Вака добиениот производ се смета за волумен из-
разен во кубни метри. 

Пресметување на волуменот на просторот под нај-
високата палуба 

Член 89 

Волуменот на просторот под највисоката палу-
ба се добива со собирање половината од обемот и 
половината од најголемата надворешна широчина. 
Така добиениот збир ќе се помножи со самиот себе, 
па добиениот производ ќе се помножи со должина-
та. Потоа овој производ ќе се помножи со факторот 
0,17 кај дрвени или композитни бродови, а со факто-
рот 0,18 кај челични бродови. Вака добиениот про-
извод се смета за волумен на просторот под нај-

Мерење и пресметување на просторите што можат 
да се одбијат од бруто регистарската тонажа на 

бродот 

Член 93 
Просторите што можат да се одбијат од бруто 

регистарската тонажа на бродот, а на кои се одне-
сува членот 12 од овој правилник, се мерат и нив-
ниот волумен се утврдува во согласност со одред-
бите на членот 92 од овој правилник. Овие одбива-
ња ќе зависат од ограничувањата определени во 
чл. 65 до 87 на овој правилник, а ако не е можно 
да се пресметаат такви ограничувања за некој про-
стор (на пр. за просторот за воден баласт), тој про-
стор нема да се одбие. 



Петок, 17 јануари 1969 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 2 - Страна 37. 

IV. МЕРЕЊЕ И ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РЕГИСТАР-
СКАТА ТОНАЖА ПРИ БАЖДАРЕЊЕТО СПОРЕД 

ПРАВИЛОТО III 

(упростена постапка) 

Начин на мерење 

Член 94 

Заради баждарење на чамците со или без па-
луба, како и на техничките пловни објекти, од 
вообичаени бродски форми без палуба (член 3 став 
4), се утврдува нив.ната баждарска должина, ши-
рочина и длабочина на следниот начин: 

Баждарската должина се мери од внатрешното 
лице на клуновата гредулка на височината каде 
што горниот раб од надворешната оплата се спо-
јува со гредулката до истата соодветна точка на 
крмената гредулка, односно до внатрешниот горни 
раб на завршната крмена плоча, ако чамецот одно-
сно техничкиот пловен објект има плочеста крма 
(цртеж бр. 100). 

Баждарската широчина се мери на половината 
од баждарската должина, и тоа: кај чамци и тех-
нички пловни објекти без палуба — помеѓу горните 
внатрешни рабови на надворешната оплата, а кај 
чамци со палуба — помеѓу внатрешните лица на 
надворешната оплата непосредно под палубата (цр-
теж бр. 101). 

Баждарската длабочина се мери на половината 
од баждарската должина, и тоа: кај чамци и тех-
нички пловни објекти без палуба — од линијата 
што е напречно повлечена помеѓу горните вна-
трешни рабови на надворешната оплата, а кај чам-
ци со палуба — од линијата што е напречно повле-
чена помеѓу внатрешните лица на надворешната 
оплата непосредно под палубата, во обата случаи 
до горниот раб на реченицата по пасмото, одби-
вајќи ја дебелината на облогата од дното, ако оваа 
постои (член 31 — цртежи бр. 32 и 33). 

Производот на така добиената баждарска дол-
жина, широчина и длабочина помножен со факто-
рот 0,6 го дава волуменот на чамецот односно на 
техничкиот "пловен објект во кубни метри. Вака 
добиениот волумен помножен со 0,353 ја дава 
бруто регистарската тонажа на чамецот односно 
техничкиот пловен објект. 

Чамец со палуба 

Член 95 
Чамец со палуба во смисла на главата IV од 

овој правилник е пловен објект до 10 BRT, чија 
конструкција на палубата им одговара на одред-
бите од членот 15 на овој правилник. 

Пловни објекти без палуба 

Член 96 
Чамци односно технички пловни објекти од 

вообичаени бродски форми, кои само делумно имаат 
палуба, на клунот и на крмата, или само на клу-
нот, или само на крмата, и кон боковите, не се сме-
таат како пловни објекти со палуба. При тоа ни 
издигнатиот покриен дел над просторот без палу-
ба (на пр.: кабина, простор за пропулзивна машина 
и сл.), ако постои, не се смета како дел од палуба, 
а исто така ниту кокпитот, иако е непропусно из-
веден. 

Мерењето на баждарската широчина и длабо-
чина кај чамците односно техничките пловни об-
јекти што имаат палуба кон боковите, во смисла на 
ставот 1 од овој член, се врши како кај бродовите 
со палуба, според одредбите од членот 94 ст. 3 и 4 
на овој правилник. 

Надградби 

Член 97 
Ка ј чамците со палуба, од членот 95 на овој 

правилник, се мери и во бруто регистарската тона-
жа на бродот се засметува и волуменот на затворе-
ните надградби и на палубните ,куќички, ако тие 
постојат. 

Кај чамците односно техничките пловни објек-
ти од вообичаени бродски форми, без палуба, не се 
мерат ниту на бруто регистарската тонажа на бро-
дот П се додаваат волумените на издигнатите по-
криени простори или други надградби, ако постојат, 
во смисла на членот 96 став 1 од овој правилник. 

Мерење и пресметување на одбивањата од бруто 
регистарската тонажа 

Член 98 
За пресметување на нето регистарската тонажа 

на чамците, како и на техничките пловни објекти 
од вообичаени бродски форми, се мерат, се пресмету-
ваат и се одбиваат од бруто регистарската тонажа: 

1) просторите за спиење, готвење и миење, за 
клозет и други потреби на лицата на чамецот или 
на техничкиот пловен објект. Волуменот на овие 
простори се добива со множење на нивната предна 
должина, широчина и височина; 

2) просторот за пропулзивна. машина, чијшто 
волумен се добива со множење на најголемата дол-
жина, најголемата широчина и најголемата висо-
чина на таа машана, односно на должината, ши-
рочината и височината на сандакот со кој таа ма-
шина е покриена, ако постои; 

3) просторите за складови за опрема и инвен-
тарски предмети (под клунот, под крмата, под клу-
пите во кокпитот и сл.), како и просторите за во-
дење навигација. Волуменот на овие простори се 
добива со мнолѕење на нивните средни должини, 
широчини и височини. 

Просторите од точ. 1, 2 и 3 на ставот 1 од овој 
член се мерат,' се пресметуваат и се одбиваат од 
бруто регистарската тонажа на бродот само ако 
биле засметани во бруто регистарската тонажа спо-
ред чл. 94 и 97 од овој правилник. 

Технички пловни објекти што немаат вообичаена 
форма на брод 

Член 99 
Кај пловечките докови пресметувањето на нив-

ната бруто регистарска тонажа се врши со утвр-
дување волуменот "на основните понтони (кесони) 
на докот и волуменот на бочните кули од докот. 
При тоа се земаат внатрешните димензии (должина, 
широчина и височина) на понтоните (кесоните) од-
носно на кулите, мерени помеѓу внатрешните лица 
на нивната надворешна оплата. 
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При мерењето на димензиите на основните пон-
тони (кесони) се зема дека нивната горна оплата 
(покров) е продолжена десно и лево низ кулите, а 
при мерењето на димензиите на кулите се зема 
како нивна основица имагинарната линија на гор-
ната оплата на понтоните (цртеж бр. 102). 

Член 100 

V. ДИМЕНЗИИ ЗА УТВРДУВАЊЕ ИДЕНТИЧНОС-
ТА НА БРОДОТ 

Димензии за утврдување идентичноста на бродот 
при баждарење според правилото I 

Член 103 
Должина за утврдување идентичноста на бро-

дот е должина од предната страна на највисокиот 
крај од клуновата гредулка (цртеж бр. 103) до зад-
ната страна на највисокиот крај од крмената гре-
дулка. 

Кај пловечки дигалки, понтони и багери што 
имаат труп во форма на паралелопипед, бруто ре-
гистарската тонажа се добива со множење на дол-
жината, широчината и длабочината на нивниот 
труп, кои се мерат помеѓу внатрешните рабови на 
ребрата односно ребрениците, односно сврските, при 
што се занемаруваат внатрешните прегради, ако 
постојат. 

Кај багерите во бруто регистарската тонажа се 
засметуваат и изрежаните простори (бунари) во 
трупот, ако служат за движење на кабелчиња, син-
џири, шмукални цевки, фрезери и слични уреди 
наменети за багерирање. 

Надградби 

Член 101 

Кај техничките пловни објекти од чл. 99 и 100 
на овој правилник не се мерат ниту се засметуваат 
во нивната бруто регистарска -тонажа просторите 
на надградбите или палубните куќички, ако овие 
постојат. 

О д б и в а њ а 

Член 102 

Кај техничките пловни објекти од чл. 99 и 100 
на овој правилник, од нивната бруто регистарска 
тонажа не се одбиваат никакви простори за доби-
вање нето регистарска тоналѕа, така што да се еднак-
ви нивната бруто регистарска тонажа и нето регистар-
ска тонажа. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој 
член, ако техничките пловни објекти од членот 100 
на овој правилник имаат пропулзивен машински 
уред и простории за сместување на членовите на 
Посадата, за добивање нето регистарската тонажа 
ќе се одбијат од бруто регистарската тонажа во-
лумените на просторот за пропулзивна машина и на 
просторијата за сместување на посадата која е по-
требна за нормална навигација во смисла на чле-
нот 98 став 1 точ. 1 и 2 од овој правилник. 

Ако не постои криена гредулка, должината се 
зема до точката во која предната страна, од оската 
на кормилото (или нејзината продолжна ^линија) се 
пресекува со највисоката палуба. 

Кога ќе се утврди баждарската должина, се 
добива должина за утврдување идентичноста со 
додавање кон баждарската должина односно со. од-
земена од неа должината на хоризонталната одда-
леченост мерена на средишната надолжна рамнина 
на бродот помеѓу крајните точки на баждарската 
должина и крајните точки од ставот 1 на овој 
член (цртеж бр. 96). 

Широчина за утврдување идентичноста на бро-
дот е најголемата надворешна широчина, која се 
утврдува на истиот начин како што е наведено во 
членот 88 за мерење на широчината според прави-
лото II (цртеж бр. 97). 

Бокоштитниците не се засметуваат во оваа ши-
рочина. 

Длабочина за утврдување идентичноста на бро-
дот е вертикалната оддалеченост мерена на сре-
дишната надолжна рамнина на бродот, на полови-
ната од должината за утврдување идентичноста 

на бродот помеѓу долната страна на горната палуба 
и горната страна на покровот на двојното дно од-
носно на ребреницата (цртеж бр. 104). 
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Ако длабочината за утврдување идентичноста 
на бродот е во подрачјето на некоја вдлабнатина 
(рецес) или возвишение на двојно дно, длабочината 
се мери до дното на вдлабнатината односно до врвот 
на возвишението (цртеж бр. 105). 

Димензии за утврдување идентичноста на бродот 
при баждарење според правилото II 

Член 104 

Димензии за утврдување идентичноста на бро-
дот баждарен според правилото II се: должина, 
широчина и обем, измерени според одредбите 
од. членот 88 на овој правилник. 

Димензии за утврдување идентичноста на чамците 
и пловните објекти при баждарење според прави-

вилото III 

Член 105 

Димензии за утврдување идентичноста на ча-
мец со или без палуба, како и на технички пловен 
објект од вообичаена бродска форма без палуба, 
баждарени според правилото II се: баждарска 
должина, баждарска широчина и баждарска 
длабочина, кои се утврдуваат според членот 94 од 
овој правилник. 

Димензии за утврдување идентичноста на тех-
ничките пловни објекти што немаат вообичаена 
форма на брод од чл. 99 и 100 на овој правилник, 
баждарени според правилото III, се: 

1) должина на основниот понтон, односно тру-
пот, измерена како најголема надворешна должина 
1на средишниот надолжен пресек помеѓу надво-
решните страни од оплатата на предниот и задниот 
крај од понтонот односно трупот; 

2) широчина на основниот понтон v односно 
трупот измерена на половината од должината како 
најголема надворешна широчина помеѓу надво-
решните лица од оплатата на боковите; 

3) кај пловечки док — височина на понтонот 
измерена според членот 99 од овој правилник, во 
средишниот надолжен пресек на половината од 
должината, а кај пловечки дигалки, понтони, ба-
гери и слични објекти — длабочина измерена 
според членот 100 од овој правилник во средиш-
ниот надоджен пресек на половината од должи-
ната. 

Бокоштитниците односно слични заштитни 
средства на предниот и задниот крај од основниот 
понтон односно трупот не се засметуваат во должи-
ната и широчината според точ. 1 и 2 од ставот 2 на 
овој член. 

Должина од клунот до крмата на бродот за утврду-
вање идентичноста при баждарење според прави-

лото I, правилото II и правилото III 

Член 106 
Должината од клунот до Крмата (должина пре-

ку се) за утврдување идентичноста при баждарење 
според правилото I, правилото II и правилото III 
се утврдува со мерење од предната страна на крај-
ниот преден дел на постојаната структура до зад-
ната страна на крајниот заден дел од постојаната 
структура на пловниот објект (цртеж бр. 106). 

VI. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 107 
По истекот на шест месеци од денот на влегу-

вањето во сила на овој правилник престанува да 
важи Правилникот за начинот на мерење и пре-
сметување на регистарската запремина при бажда-
рењето на поморските параходи и чамци („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 69/49 и 19/60 и „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 40/64). 

До денот на престанокот на важењето на пра-
вилникот од ставот 1 на овој член можат, по пис-
мено барање од носителот на правото за користење 
односно од сопственикот на југословенски брод или 
чамец, да се баждарат според одредбите од тој 
правилник, и тоа: 

1) новоизграден југословенски брод или чамец 
чија кобилица била поставена или градбата била 
започната најдоцна до денот на влегувањето во си-
ла на овој правилник; 

2) југословенски поморски брод или чамец, на-
бавен во странство најдоцна до денот на влегува-
њето во сила на овој правилник; 

3) југословенски поморски брод или чамец, баж-
дарен според досегашните прописи, ако најдоцна до 
денот на влегувањето во сила на овој правилник 
се извршени на него преправки поради кои се 
изменила неговата регистарска тонажа. 

Југословенските поморски бродови што до денот 
на влегувањето во сила на овој правилник се баж-
дарени според прописот од ставот 1 на овој член, 
како и бродовите од ставот 2 на овој член, можат, 
по писмено барање од носителот на правото за ко-
ристење односно од сопственикот, да се баждарат 
според одредбите на овој правилник. 

Другите југословенски поморски бродови мо-
раат по влегувањето во сила на овој правилник 
да се баждарат според одредбите од овој правилник. 

Член 108 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 6579/2 
20 јули 1968 година 

Белград 
Сојузен секретар за 

стопанство,^ 
др Боривое Јелиќ, с. р . 
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Врз основа на членот 77 точка 3 од Основниот 
закон за радио-сообраќајот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/65), во врска со членот 34 од За-
конот за сојузните органи на управата, сојузните 
совети и сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 21/67), во согласност со државниот се-
кретар за народна одбрана, а по претходно приба-
вено мислење од републичките органи на управата 
надлежни за работите на радио-сообраќајот, ди-
ректорот на Сојузната управа за радио-врски про-
пишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОДЕЛБА НА ФРЕКВЕНЦИИТЕ НА РАДИО -
-МРЕЖАТА НА ПОДВИЖНАТА РАДИО-ТЕЛЕ-

ФОНСКА СЛУЖБА 

I. Општи одредби 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат техничките 

карактеристики на радио-мрежата на подвижната 
радио-телефонска служба и техничките услови за 
поделба и користење на фреквенциите во таа мрежа. 

Член 2 
Изразите употребени во овој правилник се о-

пределени во Меѓународниот правилник за радио-
-еообраќајот („Службен лист на ФНРЈ", Додаток: 
Меѓународни уговори и други споразуми, бр. 6/61). 

Изразот „радио-телефон", кој означува примо-
предавателна радио-телефонска станица, е опре-
делен во членот 3 од Основниот закон за радио-
-сообраќајот. 

П. Технички карактеристики на радио-мрежата на 
подвижната радио-телефонска служба 

Член 3 
Подвижната радио-телефонска служба може да 

работи во радио-мрежа што ги има следните тех-
нички карактеристики: 

а) фреквентен опсег од 150,200 до 151,275 MHz 
и од 154,700 до 155,675 MHz; 

б) растојанието помеѓу каналите едноподруго е 
25 kHz; 

в) вкупен број расположиви радио-канали 40; 
г) начин на работа — дуплекс; 
д) растојание помеѓу приемната и предавател-

ната фреквенција на ист дуплексен радио-канал 
изнесува 4,5 MHz; 

ѓ) вид на емисијата — фреквентна модулација 
F3, со вертикална поларизација на електромагнетни 
бранови. 

Член 4 
Вредноста на електромагнетните полиња на ра-

дио-мрежата на подвижната радио-телефонска 
служба што е заштитена изнесува: 

а) 10 ц V/m за минимално заштитено поле и се 
однесува на зони со индустриски радио-пречки чие 
ниво не преминува 3,2 fiV/m; 

б) 50 ц,У/т за средно заштитено поле и се од-
несува на зони со индустриски радио-пречки чие 
ниво не преминува 15,6 ^tV/m. 

Вредноста на заштитата, која претставува однос 
на нивото на корисниот сигнал и попречувачкиот 
сигнал, за фреквентната модулација (F3) е 10 dB. 

III. Технички услови за поделба и користење на 
фреквенциите 

Член 5 
Фреквентниот опсег од членот 3 под а) во кој 

работи подвижната радио-телефонска служба, се 

дели во 40 радио-канали за дуплексен начин на 
работа, и тоа: 

Дуплексен 
Реден број радио-канал 
на каналот во MHz 

Реден 
број на 
каналот 

Дуплексен 
радио-канал 

во MHz 

1 150,200/154,700 21 150,700/155,200 
2 150,225/154,725 22 150,725/155,225 
3 150,250/154,750 23 150,750/155,250 
4 150,275/154,775 24 150,775/155,275 
5 150,300/154,800 25 150,800/155,300 
6 150,325/154,825 26 150,825/155,325 

. 7 150,350/154,850 27 150,850/155,350 
8 150,375/154,875 28 150,875/155,375 
9 ' 150,400/154,900 29 150,900/155,400 

10 150,425/154,925 30 150,925/155,425 
11 150,450/154,950 31 150,950/155,450 
12 150,475/154,975 32 150,975/155,475 
13 150,500/155,000 33 151,000/155,500 
14 150,525/155,025 34 151,025/155,525 
15 150,550/155,050 35 151,050/155,550 
16 150,575/155,075 36 151,075/155,575 
17 150,600/155,100 37 151,100/155,600 
18 150,625/155,125 38 151,125/155,625 
19 150,650/155,150 39 151,150/155,650 
20 150,675/155,175 40 151,175/155,675 

Првите 36 радио-канали се определени за ра-
ботни радио-канали, а последните 4 радио-канали 
(37, 38, 39 и 40) се определени за повикувачки ра-
дио-канали. 

Член 6 
За постојаните радио-станици во мрежата на 

подвижната радио-телефонска служба, пониските 
фреквенции на радио-каналите се предаватели^ а 
повисоките фреквенции на радио-каналите се при-
емни. 

Член 7 
За подвижните радио-станици, во мрежата на 

подвижната радио-телефонска служба (во поната-
мошниот текст: радио-телефоните) повисоките 
фреквенции на радио-каналите се предавателни, а 
пониските фреквенции на радио-каналите се при-
емни. 

Член 8 
Вкупниот број од 36 радио-канали се дели во 4 

групи од по 9 радио-канали, и тоа: ' ^ 
I група — радио-каналите од ред. бр. 1 до 9 

заклучно; 
II група — радио-каналите од ред. бр. 10 до 18 

заклучно; 
III група — радио-каналите од ред. бр. 19 до 27 

заклучно; 
IV група — радио-каналите од ред. бр. 28 до 36 

заклучно; 

Член 9 
Секоја група од по 9 радио-канали на подвиж-

ната радио-телефонска служба ја покрива целата 
територија на Југославија. 

Член 10 
Секоја група од по 9 радио-канали има опре-

делен радио-канал кој служи како Цовикувачка 
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фреквенција, заедничка за целата територија на 
Југославија, и тоа: 

во групата I тоа е радио-каналот ред. бр. 37; 
во групата II тоа е радио-каналот ред. бр. 38; 
во групата III тоа е радио-каналот ред. бр. 39; 
во групата IV тоа е радио-каналот ред. бр. 40. 

Член 11 
Распоредот на радио-каналите од одделна група 

од членот 8 на овој правилник формира посебна ра-
дио-мрежа на подвижната радио-телефонска 
служба. 

Распоредот на радио-каналите во секоја радио-
-мрежа на подвижната радио-телефонска служба 
се врши според системот на ромб, кој овозможува 
најрационално користење на фреквенциите. 

Член 12 
Две страни на ромбот се простираат во правецот 

запад—исток, а другите две страни се простираат 
во правецот североисток—југозапад и меѓусебно се 
сечат под агол од 60о. 

Како почеток на мрежата на ромбовите теорет-
ски се смета центарот на Белград. 

Страната на ромбот изнесува 180 km, што исто-
времено претставува растојание на повторувањето 
на истиот радио-канал. 

Член 13 
Точката на повторувањето на истите радио-ка-

нали во двата правца на ромбот, според членот 12 
од овој правилник, ја сочинуваат темињата на мре-
жите на. ромбовите за целата територија на Југо-
славија. 

Член 14 
Теоретските точки во кои се поставуваат по^ 

стојаните радио-станици во мрежата на ромбовите 
на подвижната радио-телефонска служба се распо-
редени по главните правци на меѓусебно растојание 
од по 60 ќ т во двата правца на ромбот. 

По исклучок, може да се отстапи од теоретската 
точка од ставот 1 на овој член за најмногу 6 km во 
кој и да било правец. 

Член 15 
Со распоредот на радио-станиците од членот 14. 

на овој правилник теоретски се овозможува круж-
на зона на покривање, со полупречник од 34 km, под 
услов: 

— земјиштето да е умерено бреговите; 
— радио-телефонот да може да оствари радио-

в р с к а во 50% места и за 50% време, на умерено 
бреговите земјиште, со постојана радио-станица што 
се наоѓа во центарот на зоната на покривањето; 

— сигналот на работ на зоната на покривањето 
да е за 6 dB поголем во однос на сигналот од иста 
фреквенција која е за 180 km оддалечена долж 
страната на ромбот; 

— ефективната височина на антената да не е 
поголема од 150 т ; 

— максималната излезна сила на предавателот 
на постојаната радио-станица да е 0,03 kW; 

— максималната излезна сила на предавателот 
на радио-телефонот да е 0,010 kW. 

Член Ј6 
Распоредот на радио-каналите во една мрежа, 

според географските точки на ромбовската распре-
делба, во кои се поставуваат постојани радио-ста-
ници, извршен е според скицата 1. 

Член 17 
Распоредот на радио-каналите во одделни точки 

за сите четири радио-мрежи на ромбовската распре-
делба во кои се поставуваат постојани радио стани-
ци, се врши според следната табела и скицата 2. 

Табела 

а b с d е f g h i 

1 8 6 7 5 3 4 2 9 

10 17 18 14 12 15 13 И 16 
26 24 22 23 21 19 20 27 25 
29 36 31 35 33 28 32 30 34 

..... 

IV. Завршна одредба 

Член 18 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Бр. 2067 
14 ноември 1963 година 

Белград 

Директор 
на Сојузната управа 

за радио-врски, 
Максо Дакиќ, с. р. 
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Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди (,.Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16 60 и 30/62), директорот па 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-
СТА НА ИСТРАЖУВАЧКОТО ДУПЧЕЊЕ - ЗА 

ПРИБОР ЗА РОТАЦИОНО ДУПЧЕЊЕ 

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

Забести круни со тенки ѕидови — JUS K.R 1.053 
Забести круни со дебели ѕидови JUS K.R1.054 
Прачки за спасување — - — JUS K.R1.034 
Спојници на прачки за спасување JUS K.R1.085 
Дијамантски круни со тенки ѕи- ^ 

дови (Тип В) - - . - - - —. JUS K.R1.101 
Дијамантски круни со дебели ѕи-

дови (Тип Z) - - - - - - - JUS K.R1.116 
Сржни (јадрени) цевки (Тип 3) - JUS K.R1.120 
Спојници на сржни (јадрени) цев-

ки (Тип Z) - - - - - - - JUS K.R1.121 
Глави на сржии (јадрени) цевки 

(Тип Z) - - - - - - - - JUS K.R1.122 
Глави за сржни (јадрен-и) и седи-

ментни цевки (Тип Z) — -7 — - JUS K.R1.123 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

оваа решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел на ова решение. 

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

Бр. 03-7733/1 
19 декември 1968 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и членот 4 од Законот за одликувањата од-
лучува да се одликуваат за особени заслуги во 
изградбата и јакнењето на вооружените сили на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и за особени успеси во раководењето со воени 
единици, во нивното зацврстување и оспособување 
за одбрана на независноста на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ ј 

Јанковић Радисава Милутин, воен службеник 
VI кл. на административна служба; Максимовиќ 
Уроша Селимир, воен службеник VI кл. на музичка 
служба; Новаковић Драгића Младен, воен слулѕбе-

ник VI кл. на административна служба; Павличе-
вић-Вујошевић Радована Добрила, санитетски, воен 
службеник VI класа; Попић Паве Жељко, воен 
службеник VI кл. на музичка служба; Радуновиќ 
Велимира Младен, воен службеник VI кл. на ад-
министративна служба; Станковић Стојадина Љу-
бомир, технички воен службеник VI класа; Вуковић 
Николе Добрила, воен службеник VI кл. на адми-
нистративна служба; Живковиќ Боже Иван, воен 
службеник VI кл. на финансиска служба; Путица 
Вука Милоје, воен службеник VII кл. на финан-
сиска служба; Смајловић Мехмеда Јусуф, воен 
службеник VII кл. на административна служба; 
Жупић Данила Никола, воен службеник VII кл. на 
музичка служба: Говедарица Владе Анђелко, воен 
службеник VIII кл. на административна служба; 
Маринковић Јефте Мара, воен службеник VIII к л. 
на административна служба; Јанковић Спасоја Де-
лена, воен службеник IX кл. на административна 
служба; Адамовић Максима Љубомир, заставник на 
административна служба; Ајкунић Салиха Незир, 
заставник на административна служба; Алимпић 
Радована Владимир, технички заставник; Алитовиќ 
Османа Слободан, заставник на финансиска служ-
ба; Антонић Душана Драгослав, заставник на адми-
нистративна служба; Антонијевиќ Милосава Драго-
љуб, пешадиски заставник; Антонијевић Богомира 
Радоје, артилериски заставник; Бабић Живка Бо-
ривоје, заставник на административна служба; Ба-
бин Миливоја Драгиша, пешадиски заставник; Ба-
риќ Михајла Владислав, пешадиски заставник; 

Бајрамовић Јашара Бајрам, интендантски за-
ставник; Благојевиќ Љутомира Ђурђе, технички 
заставник; Богдановић Мирослава Боривоје, арти-
лериски заставник; Богдановски Јована Димитрие, 
заставник на административна служба; Бошковиќ 
Тодора Ђуро, заставник на административна служ-
ба; Брадић Панте Стојадин, заставник на админи-
стративна служба; Брадваревић Светислава Сава, 
пешадиски заставник; Бркушанац Добросава Мило-
мир, заставник на административна служба; Бућин 
Саве Бранко, пешадиски заставник;., Дрњаковић 
Илије Миладин, технички заставник; Цвијин Ан-
дрије Антон, технички заставник; Чакаревић Фи-
липа Раденко, заставник на финансиска служба; 
Чекић Стевана В.итомир, технички заставник; Чуч-
ковић Гај е Мирко, интендантски заставник; Ћибер 
Мује Мухамед, технички заставник; Ћулибрк Бла-
гоја Марко, технички заставник; Денкиќ Крсте 
Боро, заставник на административна служба; Де-
ветак Јанка Велимир, заставник на административ-
на служба; Димитријевић Станка Иван, технички 
заставник; Димитријевић Милорада Новак, ветери-
нарски заставник; Динић Душана Љубомир, тех-
нички заставник; Добросављевић Светолика Сретен, 
артилериски заставник; Думановић Миладина Спа-
соје, технички заставник; Џамић Будимира Миро-
љуб, заставник за врски; Ђокић Чеде Милоје, 
технички заставник; Ђорђевић Ђорђа Драгољуб, 
заставник на административна служба; Ђорић Ра-
дивој а Миодраг, инженериски заставник; Гајић 
Владана Живота, заставник на административни 
служба; Гаваловски Димитрија Јане, интендантски 
заставник; Гелмановски Илије Бошко, артилериски 
заставник; Глишић Милорада Милутин, заставник 
на административна служба; Гужалић Мартина 
Стево, интендантски заставник; Илић Драгомира 
Миодраг, заставник на административна служба; 

Илић Богдана Радомир, заставник на админи-
стративна служба; Илић Гаврила Стојан, санитетски 
заставник; Ивановић Јована Чедомир, заставник 
на административна служба; Јаћимовић Миладина 
Живојин, интендантски заставник; Јагоридовски 
Димитра Ване, артилериски заставник; Јањић Саве 
Лазар, заставник за врски; Јелесић Милана Саво, 
пешадиски заставник; Јевтић Тихомира Трифун, 
заставник на административна служба; Јоксимовић 
Драгутина Остоја, артилериски заставник; Јовано-
вић Светозара Богољуб, заставник на оклопни еди-
ници; Јовановић Максима Драгољуб, заставник на 
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сообраќајна служба; Јовановић Миломира Момчило, 
заставник на финансиска служба; Јовевски Мето-
дија Наум, технички заставник; Јовић Михајла 
Никола, заставник на административна служба; 
Јурковић Антона Јосип, интендантски заставник; 
Кираљ Ференца Иштван, технички заставник; Ки-
тановиќ Драг-утина Јаков, санитетски заставник; 
Клепо Милана Јосип, технички заставник; Кљајић 
Петра Божидар, пешадиски заставник; Којић Алек-
сандра Цветомир, заставник на административна 
служба; Костелац "Буре Милан, интендантски застав-
ник; Костић Михајле Владимир, технички застав-
ник; Ковачевић Цветка Ђорђе, заставник на адми-
нистративна служба; Ковачевић Витомира Милу-
тин, артилериски заставник; Кремић Обрада Симо, 
интендантски заставник; Крстић Милана Драгомир, 
интендантски заставник; Крстић Александра Ран-
ко, технички заставник; Кулић Пере Лазар, пеша-
диски заставник; Лазић Љубисава Радосав, застав-
ник на административна служба; Лекић Уроша 
Живојин, заставник на финансиска служба; Лучић 
Луке Бранислав, пешадиски заставник; Мамић Ма-
та Иван, заставник на административна служба; 
Манојловић Александра Љубисав, заставник на ад-
министративна служба; 

Маринковић Александра Велимир, заставник на 
административна служба; Марковић Милорада 
Александар, интендантски заставник; Марковић 
Радивој а Александар, артилериски заставник; Мар-
ковић Душана Бранислав, заставник на админи-
стративна служба; Марковић Витомира Радисав, 
заставник на административна служба; Матић Мар-
ка Живота, заставник на сообраќајна служба; Ми-
хајловић Саве Живадин, заставник за врски; 
Мијатовић Христивоја Момчило, заставник за врс-
ка; Микић Милана Добривоје, артилериски застав-
ник; Миладиновић Војислава Драгиша, пешадиски 
заставник; Милаковић Марка Станко, заставник на 
финансиска служба; Миленковић Петронија Ж и -
вомир, заставник на сообраќајна служба; Милетић 
Живка Боривоје, пешадиски заставник; Милетић 
Милована Добросав, заставник на административна 
служба; Милић Трајка Никола, артилериски зас-
тавник; Милинчић Борисава Јован, заставник на 
административна служба; Миливојевић Уроша Бу-
димир, заставник на административна служба; Ми-
лојевић Влајка Александар, интендантски застав-
ник; Милојевић Милутина Миодраг, технички за-^ 
ставник; Милојковић Станисава Димитрије, застав-
ник на административна служба; Милојковић Проке 
Владимир, заставник на административна служба; 
Милосављевић Богомира Андрија, заставник на 
административна служба; Милошевић Влајка Дра-
гољуб, артилериски заставник; Милошевић Николе 
Јован, заставник за врски; Милошевић Драгољуба 
Радојко, заставник на оклопни единици; Миљеновић 
Николе Ђуро. заставник на административна слу-
жба; Мињашевић Богдана Јордан, заставник за 
врска; Мировић Ђуре Драго, технички заставник; 
Мишић Михај л а Светислав, технички заставник; 
Митровић Адама Нинко, технички заставник; Не-
дељковић Миодрага Светозар, санитетски заставник; 

Нешић Владе Обрад, заставник на администра-
тивна служба; Ничић Драгољуба Јован, технички 
заставник; Николић Станка Милан, технички зас-
тавник; Николић Душана Жарко, заставник на 
административна служба; Новаковић Сретена Дра-
гоје, заставник за врска; Обрадовић Чедомира Дра-
гослав, заставник на административна служба; 
Обрадовић Николе Илија, технички заставник; 
Обрадовић Луке Стево, инженериски заставник; 
Обрадовић Симе Вукосав, технички заставник; 
Пајтић Љубомира Милић, технички заставник; 
Паневски Панета Димче, артилериски заставник; 
Панић Димитрија Божидар, заставник на админи-
стративна служба; Пантелић Илије Богољуб, за-
ставник на административна служба; Пантић Ра-
дивој а Светолик, заставник на административна 
служба; Пауновић Властимира Миодраг, заставник 
на административна служба; Пауновић Вука Во-

јимир, заставник на административна служба? 
Павлица Милоша Никола, заставник на админи-
стративна служба; Пејчић Љубомира Станимир, 
интендантски заставник; Пекеч Јована Раде, за-
ставник на административна служба; Пешић Ду-
шана Боривоје, пешадиски, заставник; Пешић Ми-
ливоја Младен, заставник на административна 
служба; Петковић Јована Вукашин, заставник на 
административна служба; Петровић Стевана Алек-
сандар, технички заставник; Петровић Станимира" 
Миладин, заставник на административна служба; 
Петровић Љубисава Милан, артилериски заставник; 
Петровић Живана Петар, санитетски заставник? 
Петровић Спасоја Живота, пешадиски заставник; 
Полић Филипа Милош, заставник на финансиска 
служба; Поповић Радој ице Сретен, заставник на 
административна служба; Поповић Евице Жива, 
заставник на административна служба; 

Пронек Филипа Михајло, инженериски застав-
ник; Првуловић Љубомира Богољуб, интендантски 
заставник; Радан Обрада Драго, интендантски за-
ставник; Радановић Ристе Бранко, пешадиски за-
ставник; Радивојевић Стојана Ратко, заставник на 
административна служба; Радојевић Добривоја 
Аранђел, заставник за врски; Рајковић Матеје Бу-
димир, заставник на административна служба; Ран-
чић Вукашина Милорад, артилериски заставник? 
Ранђеловић Милана Добривоје интендантски застав-
ник; Ранђеловић Димитрија Тугомир, заставник на 
административна служба; Ранисављевић Милоша 
Мијо, заставник на административна служба; Ран-
ковиќ Љубомира Обрен, заставник на администра-ѕ 
тивна служба; Рашић Милорада Драгиша, застав-
ник на административна служба; Ристић Сима' 
Бранислав, заставник на административна служба; 
Ристивојевић Велимира Љубомир, технички застава 
ник; Ристовски Милоша Стојче, интендантски за-
ставник; Родић Станка Гојко, пешадиски заставник? 
Рондовић Милоша Милета, интендантски заставник; 
Ружесковић Ђорђа Душан, интендантски заставник; 
Сабо Лајче Лајчо, инженериски заставник; Сави-. 
чић Чедомира Милош, заставник на административ-
на служба; Секе Стевана Илија, технички застава 
ник; Сич Стевана Јосип, заставник на администра-
тивна служба; Симић Борисава Велимир, пешадиски 
заставник; Сировица Захарија Петар, инженериски 
заставник; Сокић Живана Радиша, заставник на 
административна служба; Спасојевић Стојадина 
Миленко, заставник на административна служба? 
Срећковић Милорад а Димитрије, артилериски за-
ставник; Сретковић Велимира Душан, пешадиски 
заставник; Стаматовски Данил а Јован, интендант-
ски заставник; Стаменковић Видана Стојан, тех-
нички заставник; Станишић Богдана Радиша, пе-
шадиски заставник; 

Станојевић Сретена Милован, заставник на ад-
министративна служба; Стефановић Негована Дра-
гољуб, заставник на оклопни единици; Стевановић 
Петра Петроније, артилериски заставник; Стоилов-
ски Илије Тодор, интендантски заставник; Стоја-
новић Бранка Александар, заставник на админи-
стративна служба; Стојановић Милутина Божидар, 
интендантски заставник; Стојановић Стојадина Ла-
зар, технички заставник; Стојановић Јована Ма-
нојло, пешадиски заставник; Стојановић Драгутина 
Миодраг, технички заставник; Стојановић Јанићије 
Никодије, заставник на административна служба; 
Стојановић Вучка Светислав, интендантски застав-
ник; Стојковић Божидара Борислав, технички за-! 
ставник; Стојковић Александра Војне лав, застав-
ник на сообраќајна служба; Стојковић Петронија 
Војне лав, заставник на административна служба; 
Шибрик Имре Бенедек, технички заставник; Тадић 
Драгутина Милорад, технички заставник; Такаче-
вић Антуна Андрија, заставник на административна 
служба; Тодоровиќ Труј ице Милован, артилериски 
заставник; Тодоровић Драгутина Ранко, пешадиски 
заставник; Тојагић Марка Стево, заставник на ад-
министративна служба; Толић Властимира Драган, 
заставник на финансиска служба; Томас Ивана 
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Карло, заставник на административна служба; То-
машевић Радоја Драголуб, заставник на админи-
стративна служба; Томиќ Вељка Милован, застав-
ник на административна служба; Топић Остоје 
Чедо, заставник на оклопни единици; Тошић Дра-
гутина Станимир, пешадиски заставник; Трајковиќ 
Милана Стамен, технички заставник; Травар Илије 
Милосав, заставник на административна служба; 
Турнић Обрена Бранко, заставник на администра-
тивна служба; 

Укић Роке Шиме, заставник на административ-
на служба; Урошевић Станислава. Мирослав, за-
ставник на административна служба; Васиљевић 
Димитрија Драгић, санитетски заставник; Васиље-
вић Стевана Живадин, технички заставник; Васо-
јевић Бранка Страхиња, заставник на администра-
тивна служба; Весић Миодрага'Милоје, интендант-
ски заставник; Видински Јована Борислав, технич-
ки заставник; Вучићевић Ранка Миодраг, заставник 
на финансиска служба; Зафировски Ристе Змејко, 
заставник на административна служба; Зекић Аље 
Хако, заставник на финансиска служба; Зивлако-
вић Јована Драгољуб, технички заставник; Зенула 
Мамута Беџет, заставник на административна слу-
жба; Живановић Драгољуба Радомир, заставник на 
административна служба; Живковић Драгутина Бо-
жидар, технички заставник; Живковић Добросава 
Миливоје, интендантски заставник; Живковић Ђор-
ђа Светозар, интендантски заставник; Журжевић 
Петра Цветко, технички заставник; Бурић Милан 
Јосип, постар водник I кл. на АБХ одбрана; Ча-
кармиш Ђуре Јован, пешадиски постар водник 
I класа; Давинић Стевана Захарије, интендантски 
постар водник I класа; Гамбирожа Милана Томо, 
технички постар водник I класа; Гудељ Марка Јо-
сип, технички постар водник I класа; Хећимовић 
Блажа Никола, интендантски постар водник I кла-
са; Илић Игњатија Ђурађ, постар водник I кл. на 
административна служба; Ивковић Стјепана Илија, 
артилериски постар водник I класа; Јевтић Божи-
дара Љубомир, артилериски постар водник I класа; 
Зордановић Светозара Вељко, интендантски постар 
водник I класа; 

Јовановић Ракића Станко, интендантски постар 
водник I класа; Јовић Обрена Станоје, постар вод-
ник I кл. за врска; Јурина Јосипа Милан, интен-
дантски постар водник I класа; Кокотовић Мрдака 
Благоје, артилериски постар водник I класа; Крпан 
Фрање Иван, постар водник I класа на финансиска 
служба; Крстић Илије Јефто, постар водник I 
Класа на административна служба; Лазаревић Си-
ме Драгољуб^ пешадиски постар водник I класа; 
Лазаревић Часлава Милорад, интендантски постар 
водник I класа; Маринковић Величка Жарко, по-
.стар водник I класа на административна служба; 
Милић Томе Предраг, интендантски постар водник 
I класа; Мориц Антона Антон, технички постар вод-
ник I класа; Олах Павла Јосип, пешадиски постар 
водник I класа; Пешић Мирка Милан, артилериски 
постар водник I класа; Савичић Ђуре Љубомир, по-
стар водник I класа на сообраќајна служба; Секу-
лић Јовице Мићо, артилериски постар водник 
I класа; Севић Милована Драгомир, технички по-
стар водник I класа: Станисављевић Ђорђа Димит-
рије, постар водник I класа на финансиска служба; 
Станковић Милана. Милан, постар водник I класа 
на административна служба; Стефановић Ивана 
Саво, постар водник I класа на административна 
служба; Зец Барјама Селим, технички постар вод-

ник I класа; Вучетић Светозара Слободан, постар 
водник I класа за врски; Арт Мирослава Звони-
мир, пешадиски постар водник; Башић Марка 
Иван, технички постар водник; Дамјанац Обрена 
Димитрије, пешадиски постар водник; Хајдуковић 
Милоша Милан, постар водник на финансиска 
служба; 

Хитиј Алојза Јожеф, артилериски постар вод-
ник; Ивановиќ Пере Станко, пешадиски постар 
водник; Јонић Станимира Борисав, технички постар 
водник, Јовичић Оорена Никола, пешадиски постар 
водник; Јовић Неђе Страјин, артилериски постар 
водник; Кондија Емила Славко, технички постар 
водник; Кордић Томе Милан, артилериски постар 
водник; Ковачић Ристе Јован, пешадиски постар 
водник; Крлета Јове Илија, пешадиски постар вод-
ник; Миладиновић Ристе Димитрије, артилериски 
постар водник; Милетић Ђорђа Младен, постар вод-
ник на АБХ одбрана; Мишић Стојадина Милибор, 
пешадиски постар водник; Митковски Стоимена 
Глигор, артилериски постар водник; Мосић Милана 
Стојан, артилериски постар водник; Оречић Јанка 
Томо, пешадиски постар водник; Пашагић Ахмета 
Нурија, постар водник на сообраќајна служба; По-
повић Богољуба Миодраг, технички постар водник; 
Радојевић Величка Тихомир, артилериски постар 
водник; Радовић Душана Мирко, пешадиски постар 
водник; Ресимић Средоја Душан, пешадиски постар 
водник; Симић Божидара Србољуб, пешадиски по-
стар водник; Совиљ Раде Владо,^ пешадиски постар 
водник; Штефан Јосипа Вид, технички постар вод-
ник; Тери Фрање Иван, технички постар водник; 
Томић Мате Марко, интендантски постар водник; 
Трнавац Славка Љубивоје, интендантски постар 
водник; Вучељић Боже Милија, постар водник на 
сообраќајна служба; Хаџић Цветка Љубиша, пеша-
диски водник I кл.; Илић Милана Миодраг, инже-
нериски водник I класа; Лазић Чедомира Бранис-
лав, инженериски водник I класа; 
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