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416. 

Врз основа на члецот 228 точка б од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ПОДИГАЊЕ НА ПРАТЕНИШТВО^ НА СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУ-
ГОСЛАВИЈА ВО БАНГКОК (ТАЈЛАНД), СО СЕДИ-
ШТЕ ВО РАНГУН, НА СТЕПЕН НА АМБАСАДА 

1. Пратеништвото на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во Бангкок (Тајланд), 
со седиште во Рангун, се подига на степен на амба-
сада на 20 јули 1969 година. 

2 Државниот секретар за надворешни работи ќе 
преземе мерки потребни за извршување на оваа 
одлука. 

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

Р п. бр. 120 
Р јули 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мит ја Рибичич, с. р. 

417. 

Врз основа на членот 3 став 1 од Законот за 
привремено запирање порастот на личните доходи 
во работните организации од определени дејности 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 54/67, 26/68 и 55/68), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИТЕ ЗДРУЖЕ-
НИЈА ОД ОБВРСКАТА ДА НЕ МОЖАТ ДА ГИ 

ЗГОЛЕМАТ СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА 
ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ 

1. Деловните здруженија се ослободуваат од об-
врската да не можат да ги зголемат средствата за 
исплата на нето личните доходи над нивото на лич-
ните доходи определено со Законот за привремено 
задирање порастот на личните доходи во работните 
организации од определени дејности. 

Ослободувањето од ставот 1 на оваа точка се 
однесува на деловните здруженија што ја потпи-
шале Спогодбата за основните начела на распредел-
бата на доходот и за критериумите за утврдување 
на личните доходи во деловните здруженија од 20 
февруари 1969 година, како и на деловните здруже-
нија кои дополнително ќе пристапат кон оваа спо-
годба, со тоа за тие деловни здруженија ослободува-
њето да важи од првиот ден на наредниот месец по 
пристапувањето кон спогодбата. 

2. Сојузниот совет за труд, во рамките на сво-
јот делокруг, ќе го следи извршувањето на спогод-
бата од точката 1 став 2 на оваа одлука и ќе го из-
вестува, по потреба, Сојузниот извршен совет за 
нејзиното спроведување. 

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

Р. п. бр. 123 
9 јули 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
\ 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

418. 

Врз основа на членот 2 од Законот за посебните 
давачки при увозот на земјоделски и прехранбени 
производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/68), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИТЕ И НА-
ЧИНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОСЕБНА ДАВАЧКА 
ПРИ УВОЗОТ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И 

ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1 Во Одлуката за мерките и начинот за утврду-
вање посебна давачка при увозот на одделни зем-
јоделски и прехранбени производи („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 16/68 и 27/68) точката 6 се менува и 
гласи: 

„6. Заради прибавување потребни податоци и 
документација за утврдување височината на посеб-
ната давачка, на Сојузниот завод за цени се должни 
да му достават за производите за кои може да се 
воведе посебна давачка: Народната банка на Југо-
славија — по еден примерок од пријавата за склу-
чената работа на увоз односно извоз што и ја под-
несуваат стопанските организации, а надлежната 
царинарница — по еден примерок од пријавата за 
увоз односно извоз на стоки што и ја поднесуваат 
работните организации што се занимаваат со увоз 
односно извоз на стоки (точка 1 од Наредбата за 
поднесување пријави за извоз и увоз на стоки — 
„Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/62), и тоа најдоцна 
во рок од три дена од денот на приемот на прија-
вата." 

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

Р. п. бр. 122 
8 јули 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 
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419. 

Врз основа на членот 25 од Основниот закон за 
општествените стоковни резерви („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 40/68), на предлог од Сојузната дирекции 
за резерви на прехранбени производи, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА КОРИ-
СТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАДБА НА 
СКЛАДОВЕН ПРОСТОР ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ЧУ-
ВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРА-

ЦИЈАТА ВО ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Од средствата предвидени со Финансискиот 
план на стоковните резерви на федерацијата во 
прехранбени производи во 1969 година за изградба 
на складовен простор во износ од 50 милиони ди-
нари, Сојузната дирекција за резерви на прехран-
бени производи може да употреби, и тоа: 

1) 30 милиони динари — за учество во креди-
тирање на изградбата на силоси и други складови 
за сместување и чување на жито; 

2) 20 милиони динари — за учество во кредити-
рање на изградбата на ладилници, разладни мага-
цини и други складови за сместување и чување на 
месо, маснотии, шеќер и други земјоделски прехран-
бени производи. 

2. Средствата од точката 1 на оваа одлука Со-
јузната дирекција за резерви на прехранбени про-
изводи ќе и ги даде на онаа деловна банка што ќе 
понуди најповолни услови. Со договорот за давање 
на средствата ќе се определат, согласно условите 
што ги понудила банката, покрај другото, условите 
за учество на банката во кредитирање на изградбата 
на објектите од точката 1 под 1) и 2) на оваа од-
лука, како и општите услови под кои банката ќе 
им дава на инвеститорите кредити од тие средства. 

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

Р. п. бр. 121 
Р јули 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мит ја Рибичич, с р. 

420. 

Врз основа на членот 35 ст. 3 и 4 од Законот за 
девизното работење („Службен лист на СФРЈ", бо 
2Р/66, 54/67, 55/68, 13/69 и 20/69) и чл, 11 и 88 став 2 
од Законот за прометот на стоки и услуги со стран-
ство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 14/65, 28/66 и 54/67), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПЛАЌАЊЕТО НА ТРОШОЦИТЕ НА ПРЕТ-
СТАВНИШТВАТА И ДЕЛЕГАТИТЕ НА СТОПАН-

СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО СТРАНСТВО 

1 Стопанските организации и нивните деловни 
здруженија што имаат претставништва и делегати 
во земјите на Азија, Африка, Јужна Америка, во 
Австралија и на Нов Зеланд, а кои во претходната 
година со извоз на стоки, во свое име и за своја 
сметка или во свое име а за туѓа сметка, оствариле 
девизи во износ од најмалку 10,000.000 динари, ги 
плаќаат трошоците на тие претставништва и деле-
гати со издавање налог на овластената банка со 
полагање динарската противвредност на девизите. 

Одредбите од ставот 1 од оваа точка ќе се приме-
нуваат и на стопанските организации кои настапу-

ваат организирано и заради тоа ќе основаат заед-
ничко претставништво, а во претходната година со 
извоз на стоки оствариле девизи во вкупен износ 
од најмалку 10,000.000 динари. 

2. Според одредбите од точката 1 на оваа одлука 
ќе се плаќаат трошоците на претставништвата и 
делегатите во земЈИте на Европа и Северна Америка 
односно во одделни подрачја на тие земји, во кои 
работењето на претставништвата односно на деле-
гатите значително влијае врз зголемувањето на из-
возот на стоки, а кои, на предлог од Сојузната сто-
панска комора, ќе ги утврди Сојузниот секретаријат 
за надворешна трговија, во спогодба со Државниот 
секретаријат за надворешни работи. 

3. Како трошоци на претставништвата и делега-
тите од точ. 1 и 2 на оваа одлука се сметаат: лич-
ните доходи на персоналот на претставништвата и 
делегатите, закупнината за деловни простории и 
трошоците врзани за користењето и одржувањето 
на тие простории, трошоците на поштенско-теле-
графско-телефонските услуги и патните трошоци 
на персоналот на претставништвата и делегатите, а 
плаќањето на овие трошоци според одредбите од 
оваа одлука ќе се врши од \ јули 1969 година. 

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

Р. п. бр. 119 
Р јули 1969 година 

Белград 

Сојузен извршев совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

' 421. 

Врз основа на членот 24 од Законот за книго-
водството на работните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 48/68), сојузниот секретар за финансии 
пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИТЕ ПОЗИЦИИ ВО 

БИЛАНСИТЕ НА БАНКИТЕ 

I. Општи одредби 
1. Деловните банки и Народната банка на Југо-

славија ги пополнуваат, на начинот предвиден со 
ова упатство, обрасците: биланс на состојбата, би-
ланс на успехот, деловен резултат во текот на го-
дината и заклучен лист, што ги пропишал Сојуз-
ниот извршен совет со Одлуката за посебниот Осно-
вен контен план и посебните обрасци на билансот за 
банките („Службен лист на СФРЈ", бр. 16/69). 

2. При пополнувањето на обрасците од точката 
1 на ова упатство, деловните банки и Народната 
банка на Југославија во поглед содржината на од-
делните конта што се наведени во колоната 2 на тие 
обрасци, ќе се придржуваат кон одредбите од Упат-
ството за содржината на одделните конта во Ос-
новниот контен план за банките („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 19/69) и кон одредбите на ова упатство. 

3. Паричните вредности во сите обрасци од точ-
ката 1 на ова упатство се искажуваат во полни из-
носи (динари со пари). 

Другите податоци деловните банки и Народната 
банка на Југославија ги искажуваат во броеви без 
децимали. 

4. Деловните банки и Народната банка на Југо-
славија што во својот состав имаат самостојни ор-
ганизации на здружен труд со својство на правно 
лице, пополнуваат и ќ доставуваат на Службата на 
општественото книговодство, во смисла на чл. 15 и 
17 од Законот за книговодството на работните ор-
ганизации, податоци од завршната сметка и пери-
одичните пресметки на обрасците од точката 1 на 
ова упатство, и тоа: 1) посебно за секоја организаци-
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ја на здружен труд со својство на правно лице; 2) 
посебно за преостанатиот дел на деловната банка и 
на Народната банка на Југославија — ако дел од 
работењето на банката како целина се врши и над-
вор од самостојните организации на здружен труд со 
својство на правно лице; 3) посебно за деловната 
банка и за Народната банка на Југославија како 
целина. 

Деловните банки и Народната банка на Југосла-
вија што во својот состав имаат организации на 
здружен труд без својство на правно лице, на Служ-
бата на општественото книговодство, покрај пода-
тоците од ставот 1 на оваа точка што се составуваат 
за банката како целина, и доставуваат податоци за 
тие организации на образецот биланс на успехот и 
на образецот деловен резултат во текот на годината, 
со тоа што во образецот биланс на успехот се по-
полнуваат само посебните податоци од ред. бр. 1, 2, 
5 и 6, а во образецот деловен резултат во текот на 
годината — од посебните податоци само податоци 
под ред. бр. 18, 19 и 22. 

5. Во смисла на чл. 15 и 17 од Законот за кни-
говодството на работните организации деловните 
банки и Народната банка на Југославија и доставу-
ваат на Службата на општественото книговодство 
податоци на обрасците: биланс на состојбата, биланс 
на успехот и деловен резултат во текот на годината 
во по четири примероци, а образецот заклучен лист 
кој се доставува со завршната сметка — во еден 
примерок. Образецот биланс на успехот и образецот 
деловен резултат во текот на годината за органи-
зациите на здружен труд без својство на правно 
лице и се доставуваат на Службата на општестве-
ното книговодство во два примерка. 

Деловните банки и Народната банка на Југосла-
вија и ги доставуваат податоците од ставот 1 на 
оваа точка на организационата единица на Служ-
бата на општественото книговодство кај која имаат 
жиро-сметка, и тоа како за банката како целина, 
така и за самостојните организации на здружен 
труд во својот состав. 

Самостојните организации на банката во состав 
на здружена банка и здружената банка и ги доста-
вуваат податоците од ставот 1 на оваа точка непо-
средно на организационата единица на Службата на 
општественото книговодство кај која самостојните 
организации односно здружените банки имаат жи-
ро-сметка. 

II. Содржина на одделните позиции во билансот на 
состојбата 

6. Билансот на состојбата се составува врз ос-
нова на книговодствените податоци. 

7 Во образецот биланс на состојбата под ред. 
бр. 1 до 320 се внесуваат податоци од соодветните 
конта Означени во колоната 2 на овој образец од-
носно од соодветните аналитички конта кои, врз 
основа на точката 3 став 2 од Одлуката за посеб-
ниот Основен контен план и посебните обрасци на 
билансот за банките, ги пропишала Народната бан-
ка на Југославија, според состојбите искажани на 
одделни конта на крајот на годината, и тоа на тој 
начин што во колоната 4 се внесуваат податоците 
од завршната сметка за претходната година, а во 
колоната 5 — податоците за текуштата година. 

8. Во образецот биланс на состојбата се искажу-
ваат, и тоа: 

3 — состојбите на аналитичките 
конта: 3030, 3032 и 3034, ако 
орочувањето е до 1 година; 

3082; 
состојбата од контото ЗОРО, 
ако салдото е долговно; 
состојбата само од аналитич-
ките конта со долговно салдо; 
состојбата само од аналитич-
ките конта со долговно салдо; 
состојбата само од аналитич-
ките конта со долговно салдо; 

- под ред. 

- под ред. бр. 10 

- под ред. бр. И 

- под ред. бр. 12 

- под ред. бр. 18 

- под ред. бр. 25 

- под ред. бр .26 

- под ред. бр. 51 

- под ред. бр. 52 

- под ред. бр. 53 -

- под ред. бр. 54 

- под ред. бр. 55 

- под ред. бр,' 56 

- под ред. бр. 61 

- под ред. бр. 62 

под ред. 

под ред. 

под ред. 

под ред. 

под ред. 

под ред. 

под ред. 

под ред. 

под ред. 

под ред. 

под ред. 

под ред. 

бр. 63 

бр. 64 

бр. 65 

бр. бб 

бр. 67 

бр. 68 

бр. 69 

бр. 70 

бр. 71 

бр. 72 

бр. 73 

бр. 74 

- под ред. бр. 4 

- под ред. бр. 5 

- под ред. бр. 6 

- под ред. бр. 7 

- под ред. бр. 9 

— под ред. бр. 75 — 

— под ред. бр. 81 — 
— под ред. бр. 82 — 
— под ред, бр. 85 — 
— под ред. бр. 87 — 

— под ред. бр. 88 — 

— под ред. бр. 89 — 

— под ред. бр. 90 -

долговното салдо на конто 
330, ако деловните односи се 
од краткорочен карактер; 
долговното салдо на контото 
331; 
состојбата на контото 3320 и 
долговното салдо на контото 
3321, ако се од краткорочен 
карактер; 
состојбата на контата: 1010, 
1012, 1013, 1014 и 1015; 
состојбата на контата: 1220 и 
1223, ако салдата им се дол-
говни; 
состојбата на контата: 1600, 
1601, 1602, 1650 и 1651, ако сал-
дата им се долговни; 
состојбата на контата: 3033, 
3031 и 3035; 
состојбата на контото: 3081, 
ако салдото е долговно; 
долговните салда на контата: 
3092 и 3095; 
долговното салдо на контото 
330, ако деловните односи се 
од долгорочен карактер; 
состојбата на контото 331 што 
се однесува на долгорочни 
кредити; 
состојбата на контото 3320 и 
долговното салдо на контото 
3321, ако се од долгорочен 
карактер; 
долговното салдо од контата 
1221 и 1222; 
состојбата на контата 1603, 
1604, 1652 и 1653, ако е сал-
дото долговно; 
состојбата на контото 600 и 
на контото 6700; 
состојбата на контото 601 и 
на контото 6701; 
состојбата на контото 605 и 
на контото 6710; 
состојбата на контото 606 и 
на контото 6711; 
состојбата на контото 607 и 
на контата 6712 и 6713; 
состојбата на контото 608 и 
контото 6714; 
состојбата на контото 609 и 
на контата: 6715, 6716 и 6719; 
состојбата на контото 610 и 
на контото 6720; 
состојбата на контото 611 и 
на контото 6721; 
состојбата на контото 612 и 
на контото 6722; 
состојбата на контото 614 и 
на контото 6729; 
состојбата на контото 615 и 
состојбата на контото 673 кое 
се однесува на кредитите за 
унапредување на стопанската 
дејност; 
состојбата на контото 616 и 
состојбата на контото 673 кое 
се однесува на другите кре-
дити; 
состојбата на контото 6500; 
состојбата на контото 6510; 
состојбата на контото 6580; 
состојбата на контото 620 и 
на контото 6740; 
состојбата на контото 621 и 
на контото 6741; 
состојбата на контото 622 и 
на контото 6742; 
состојбата на контото 623 и 
на контото 6743; 
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— под ред. бр. 91 -

- под ред. бр. 92 -

- под ред. бр. 93 -

- под ред. бр. 94 -

под ред. бр. 97 — 

1 под ред. бр. 98 — 

1 под ред. бр. 99 -

1 под ред. бр. 111 — 

под ред. бр 13Р -

- под ред. бр. 182 -

- под ред. бр. 183 -

- под ред. бр. 184 -

- под ред. бр 185 -

под ред. бр. 186 -

- под ред. бр. 188 -

под ред. бр. 191 -

- под ред. бр. 193 -

- под ред. бр. 194 -

под ред. бр. 230 -

- под ред. бр. 231 -

- под ред бр. 235 -

под 
под 

ред. 
ред. 

бр. 
бр. 

236 
237 

— 

- под ред. бр. 238 

- под ред. бр. 242 -

- под ред. бр. 244 -

- под ред. бр. 262 -

под ред. бр. 263 -

— под ред. бр. 265 -L 

состојбата на контото 624 и 
на контото 6744; 
состојбата на контото 630 и 
на контото 6745; 
состојбата на контото 631 и 
на контото 6746; 
состојбата на контото 632 и 
на контото 6747; 
состојбата на контото 6501; 
состојбата на контото 6511; 
состојбата на контото 6581; 
состојбата на контата 1011 и 
1106; 
состојбата на контата. 1605 и 
1654, ако е салдото долговно: 
состојбата на контото 3080, 
ако е салдото побарувачко; 
состојбата на контото 3090, 
ако е салдото побарувачко и 
состојбата на контото 3091; 
состојбата на аналитичките 
конта со побарувачко салдо; 
состојбата на аналитичките 
конта со побарувачко салдо; 
состојбата на аналитичките 
конта со побарувачко салдо; 
состојбата на контата: 3210 и 
3212; 
состојбата на контата: 3240, 
3241 и 3245; 
побарувачкото салдо на кон-
тото 330 кое се однесува на 
краткорочно работење; 
побарувачкото салдо на кон-
тото 3321 кое има краткорочен 
карактер; 
побарувачкото салдо на кон-
тата: 1600, 1601, 1602, 1650, 
1651; 
побарувачкото салдо на кон-
тата 1220 и 1223; 
состојбата на контата: 3211 и 
3213; 
состојбата на контото 3247; 
побарувачкото салдо на кон-
тото 330 кое настанало по ин-
вестиционо работење; 
побарувачкото салдо на кон-
тото 3321, ако има инвестици-
онен карактер; 
состојбата на контата: 7508 и 
7509; 
состојбата на контата: 7500, 
7501, 7502 и 7504; 
побарувачкото салдо на кон-
тата: 1603, 1604, 1652 и 1653; 
побарувачкото салдо на кон-
тата: 1221 и 1222; 
состојбата на контата: 7505 и 
7506. 

III. Содржина на одделните позиции во билансот на 
успехот 

9. Билансот на успехот се составува врз основа 
на книговодствените состојби. 

10. Во колоната 4 на образецот биланс на успе-
хот се внесуваат податоците од завршната сметка 
за претходната година, а во колоната 5 се внесу-
ваат податоците од соодветните аналитички конта 
на основните конта назначени во колоната 2 за те-
куштата година, и тоа: 

— од ред. бр. 1 до 46 деловните банки и посеб-
ната организациона единица на Народната банка 
на Југославија — Воен сервис, ги утврдуваат при-
ходите на банката и распределбата; 

— од ред, бр. 47 до 61 Народната банка на Ју-
гославија ги утврдува приходите на федерацијата 
и распределбата; 

— од ред. бр. 62 до 128 деловните банки и На-
родната банка на Југославија го утврдуваат дохо-
дот и распределбата. 

11. Во образецот биланс на успехот се искажу-
ваат: 
— под ред. бр. 1 — состојбата на контото 800 без 

контото 8008; 
— под ред. бр. 3 — состојбата на контата: 8020 и 

8023; 
— под ред. бр. 5 — состојбата на контото 8040; 
— под ред. бр. 6 — состојбата на контата: 8050 и 

8051; 
— под ред. бр, 7 — состојбата па контата: 8060 и 

8061; 
— под ред. бр. 9 — состојбата на контото 810 без 

контото 8108; 
— под ред. бр. 11 — состојбата на контата: 8140 и 

814Ј; 
— под ред. бр. 12 — состојбата на контата: 8150 и 

8151; 
— под ред. бр. 18 - делот на приходот кој собра-

нието на банката и го распо-
редено на работната заедница 
(конто 8500); 

— под ред. бр. 19 — делот на приходот кој собра-
нието на банката го распоред 

^ дило во кредитниот фонд на 
банката, намален за делот на 
приходот кој се внесува во 
посебен резервен фонд (конто 
7500); 

— под ред. бр. 20 — делот на приходот кој од рас-
поредениот приход во кредит-
ниот фонд е издвоен во посе-
бен резервен фонд (дел од 
контото 7520); 

— под ред. бр 21 — другите обврски што се на-
мируваат од остварениот при-
ход на банката, како што е 
учеството во остварените при-
ходи од заедничко работење 
и сл. (дел од контото 1239); 

— под ред. бр. 22 — делот на приходот кој собра-
нието на банката им го распо-
редило на вложувачите (дел 
од контото 1239); 

— под ред. бр. 23 — делот на приходот кој собра-
нието на банката им го распо-
редило на депонентите во сми-
сла на членот 82-став 2 од 
Законот за банките и кредит-
ните работи (дел од контото 
1239). 
Збирот од ред. бр. 18 до 23 = 
= ред бр. 17; 

— под ред бр. 24 — состојбата на контото 8008; 
— под ред. бр. 25 — состојбата на контото 8021; 
— под ред. бр. 26 — состојбата на контото 8041; 
— под "ред. бр. 27 — состојбата на контото 8052; 
— под ред. бр. 28 — состојбата на контото 8062; 
— под ред. бр. 30 — состојбата на контото 8108; 
— под ред. бр. 31 — состојбата на контото 8142; 
— под ред. бр. 32 — состојбата на контото 8152; 
— под ред. бр. 34 — остварените приходи на по-

себниот кредитен фонд КОЈ се 
изнаоѓа така што од вкупно 
остварените приходи од ред. 
бр. 33 ќе се одземат вкупно 
извршените расходи од ред. 
бр. 29; 

— под ред. бр. 35 — делот на приходот кој собра-
нието на банката и го распо-
редило на работната заедница 
(конто 8501); 

'— под ред. бр. 36 — делот на приходот издвоен во 
посебниот резервен фонд на 
банката (дел од контото 7520); 

— под ред. бр. 37 — делот на приходот издвоен за 
намирување на другите обвр-

' ски што ги товарат прихо-
дите на посебниот кредитен 
фонд (дел од контото 1239); 

— под ред. бр. 38 — остатокот на приходот кој се 
внесува во посебниот креди-
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под ред. бр. 39 
под ред. бр. 40 

под ред. бр. 43 
под ред. бр. 44 

- под ред бр. 74 

— под ред. бр. 75 

— под ред. бр. 76 

— под ред. бр. 77 

— под ред. бр. 78 -

- под ред бр. 80 

- под ред. бр. 83 

тен фонд на банката согласно 
членот 75 од Законот за бан-
ките и кредитните работи 
(конто 751). 
Збирот од ред. бр. 35 до 38 = 
= ред. бр. 34; 
состојбата на контото 8300; 
данокот на промет од контото 
8022, кој е пресметан на при-
ходите од казнената камата 
книжена на контото 8300; 
состојбата на контото 8301; 
данокот на промет од конто-
то 8022, кој е пресметан на 
приходите од казнената ка-
мата книжена на контото 
8301; 
приходите што на работната 
заедница на банката и ги рас-
поредило собранието од при-
ходите на банката (ред. бр. 18 
на образецот биланс на успе-
хот) и приходот од посеб-
ниот кредитен фонд (ред. бр. 
35 на образецот биланс на ус-
пехот); 
износот на приходот за кој 
банката примила пресметка 
од друга работна организаци-
ја на име учество во доходот 
остварен со заедничко рабо-
тење во текуштата година; 
приходите на Народната бан-
ка на Југославија остварени 
според тарифата; 
другите приходи на работната 
заедница на деловната банка 
и на Народната банка на Ју-
гославија остварени по след-
ните основи: камата на депо-
нираните средства на фондо-
вите (деловен фонд, фонд на 
заедничката потрошувачка, 
резервен фонд), орочени сред-
ства на фондовите, вложени 
средства во кредитниот фонд 
на банката и во осигурител-
ните организации; камата по 
издвоените средства од испла-
тите за инвестиции и од за-
пишаните обврзници, и други 
приходи што и припаѓаат на 
работната заедница на делов-
ната банка и на Народната 
банка на Југославија; 
вонредните приходи книже-
ни на контото 853, кои се со-
стојат од исплатени отпиша-
ни побарувања, наплатените 
штети врз основа на осигуру-
вање на обртните средства, 
заокружувањето на пари и 
другите вонредни приходи на 
работната заедница на бан-
ката; 
загубата на супстанцијата кај 
деловните банки и кај Народ-
ната банка на Југославија кои 
не оствариле достаточно при-
ходи за покритие на матери-
јалните и другите трошоци, 
на амортизацијата и на посеб-
ниот данок кој се плаќа по 
стопа од 15% на делот од при-
ходот што собранието на бан-
ката и го распоредило на 
работната заедница; 
провизијата и другите надо-
местоци за банкарските услу-
ги извршени во земјата и 
спрема странство; 

под ред. бр. 89 -

под ред. бр. 90 -

под ред. бр. 94 -

под ред бр. 95 — 

- под ред. бр 96 

- под ред. бр 100 -

под ред бр 111 
под ред. бр. 122 

- под ред. бр. 123 — 

— под ред. бр 124 — 

— под ред бр. 125 

под ред. бр. 126 

- под ред. бр. 127 

12. Во посебните 
хот се искажуваат: 
- под ред. бр. 1 -

придонесот За обнова и из-
градба на Скопје во износот 
кој во текот на годината е 
книжен на контото 154; 
износот на средствата пресме-
тан за станбена изградба по 
стопа од 49/о, кој во текот на 
годината е книжен на конто-
то 155; 
износот на доходот распоре-
ден за лични доходи, и тоа за 
покритие на пресметаните 
лични доходи во текот на го-
дината на контото 150 и делот 
наменет за исплата според 
завршната сметка кој се кни-
жи во корист на контото 2500; 
делот на доходот што е дол-
жна банката според договорот 
за заедничкото работење, во 
смисла на одредбите од Зако-
нот за средствата на работ-
ните организации, да им го 
издвои на другите содогова-
рачи што учествувале во за-
едничко работење; 
делот на доходот кој е из-
двоен за покритие на загубата 
на друга самостојна организа-
ција на здружен труд во со-
став на банката, согласно ста-
тутот или договорот врз основа 
на статутот; 
износот што го издвојува бан-
ката од доходот за потребите 
на општествените служби во 
смисла на членот 12 став 3 од 
Основниот закон за утврдува-
њето и распределбата на дохо-
дот во работните организации; 
износот од контото 881; 
износот кој по пресметка е 
примен од други содоговарачи 
на име покритие на загубата 
од заедничкото работење во 
текуштата година; 
износот кој самостојната ор-
ганизација на здружен труд 
врз основа на договор го при-
мила по пресметка од други 
самостојни организации на 
здружен труд во состав на 
истата банка за покритие на 
загубата во текуштата годи-
на според статутот или дого-
ворот врз основа на статутот; 
примените средства за покри-
тие на загубата од заеднички-
те резерви без обврска за вра-
ќање и другите средства што 
не се враќаат; 

- износот на законските обвр-
ски со кои во смисла на чле-
нот 17 став 2 од Основниот 
закон за утврдувањето и рас-
пределбата на доходот во ра-
ботните организации, е покри-
ена загубата; 

- износот на загубата во те-
куштата година што е покриен 
од деловниот фонд според од-
редбите на членот 77 од Зако-
нот за средствата на работни-
те организации; 

- делот од загубата кој не мо-
жел да биде покриен според 
важечките прописи. 

податоци на билансот на успе-

' износот на исплатените лич-
ни доходи без придонесите, 
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т.е. без придонесот од личниот 
доход од работен однос, при-
донесот за образование, при-
донесот за социјално осигуру-
вање, придонесот за непосред-
на детска заштита и детски 
додаток и придонесот за за-
шијување, односно долговна-
та страна на контото 250 
намалена за износот на поба-
рувачката страна на контото 
261; 

— под ред. бр. 2 — износот од платените придо-
неси од личниот доход, спрема 
објаснението дадено во ред-
ниот број 1 од оваа точка; 

— под ред. бр. 3 — износот на просечно користе-
ните основни средства, кој се 
изнаоѓа на тој начин што зби-
рот на состојбите на почето-
кот на секој месец и на крајот 
на годината (31 декември) на 
контата од групата 00 и 01 и 
вложувањата книжени на 
контото 124, што се однесуваат 
на заедничките вложувања во 
основни средства, намален за 
збирот на месечните состојби 
на контата од групата 02, ќе 
се подели со бројот на месе-
ците плус 1 односно со бројот 
на состојбите земени во пре-
сметка; 

— под ред. бр. 4 - износот на просечно користе-
ните обртни средства кој се 
изнаоѓа на тој начин што од 
збирот на почетокот на секој 
месец и на крајот на годината 
(31 декември) на групите кон-
та 90 и 91 поделен со бројот 
на месеците плус 1 односно 
со бројот на состојбите земени 
во пресметка, ќе се одбие из-
носот на просечно користени-
те основни средства (искажа-
но под ред. бр 3 од оваа 
точка) и соодветниот просечен 
износ на основните средства 
во подготовка (група на кон-
та 03). Добиениот износ треба 
да се наголеми за просечниот 
износ на користените средства 
за обртни цели од резервниот 
фонд (дел од контата 050 и 
051) и фондот на заеднич-
ката потрошувачка (дел од 
контото 080); 

— под ред. бр. 5 — податокот за бројот на запос-
лени врз основа на бројната 
состојба на крајот на секој 
месец во текот на годината; 

— под ред. бр. 6 — податоците за просечниот број 
на запослените добиени на тој 
начин што износот на укалку-
лираните часови на работа ќе 
се подели со бројот на часо-
вите на работа по работник 
од редовен работен однос. 
Бројот на часовите на работа 
по еден работник се изнаоѓа 
така што бројот на месеците 
на работа ќе се помножи со 
месечниот број часови кој е 
предвиден со општиот акт на 
работната орагнизација; 

— под ред. бр. 7 — сите издатоци исплатени во 
текот на годината за стручно 
образование на кадрите (ис-
плати на товар на средствата 
на заедничката потрошувач-
ка, исплати за овие намени 

во смисла на членот 14 став 1 
од Основниот закон за утвр-
дувањето и распределбата на 
доходот во работните органи-
зации, како и дел од доходот 
под ред. бр. 100 на овој обра-
зец издвоен за образование во 
смисла на членот 12 став 3 од 
тој закон); 

— под ред. бр. 8 — износот на пресметаната амор-
тизација по пропишаните сто-
пи (чл. 3 до 7 од Законот за 
стопите на амортизацијата на 
основните средства на работ-
ните организации — „Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 52/66, 
40/68, 50/68 и 8/69); 

— под ред. бр. 9 — износот на непотрошена та 
амортизација, со состојбата на 
31 декември текуштата го-
дина; 

— под ред. бр. 10 — фактичните трошоци на ин-
вестиционото одржување на 
основните средства во текуш-
тата година, било да се во 
прашање услуги од други ли-
ца или трошоци извршени во 
сопствена режија. Податоците 
се земаат од контата: 4008, 
4010 и 4013, зависно од начи-
нот на пресметувањето на 
овие трошоци; 

— под ред бр. 11 и 12 — Податоците за потроше-
ните средства на заедничката 
потрошувачка, врз основа на 
податоците за промените на-
станати во текот на годината 
на контата 0800 и 0802, со тоа 
што под ред. бр. 12 не се вне-
сува делот кој е веќе искажан 
под ред. бр. 7; 

— под ред бр. 13 — состојбата на непотрошените 
средства за станбена изградба 
формирани по стопа од 4Vo 
според важечките прописи, 
земајќи ги при тоа промените 
на контата 0802 и 9801. Во 
оваа состојба се вклучуваат 
и средствата што се привре-
мено користени како обртни 
а до крајот на годината не 
се вратени; 

— под ред. бр. 14 и 15 — делот на деловниот фонд 
кој се користи за обртни 
средства, односно делот на 
обртните средства кој е ко-
ристен за инвестиции. Пода-
токот под овие редни броеви 
се утврдува на тој начин што 
збирот на состојбите на кра-
јот на годината на контата: 
900, 901, 904, 908, 220 и 221 ќе 
се намали за збирот на сос-
тојбите за групите конта: 00, 
01, 03, контата 185, 120 и 124 
а претходно намалени за 
состојбата на контото 021. Ако 
банката има втасани а нена-
платени отплати по кредити-
те за основни средства, состој-
бата на контото 904 претход-
но се зголемува за износот на 
тие отплати. Кај периодич-
ните пресметки состојбата на 
контото 185 се наголемува за 
евентуалната состојба на 
контото 890. 

Ако збирот на контата на 
пасивата (со извршената ко-
рекција) е поголем од збирот 
на контата на активата (со 
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извршената корекција) пода-
токот се искажува под ред. 
бр. 14. Ако збирот на контата 
на активата (со извршената 
корекција) е поголем од зби-
рот на контата на пасивата 
(со извршената корекција) 
податокот се искажува под 
ред. бр. 15; 

— под ред бр. 16 — износот на извршените от-
плати во текуштата година 
по кредитите за основни 
средства што се водат на кон-
тата 904 и 905; 

— под ред. бр. 17 — износот на извршените от-
плати во текуштата година 
по кредитите за повремени 
обртни средства доколку бан-
ката користела таков кредит; 

— под ред. бр. 18 — износот на втасаните а не-
уплатени отплати на 31 де-
кември текуштата година по 
кредитите што се водат на 
контата 904 и 905; 

— под ред. бр. 19 — отплатите по инвестиционите 
кредити што втасуваат во 
следната година, а кои кре-
дити на 31 декември се еви-
дентирани на контата 904 и 
905. 

IV. Содржина на одделните позиции во образецот 
деловен резултат во текот на годината 

13. Образецот деловен резултат во текот на го-
дината се пополнува врз основа на книговодствена-
та состојба. 

14. Во колоната 4 се внесуваат податоците од 
образецот деловен резултат во текот на годината за 
истиот период од претходната година, а во колоната 
5 податоците од соодветните аналитички конта на 
основните конта назначени во колоната 2 за теку-
штата година, со тоа што: 

— од ред. бр. 1 до 32 да се искажуваат утврде-
ните приходи на деловната банка; 

— од ред бр. 33 до 46 да се искажуваат утвр-
дените приходи на федерацијата (кај Народната 
банка на Југославија); 

— од ред. бр. 47 до 92 да го искажуваат утврде-
ниот доход деловните банки и Народната банка на 
Југославија. 

15 Во образецот деловен резултат во текот на 
годината во посебните податоци се искажуваат: 
— под ред, бр. 1 — состојбата на контото 800 без 

контото 8008; 
— под ред. бр. 3 — состојбата на контото 802 без 

контото 8021; 
— под ред. бр. 5, 6 и 7 — податоците според даде-

ните објасненија под ред. бр. 
5, 6 и 7 на образецот биланс 
на успехот; 

— под ред. бр. 9 — состојбата на контото 810 без 
контото 8108 и - состојбата на 
контото 830; 

— под ред бп 11 и 12 — податоците според даде-
ните објасненија под ред. бр. 
11 и 12 на образецот биланс на 
успехот; 

— под ред. бр. 18 — делот од приходот издвоен по 
одлука на собранието од при-
ходот на банката за потребите 
на работната заедница на бан-
ката (конто 8500); 

— под ред бр. 19 — остатокот од приходот кој не 
може да биде помал од изно-
сот на активната казнена ка-
мата (дел од салдото на кон-
тата од групата 82). 
Збирот од ред. бр. 18 и 19 в 

= ред. бр. 17; 
под ред. бр 20 до 24 и 26 до 28 - податоците 

според дадените објасненија 

за ред. бр. 24 до 28 и ред. бр. 
30 до 32 од образецот биланс 
на успехот; 

— под ред. бр. 31 - делот од приходот издвоен по 
одлука на собранието под 
приходот на посебниот креди-
тен фонд (конто 8501); 

— под ред. бр. 32 - остатокот на приходот (дел од 
салдото на контата од група-
та 82). 
Збирот од ред. бр. 31 и 32 
= ред. бр. 30; 

— под ред. бр. 50 — состојбата на контото 408; 
— под ред. бр. 80 — целокупниот остаток на дохо-

дот, т. е. делот на кој се пла-
ќа камата на' фондовите во 
стопанството во смисла на 
членот 5 од Законот за уста-
новувањето на каматата на 
фондовите во стопанството 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 
11/68 и 50/68) и делот КОЈ е 
издвоен на посебна сметка кај 
Службата на општественото 
книговодство. 

16 Во образецот деловен резултат во текот на 
годината во посебните податоци се искажуваат: 
— под ред. бр. 6 - состојбата на контото 036 без 

контото 0364; 
— под ред. бр. 7 — состојбата на контото 101 без 

контото 1010; 
— под ред. бр. 9 - состојбата на контата: 0364 и 

124; 
— под ред. бр. 10 — состојбата на контата: 050, 051 

и 080; 
— под ред. бр. 11 — состојбата на контата од гру-

пата 09. 
Објасненијата за искажување на податоците за 

другите редни броези на посебните податоци во 
образецот деловен резултат во текот на годината, 
се исти како и за истите посебни податоци на обра-
зецот биланс на успехот. 

V. Содржина на одделните позиции во образецот 
заклучен лист 

17. Образецот заклучен лист се пополнува со со-
стојба на 30 јуни, 30 септември и 31 декември ла 
следниот начин: 

1) во образецот се внесуваат хронолошки сите 
конта од Основниот контен план за банките, на кои 
банката во текот на годината вршела книжења во 
деловните книги; 

2) во колоните 8 и 9 се внесуваат салдата на си-
те конта. 

Во колоните 10 и 11 се внесуваат салдата од 
контата на класата 4 вклучувајќи го и контото 490 
и салдата на класата 8 пред нивното меѓусебно за-
творање. 

VI. Содржина на одделните позиции во билансите 
на соединети, присоедипети и поделени работни ор-

ганизации 
18. Кај банките кај кои настанале организаци-

они промени (соединување, присоединување, подел-
ба. издвојување или други) во текот на годината за 
која се составува завршната сметка односно пери-
одичната пресметка, во обрасците на завршната 
сметка односно на периодичната пресметка се иска-
жуваат податоците за текуштата година, и тоа по-
себно за периодот од денот на организационата 
промена до крајот на годината односно до крајот 
на пресметковниот период, а посебно за периодот 
пред извршената организациона промена, т. е. од 1 
јануари до денот на организационата промена, со 
тоа што за овој период за таквите банки при по-
полнувањето на обрасците за завршната сметка и 
за периодичната пресметка не се пополнува обра-
зецот биланс на состојбата, а во образецот биланс 
на успехот во делот посебни податоци не се внесу-
ваат податоците под ред. бр. 3, 4, 5, 6, 14 и 15 ниту 
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во образецот деловен резултат во текот на годината, 
исто така во делот посебни податоци, се пополну-
ваат позициите под ред. бр. 1 до 17, 20 до 22, 28 и 29. 

За да се обезбеди споредливост на податоците 
од текуштата година односно од текуштиот период 
со податоците од претходната година односно од 
соодветниот претходен период, кај банките од ста-
вот 1 на оваа точка во обрасците на завршната 
сметка се искажуваат сите податоци за целата 
претходна година, а во обрасците на периодичните 
пресметки се искажуваат сите податоци за соодвет-
ниот период на претходната година. 

Податоците од ст. 1 и 2 на оваа точка ги по-
полнуваат и ft ги поднесуваат на Службата на оп-
штествено книговодство банките односно органи-
зациите во состав на здружена банка при поднесу-
вањето на завршната сметка односно периодичната 
пресметаа. 

VII. Преодни и завршни одредби 
19. При составувањето на завршната сметка за 

1969 година во колоната 4 на образецот биланс на 
состојбата се внесуваат и податоците според почет-
ната состојба на 1 јануари 1969 година, т. е. подато-
ците книжени на определени конта според Упат-
ството за содржината на одделните конта во Основ-
ниот контен план за банките, и тоа: 
- под ред. бр. 1 - податокот од контата: 1200, 

1201 и 1202; 
— под ред. бр. 3, 4 и 5 - делот од старите конта 

303, 302, и 309 кој се однесува 
на краткорочно работење; 

- под ред. бр. 37 — податокот од контото 551; 
- под ред. бр. 42 — податокот од контото 560; 
- под ред. бр. 43 — податокот од контото 561; 
- ПОД ред. бр. 44 — податокот од контото 562; 
- под ред. бр. 47 — не се пополнува; 
- под ред. бр. 51, 52, 53 — податокот од контата: 

— под ред. бр. 116 
- под ред. 

- под ред. бр. 165 

— под ред. бр. 169 

ПОД ред. бр. 13 — податокот 
3501; 

од контата: 3500 и 
-

под ред. бр. 15 1— податокот 
3902; 

од контата: 3900 и 

" " " " под ред. бр. 17 — податокот 
1011; 

од контата: 1010 и 

— ПОД ред. бр. 18 — податокот од контото 100; 
ПОД ред бр. 20 податокот 

1109; 
од контата: 1100 и 

— под ред. бр. 21 — податокот од контото 112; 
- под ред. бр. 22 — податокот од контата: 113, 

1004, 1005, 1140, 1141 и 1149; 
— под ред. бр. 23 — податокот од контата: 1203. 

1204, 1205 1 и 1206; 
— под ред. бр. 24 — податокот од контото 121; 
— под ред. бр, 25 — податокот од контата: 1070, 

1071 и 1072; 
— под ред. бр. 33 — податокот од контото 511; 
— под ред. бр. 34 — податокот од контото 516; 

под ред. бр. 35 — податокот од контото 520; 
- под ред. бр. 36 — податокот од контата: 511, 516 

— под ред. бр. 142 — податокот од контото 150; 
— под ред. бр. 143 — податокот од контото 152; 
— под ред. бр. 144 - податокот од контото 153: 
— под ред. бр. 150 — податокот од контата: 006 и 

007; 
— под ред. бр. 152 — податокот од контото 013; 
— под ред бр. 153 — податокот од контата: 016 и 

017; 
— под ред. бр. 155 — податокот од контата: 021, 

022 и 023; 
— под ред. бр. 157 — податокот од контото 031; 
— под ред. бр. 159 - податокот од контото 090; 
— под ред. бр. 161 — податокот од контата: 009 и 

040; 
— под ред. бр. 164 — податокот од контото 134; 

податокот од контата на гру-
пите: 23 и 24; 
податокот од контото 060; 

под ред. бр. 170 — податокот од контото 061; 
— под ред. бр. 171 — податокот од контата: 092 и 

093; 
— под ред. бр. 175 — податокот р д контото 084; 
— под ред. бр. 176 — податокот од контата: 086 ч 

091; 
— под ред. бр. 177 — податокот од контата: 088 и 

089; 
податокот од контата: 080. 
081, 082 и 087; 

— под ред. бр 179 — податокот од контото 083; 
— под ред. бр. 189 — податокот од контото 321; 
— под ред. бр. 195 — податокот од контото 360; 
— под ред. бр. 197 — податокот од контото 395 

7010; 
под ред. бр. 203 до 229 — се внесува податокот од 

контата означени во колона-
та 2; 

под ред. бр. 233 — податокот од контата: НО, 
112 и 201; 

под ред. бр. 239 — податокот од контото 361; 
под ред. бр. 241 — податокот од контото 396; 
под ред. бр. 242 до 270 — податокот од контата 

означени во колоната 2; 
под ред. бр. 271 — податокот од контото 963; 
под ред. бр. 274 — податокот од контото 109; 
под ред. бр 283 до 301 — податокот од контата 

на групата: 23, 24 и 25; 
под ред. бр. 307 — податокот од контото 910; 
под ред бр. 308 — податокот од контото 930; 

— под ред. бр. 178 

и 520 — дел што се однесува 
на сомнителните и спорните 

303, 302, и 309 - дел што се 
однесува на долгорочни ра-
боти; 

- под ред. бр. 57 — податокот од контото 351; 
- под ред. бр. 59 — податокот од контото 391; ^ 
- под ред. бр. 61 до 99 — податоците од контата 

означени во колоната 2 на 
начинот објаснет за пополну-
вање на колоната 5 кај тие 
редни броеви; 

под ред. бр, 102 — податокот од контата: 063 и 
094; 
податокот од контото 109; 

. 118 - податокот од контата: 133, 
0235, 0234 и 0239; 

под ред, бр. 120 до 137 не се внесуваат податоци; 

923; 
, ред. бр. 311 — податокот од контата: 960 и 

961; 
— под ред. бр. 317 — податокот од контата: 983, 

985 и 986. 
20. Во образецот биланс на успехот податоците 

во колоната 4 се искажуваат: 
— под ред. бр. 18 до 23 — збирот на податоците 

мора да му одговара на изно-
сот искажан под ред. бр. 17; 

— под ред. бр. 35 до 38 — збирот на податоците 
мора да му одговара на изно-
сот искажан под ред. бр. 34; 

под ред. бр. 62 — податокот од контата: 400, 402, 
дел 410; 419 и 4753; 

под ред. бр. 63 — податокот од контата: дел 
410, 413, 470, 471 и 473; 

— под ред. бр. 65 — податокот од контото 475; 
— под ред. бр. бб — податокот од контото 430; 
— пд ред. бр. 82 — податокот од контото 461; 
— под ред. бр. 83 — податокот од контата: 412 и 

417; 
— под ред. бр. 84 — податокот од контото 462; 
— под ред. бр 85 — податокот од контата: 4630 и 

4639 — без придонесот за ко-
ристење на градско земјиште; 
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— под ред. бр. 87 — податокот од контото 460; 
— под ред. бр. 88 — податокот од контото 8021; 
— под ред. бр. 89 - податокот од контото 4406, и 

тоа само придонесот за Скопје; 
— под ред. бр. 90 — податокот од контото 4406, и 

тоа само средствата издвоени 
за станбена изградба; 

— под ред. бр. 91 — податокот од контото 4632; 
— под ред. бр. 92 — податокот од контото 4639, и 

тоа само придонесот за кори-
стење на градско земјиште; 

— под ред. бр. 94 — податокот од контото 440 без 
4406; 

— под ред. бр. 105 — податокот од контата: 412, 
417, 461, 462, 4630 и 4639 -
без придонесот за кори-стење 
на градско земјиште; 

— под ред. бр. 106 — податокот од контата: 4406, 
460, 4632 и 4639 - само при-
донесите за користење на 
градско земјиште; 

— под ред. бр. 107 — податокот од контото 440 без 
440ft. 

21. Во посебните податоци на образецот биланс 
на успехот во колоната 4 се искажуваат: 
— под ред. бр. 1 — податокот од контото 881 без 

контата: 8815, 8816, 8819, 8820 
и 8830; 

— под ред. бр. 2 — податокот од контата: 8815, 
8821, 8831 и делот од контото 
8819; 

— под ред. бр. 7 — податокот од контата 474 и 
0800; 

— под ред. бр. 13 — податокот од контото 0802. 
22. Внесувањето на податоците во колоната 4 на 

образецот деловен резултат во текот на годината 
се врши на начинот објаснет за образецот биланс 
на успехот. 

23. Во смисла на членот 14 од Законот за книго-
водството на работните организации, банките ги ис-
кажуваат податоците во билансот на состојбата, 
билансот на успехот и деловниот резултат во текот 
на годината на обрасците што овозможуваат меха-
нографска обработка на податоците на начинот што 
го утврдила Службата на општественото книговод-
ство. 

24. Деловните банки и Народната банка на Ју-
гославија при составувањето на образецот деловен 
резултат за периодот јануари-септември не ја по-
полнуваат колоната 4 за 1968 година. 

25. Деловните банки и Народната банка на Ју-
гославија за своите одморалишта ги составуваат пе-
риодичните пресметки и завршните сметки според 
прописите што важат за работните организации, и 
ги прилагаат како анекс кон својата периодична 
пресметка. 

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

Бр. 1-9277/1 
1 јули 1969 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, с. р. 

422, 

Врз основа на членот 52 став 2 од Основниот за-
кон за заштитата при работата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/65 и 28/66), во согласност со сојузниот 
секретар за стопанство, Сојузниот совет за труд про-
пишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОПШТИТЕ МЕРКИ И НОРМАТИВИ НА ЗАШ-

ТИТАТА ПРИ РАБОТАТА СО ДИГАЛКИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Заради спречување и отстранување на опасно-

ста за животот и здравјето на лицата зашилени на 
работа со дигалки, со овој правилник се пропишу-
ваат општите мерки и нормативи на заштитата на 
дигалки и при работата со дигалки. 

Одредбите од овој правилник се однесуваат на 
работните организации што проектираат, произведу-
ваат, поставуваат, користат и одржуваат дигалки. 

Член 2 
Како дигалка, во смисла на овој правилник, се 

подразбираат подвижни и неподвижни уреди на ра-
чен или моторен погон, наменети за дигање и спуш-
тање на слободно висечки товар со или без негово 
пренесување, што работат со помош на челично јаже 
или синџир а се приспособени за работа со кука-
чка, грабалка, ведро или со друго зафатно односно 
иосечко средство. 

Одредбите на овој правилник не се однесуваат 
на бродските дигалки за кои важат посебни прописи. 

Член 3 
Одредбите на овој правилник се применуваат 

особено на следните видови дигалки: 
1) мосни дигалки од сите типови, поставени во 

индустриски хали, машински сали, работилници или 
на отворен простор; 

2) портални и полупортални дигалки и нивни 
комбинации со обртни постаменти и подвижни кра-
ци (фабрички, лучки, пристанишни, бродоградилиш-
ни и др.); 

3) претоварни мостови за натовар односно исто-
вар на материјали во парчиња и на растурени ма-
теријали во лука, железничка станица, термоелек-
трана и др.; 

4) подвижни и неподвижни конзолни дигалки 
(работилнички, градежни, лучки и др.); 

5) подвижни и неподвижни дигалки со кула или 
столб, со обртен постамент и подвижен крак (лучки 
и бродоградилишни куловидни дигалки, градежни 
и монтажна столбни дигалки, игли и др.); 

6) подвижни (Самоодни) дигалки со обртен или 
цврст постамент, поставени на камион, на желез-
нички вагон или на друго возило, со обртен и 
наклонувачки крак и др. (авто-дигалки на гумени 
тркала или на гасеници, на шински возила, на пло-
вила и сл.); 

7) сите други дигалки што работат со помош на 
челично Јаже или синџир, а според својата кон-
струкција претставуваат комбинација на разни ти-
пови дигалки (кабел-дигалки, багери, екскаватори и 
други уреди наменети за работа со кукачка, грабалка 
или со друго зафатно односно носечко средство кога 
кракот, кукачката, грабалката или другото зафатно 
односно носечко средство виси на челични јажиња 
или синџири); 

8) прости или сложени макари односно чекрци 
или витли од сите типови на рачен или моторен 
погон, што се приспособени за работа со челично 
јаже или синџир и кои се користат како самостојни 
уреди односно во составот на други подвижни уре-
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ди за дигање, пренесување и спуштање товари или 
само за дигање и спуштање товари (подвижни и 
неподвижни сложени макари, витли од типот фла-
шенцуг, Demag и др.). 

Одредбите на овој правилник можат да се при-
менуваат и на дигалки со водилици во металургиЈа-
та (стрипер, клештни, вложни, аѓустажни и други 
специјални дигалки), освен на лифтови за кои ва-
жат посебни прописи. 

Одредбите на овој правилник се применуваат на 
сите помошни носечки средства на дигалки (кошни-
ци, траверзи, грабалки, кукачки и разни направи од 
челични јажиња и синџири што служат за носење, 
врзување и влечење товари). 

Член 4 
Секоја дигалка од членот 3 став 1 точ. 1 до 7 

и став 2 од ОВОЈ правилник, на електричен или 
друг моторен погон и со носивост над 1000 кр, мора 
да има Матична книга за дигалката (во понатамош-
ниот текст: Матична книга) и Контролна книга за 
одржување на дигалката (во понатамошниот текст: 
Контролна книга), чии обрасци бр. 1 и 2 се отпечате-
ни кон овој правилник и се негов составен дел. 

Подвижните мосни и други дигалки на моторен, 
рачен или комбиниран погон, подвижните и непод-
вижните витли на електричен или друг моторен 
погон (висечки подвижни електровитли од типот 
Demag, Veda и сл.) со носивост до 1000 кр, како и 
неподвижниге (преносливи) сложени макари и чекре-
ци што служат за повремено рачно дигање товар 
со носивост до 20 Мр, можат да имаат само Контрол-
на книга. 

По исклучок од ставот 1 на овој член. ра-
ботната организација што користи повеќе од 50 
мосн,и и други дигалки од типот на кранови (во ма-
шиноградбата, црната и обоената металургија и др.) 
може наместо Матична книга да води матична еви-
денција. Оваа евиденција мора да ги содржи подато-
ците предвидени за Матичната книга, што се пот-
ребни за одржувањето на односната дигалка во ис-
правна состојба. 

Член 5 
Матичната книга од членот 4 на овој правилник 

содржи: 
1) технички податоци за дигалката и каракте-

стики на дигалката; 
2) резултати на првото пробно испитување на ди-

галката од страна на производителот. 
Матичната книга, со податоците од ставот 1 на 

овој член и заверена од страна на производителот 
на дигалката односно од овластената стручна уста-
нова, i\ се предава на работната организација (ко-
рисникот) заедно со дигалката. 

За дигалките што се наоѓаат во погон а немаат 
оригинална техничка документација, корисникот на 
дигалката со снимање ќе ги обезбеди основните тех-
нички податоци и карактеристиките потребни за одр-
жувањето на дигалката во исправна состојба, а осо-
бено за: погонската класа на дигалката, снагата на 
електромоторот или другите погонски единици, мак-
сималната брзина на движењето на мостот (порта-
лот, столбот) товарната количка (мачката), кракот, 
дигањето товар, дозволеното улегнување на мостот 
(кракот, кранската патека, носечкото јаже) под нај-
големо оптоварување, димензиите и карактеристики-
те на материјалот од кој се изработени носечките и 
силно оптоварените делови и опрема на дигалката 
(запчаници на барабанот и редукторот, барабан, коч-
ници и облоги на кочниците, кукачки и други за-
фатни или помошни средства, товарни јажиња и 
синџири), стабилноста (само за подвижните портални 
и столбни дигалки со обртен и наклонувачки крак). 

Овие податоци ги внесува во Матичната книга и 
ги заверува корисникот на дигалката, во согласност 
со својот општ акт. 

Член б 
Во Контролната книга од членот 4 на овој пра-

вилник се внесуваат: 
1) основните податоци за дигалката и каракте-

ристиките на дигалката (вид на дигалката, носивост, 
погонска класа и др.); 

2) податоци за локацијата и за промената на ло-
кацијата на дигалката; 

3) податоци за лицето задолжено за одржување-
то на дигалката во работната организација (ако по-
стои посебна служба за одржување); 

4) податоци за лицето што работи на текуштото 
одржување на дигалката (бравар, електричар); 

5) податоци за лицето на кое му е доверено уп-
равувањето со дигалката (дигалкар); 

6) податоци за редовните и вонредните прегледи 
и испитувања на дигалката од страна на работ-
ната организација; 

7) податоци за поправките и за извршениот ре-
монт на дигалката, како и за замената на нејзината 
опрема (челични Јажиња, електрични инсталации 
и др.); 

8) податоци за периодичните испитувања на ди-
галката од страна на стручна установа; 

9) наоди и посебни забележувања уочени при 
прегледот и по извршените поправки на дигалката. 

Податоците од ставот 1 на овој член ги внесува 
во Контролната книга и ги заверува корисникот на 
дигалката, во согласност со својот општ акт. 

Член 7 
Како маневарски простор на дигалката се под-

разбира, во смисла на овој правилник, просторот 
што е ограничен со габаритот на дигалката при 
нејзиното движење во полето на дејствувањето. 

Како манипулационен простор на дигалката се 
подразбира, во смисла на овој правилник, просторот 
што е ограничен со највисоката положба на кукач-
ката односно на другото зафатно средство и со крај-
ните бочни положби на товарното јаже односно на 
товарот или на зафатното средство во полето на 
дејствувањето на дигалката. 

Во маневарскиот простор од ставот 1 на овој 
член и во манипулациониот простор од ставот 2 на 
на овој член, не смеат да се наоѓаат ниту во нив да 
навлегуваат делови од соседните стационарни објек-
ти (покривна конструкција, столбови на просторија, 
подови и огради на работни платформи или на ми-
нувалишта, столбови за електрични и други водови, 
електрични водови, цевоводи и сл.). 

И. МЕРКИ И НОРМАТИВИ НА ЗАШТИТАТА НА 
ДИГАЛКИ 

1. Заеднички одредби за дигалки, делови на дигалки 
и опрема 

Член 8 
Деловите и опремата од дигалките проектирани 

и изработени каЈ домашни производители по вле-
гувањето во сила на овој правилник, за кои посто-
јат југословенски стандарди и технички прописи, 
мораат во поглед на формата, димензиите и квали-
тетот на материјалот, како и во поглед на другите 
елементи на проектирањето, конструирањето и из-
работката, да им одговараат на важечките југосло-
венски стандарди и технички прописи. 

За деловите и опремата на дигалките изработени 
пред и по влегувањето во сила на овој правилник, за 

кои во времето на проектирањето не постоеле или 
нема да постојат домашни стандарди односно тех-
нички прописи, ќе се признаваат техничките услови 
на странски или домашни фабрички стандарди само 
ако тие услови обезбедуваат ист или поголем степен 
на безбедност пропишан со одредбите на овој пра-
вилник. 
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За -дигалките проектирани и изработени кај стран-
ски производители според странски стандарди и 
технички прописи, ќе се признава примена на стран-
ски стандарди и технички услови само ако тие 
обезбедуваат ист или поголем степен на безбедност 
пропишан со одредбите на овој правилник. 

Член 9 
Парните котли и вградувањето на парните котли 

во дигалки мораат да им одговараат на Техничките 
прописи за изработка и употреба на парни котли, 
парни садови, прегрејувачи на пара и загрејувачи 
на вода, што се составен дел од Правилникот за 
Техничките прописи за изработка и употреба на 
парни котли, парни садови, прегрејувачи на пара и 
загрејувачи на вода („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
7/57). 

Одводот на искористената пара од цилиндерот 
на парната машина кај дигалка на парен погон мо-
ра да биде изведен така што парата да не му ја по-
пречува видливоста на дигалкарот и на другите ра-
ботници околу дигалката. 

Пароводните цевки на приодот кон работното 
место и во близината на работното место на дигал-
карот на дигалката со вграден парен котел како и 
загрејаните делови на командите на парен вител, 
мораат да бидат добро топлотно изолирани. 

Член 10 
Ако на дигалките се наоѓаат вградени или по-

ставени садови под притисок на воздух или гас, 
таквите садови мораат да им одговараат на Технич-
ките прописи за изработка и употреба на подвижни 
затворени садови за компримирани, течни и под при-
тисок растворени гасови, што се составен дел од 
Правилникот за Техничките прописи за изработка 
и употреба на подвижни затворени садови за ком-
примирани, течни и под притисок растворени гасови 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/57). 

Член 11 
Брзината на движењето на подвижните дигалки 

на електричен погон (мосни дигалки, висечки елек-
тровитли и сл.) со управување од подот, не смее да 
биде поголема од 50 m/min, а брзината на движење-
то на мачката не смее да биде поголема од 30 m/min. 
Оваа одредба не се однесува на дигалките со кои се 
управува од пулт со помош на далечинска команда 
ниту на дигалките кај кои дигалкарот при движење-
то на мачката стои на место. 

Кај дигалките предвидени за монтажни и други 
работи што бараат посебна точност и внимание при 
спуштање на товарот, мораат, по потреба, да се 
предвидат помали брзини на дигањето односно спу-
штањето на зафатното средство и на пренесувањето 
на товарот односно на вртењето на кракот (со помош 
на двобрзински мотори и сл.). Кај подвижни дигалки 
со наклонувачки крак (автомобилски, на гасеници, 
железнички и сл.) мора да се предвиди и можноста 
за сигурна промена на наклонот на кракот кога ди-
галката е под оптоварување. 

Член 12 
За заварената метална конструкција на подвиж-

ните дигалки и товарните електрични витли (мост, 
крак, столб, постамент на количка) што се движат 
на крански патеки поставени над почвата и на поч-
вата, корисникот на дигалката мора, покрај технич-
ката документација предвидена со Техничките про-
писи за квалитетот на заварените споеви за носеч-
ки челични конструкции, што се составен дел на 
Правилникот за Техничките прописи за квалитетот 
на заварените споеви за носечки челични конструк-
ции („Службен лист на СФРЈ", бр. 41/64), да прибави 
од изведувачот на заварувачките работи и атест на 
заварувачот согласно важечкиот југословенски стан-
дард JUS С.Т3.061. 

Член 13 
Електричните уреди (прекинувачи, склопки, кон-

тролери и др.) на дигалката на електричен погон 
предвидени за работа во просторија во која посто-
јано настануваат експлозивни смески на гасови, па-
ра или запалив прав, мораат да бидат експлозионо 
заштитени согласно со Техничките прописи за кон-
струкција, изработка и испитување на електрич-
ните уреди за работа во атмосферата на експлозивни 
смеси, што се составен дел на Правилникот за кон-
струкција, изработка и испитување на електричните 
уреди за работа во атмосферата на експлозивни 
смеси („Службен лист на СФРЈ", бр. 52/68). 

Член 14 
Корисникот на дигалката прибавува од произ-

водителот, при предавањето на дигалката, и технич-
ка документација потребна за одржување на дигал-
ката во исправна состојба, како и упатства за раку-
вање, одржување, прегледи и евентуална монтажа на 
дигалките. 

Техничката документација содржи особено: 
1) диспозициони цртежи на дигалката и на сите 

склопови, освен стандардните; работилнички црте-
жи на сите резервни нестандардни елементи, како 
и попис на сите делови на дигалката со ознака на 
работилничките цртежи на производителот; 

2) скица на дигалката со вцртани отстранија на 
нејзиниот габарит од неподвижните делови на кон-
струкцијата на објектот односно од опремата на 
просторијата (столбови, ѕидови, покривни носачи и 
др.) — само за подвижни мосни и конзолни дигалки 
што се вградуваат во затворени односно покриени 
простории, како и за портални или полупортални 
односно столбни градежни дигалки, постојано или 
привремено поставени покрај градежните објекти 
или во непосредна близина на градежните односно 
другите објекти; 

3) скица или схема со вцртани карактеристич-
ни положби на кракот и со соодветни максимални 
оптоварувања на дигалката, со коефициенти на ста-
билноста на дигалката во оптоварена и неоптоваре-
на состојба — само за подвижните градежни, лучки 
и бродоградилишни дигалки, авто-дигалки на тр-
кала и на гасеници, екскаватори и други дигалки со 
обртен и наклонувачки крак; 

4) схема на електричната инсталација за погон, 
осветлување, греење, сигнализација, снижен напон, 
заштитно и громобранско уземјување и развиена 
функционална схема на врските за командување — 
само за сложени дигалки што имаат кабина или 
пулт за управување односно што се управуваат од 
далечина; 

5) схема на носечките и другите јажиња (носеч-
ки кабли, влечни и затезни јажиња и др.) со по-
датоци за видот на конструкцијата на јажето, за 
димензиите, за дозволената цврстина и за цврстина-
та на кинење, за векот на траењето за определена 
класа на погон и др. — само за мосни, столбни, пор-
тални и други дигалки што имаат кабина или пулт 
за управување и погонска класа според југословен-
скиот стандард - JUS M.Dl.02'0. 

6) схема на подмачкувањето на сите механизми 
на дигалката, со податоци за видот и квалитетот 

на маслото односно маста; 
7) евентуални други податоци потребни за одр-

жување, поправки, и ремонт на дигалката. 
Техничката документација од ставот 1 на овој 

член треба да ги содржи потребните атести што се 
однесуваат на квалитетот на материјалот употребен 
за особено оптоварените делови на носечката метал-
на конструкција на дигалката, како и атести за 
квалитетот на заварувањето. 

За подвижните дигалки со обртен или наклону-
вачки крак (градежни столбни дигалки со хоризон-
тален обртен крак и мачка, столбни дигалки со 
наклонувачки крак, портални и полупортаќни ди-
галки со обртен постамент и со наклонувачки крак, 
автомобилски дигалки на тргала и на гасеници, 
екскаватори и др.) и за склоповите на дигалки (под-
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вижни односно обртни постаменти) кои при рабо-
тата би можеле да се превртат и да паднат, технич-
ката документација од ставот 1 на ОВОЈ член мора 
да содржи и податоци за стабилноста на дигалката 
во оптоварена и неоптоварена состојба заедно со 
схема со вцртани карактеристични положби на кра-
кот. 

За дигалките од членот 3 став 1 на овој пра-
вилник што по денот на влегувањето во сила на овој 
правилник ќе се затечат во погон без документација, 
корисникот на дигалката ќе ја обезбеди во рамките 
на годишниот или генералниот преглед документа-
цијата неопходна за одржувањето на дигалката во 
исправна состојба. 

Член 15 
Секоја дигалка мора да има метална (фабрич-

ка) таблица Koja ги содржи следните податоци: 
1) фабричен знак (амблем); 
2) назив на производителот; 
3) вид на дигалката со ознака на типот (само 

ако е во прашање сериско производство); 
4̂) максимална носивост на дигалката; 
5) година на изработката; 
6) фабричен број (реден број односно регистар-

ски 6poj). 
Таблицата од ставот 1 на овој член се приц-

врстува на видно (уочливо) место на дигалката (на 
мачката, вителот, куќиштето на механизмот и сл.). 

За дигалките поставени или прибавени пред де-
нот на влегувањето во сила на ОВОЈ правилник, што 
ја немаат документацијата предвидена со овој пра-
вилник, таблицата од ставот 1 на овој член ќе ги 
содржи оние податоци што се -добиени со снимање. 

Член 16 
Реконструкција на дигалка со зголемување на 

распонот, со продолжување на кракот или со зго-
лемување на носивоста, допуштена е само по прет-
ходно изработен проект од кој се гледа дека со ре-
конструкцијата нема да биде загрозена сигурноста 
на дигалката. 

Поставување на потешка дигалка или на повеќе 
дигалки на постојна кранска патека (надземна и 
приземна), допуштено е само по претходно израбо-
тен проект од кој се гледа дека со зголемувањето на 
оптоварувањето нема да биде загрозена стабилноста 
односно сигурноста на дигалката и на носечките де-
лови на халата или на другите објеќти. 

2. Носечка метална конструкција и делови на ди-
галки 

Член 17 
Носечката метална конструкција и деловите на 

механизмите на дигалките треба, по правило, да 
бидат од метал или легури, што според квалитетот 
им одговараат на важечките југословенски стандар-
ди односно на нив соодветните странски стандарди. 

За квалитетот на употребениот материјал од 
ставот 1 на овој член корисникот на дигалката при-
бавува атести од производителот на дигалката. 

Член 18 
За спојување делови на носечката метална кон-

струкција со заварување, мора да се користи дода-
тен материјал (електроди, жици) и да се примени 
постапката на заварување (рачна, автоматска и др.) 
што ја обезбедува пропишаната сигурност на носи-
воста на заварениот СПОЈ. 

За квалитетот на додатниот материјал важат од-
редбите на членот 17 од овој правилник. 

Член 19 
Заварувачките работи на носечката метална 

конструкција на дигалката смеат да ги вршат само 
заварувачи што имаат атест за такви работи според 
важечките југословенски стандарди односно на нив 
соодветни странски стандарди. 

Член. 20 
Заварувачките работи на носечката метална 

конструкција на дигалката мораат да се вршат под 
условите што обезбедуваат квалитетно спојување 
на заварените делови. 

Работното место на заварувачот за време на за-
варувањето мора да биде заштитено од неповолно 
дејство на ветар, дожд и снег. 

3. Делови од уреди и опрема на дигалки 
Средства за прифаќање и носење на товар 

Член 21 
Кукачките за обесување на товарот на дигал-

ките мораат да бидат изработени од квалитетен че-
лик, и'тоа со ковање, пресување или со друга со-
одветна постапка. 

Материјалот, формата и димензиите на кукач-
ките мораат до донесувањето на југословенскиот 
стандард да им одговараат на техничките услови на 
еден од признаените странски стандарди (DIN, GOST 
и др.). 

Кукачките треба да бидат приспособени за лес-
но вртење околу вертикалната оска на оптовару-
вањето во сите правци. Кукачките на мосни дигалки 
за оптоварувања поголеми од 3 Мр мораат да имаат 
аксијални (обични валчести или топчести) лежишта, 
заради полесно вртење околу вертикалната оска. 
Шрафот на кукачката прицврстена за траверзата на 
сложената макара, мора да биде на погоден начин 
(со вијци, плочички, расцепки и др.) обезбеден про-
тив одвртување и испаѓање на кукачката од лежиш-
тето на траверзата. 

Ламелестите кукачки на направите за пренесу-
вање тешки леарски лонци или ливни казани, мо-
раат да бидат изработени од квалитетен челик 
постојан на старење. Формата и димензиите на так-
вите кукачки мораат до донесувањето на југосло-
венски стандарди да им одговараат на техничките 
услови на еден од признаените странски стандарди 
(DIN и сл.). За секоја направа со ламелести кукачки 
за која не е донесен стандард, мора да постои со-
одветна техничка документација. 

Кукачките за пренесување товари на дигалки 
(лучки, бродоградилишни, градежни и др.) кај кои 
постои опасност товарот да запие за околната кон-
струкција или опрема и носечкото средство (јаже-
то, синџирот) да испадне од отворот на кукачката, 
мораат да бидат на погоден начин (со автоматски 
затворачи, посебни кукачки и сл.) обезбедени про-
тив испаѓање. 

Кукачките за носење товар којшто при прене-
сувањето поради запинање може да предизвика у-
дарни сили, треба да бидат опремени со придушник 
за амортизација на ударот и осцилацијата. заради 
ублажување на пренесувањето на ударните сили 
Брз конструкцијата на дигалката (столбни граде-
жни, портални лучки и други дигалки со подвижен 
и неподвижен крак и др.). 

CeKoja кукачка на дигалката со носивост пого-
лема од 1000 кр мора да- има атест на производите-
лот. Ознаката на производителот и максималната 
носивост на кукачката мораат да бидат означени на 
кукачката односно да бидат врежани. 

Член 22 
Алките, преодните алки, прстените и другите 

слични помошни носечки средства за посредно обе-
сување на товарот за кукачката на дигалката, мо-
раат да бидат изработени од квалитетен челик. Фор-
мата, димензиите и дозволеното оптоварување на 
алката и на преодните алки за носење товар, мо-
раат да му одговараат на важечкиот југословенски 
стандард — JUS С.Н4.051 или на соодветниот стран-
ски стандард (DIN, GOST и др.). 

Помошните носечки средства од ставот 1 на 
овој член мораат на видно место да имаат ознака на 
носивоста односно таблица со ознака на носивоста. 
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Член 23 
Приборот за прифаќање и пренесување на по-

единечни кабести товари од различни форми (ка-
мени, бетонски или метални блокови, инготи, колу-
ти жица, табли лим или стакло, мермерни плочи, 
буриња, сандаци, метални прачки или цевки и др.), 
како што се висечки шепи, канџи, клешти, носечки 
греди, траверзи, јарем и друг сличен прибор, мора 
во поглед на сигурноста да им одговара на совре-
мените технички достигања и повремено да биде 
подложен на стручен преглед. Роковите во кои се 
вршат такви прегледи, а по потреба и жарење на 
приборот, со општиот акт на работната организација 
се определуваат за секое носечко средство посебно, 
зависно од тежината на условите на работата од-
носно од погонската класа на дигалката и на тој 
прибор. 

Приборот од ставот 1 на овој Член мора на видно 
место да има ознака на производителот за дозволе-
ната носивост. 

Употребата на несигурни и неисправни (оште-
тени) прибори за прифаќање и пренесување на ка-
бест товар е забранета. 

Член 24 
Металните садови (кофи или ведра со отворање) 

за пренесување, растурен и сипкав материјал (бетон, 
песок, јаглен и сл.), што се обесуваат за кукачката 
на дигалката, мораат да бидат конструирани така 
што да е оневозможено да спаднуваат од кукачката 
на дигалката или да се превртуваат при поставу-

h вањето на подлогата односно при натоварот или 
истоварот на материјалот. 

Рачниот или автоматскиот (пнеуматички и сл.) 
уред за истовар на материјали со отворање на дното 
на садот мера да биде сместен на садот така што со 
него да може работникот да ракува лесно и без опас-
ност од повредување. 

Зафатнината на садот изразена во т 3 , како и 
тежината на празниот сад и дозволеното работно 
оптоварување изразени4 во кр, мораат да бидат оз-
начени на видно место на садот. 

Член 25 
Грабалките мораат да бидат конструирани така 

што да е исклучена можноста да се затрупува Ја-
жето со материјал што го пренесува грабалката. 
Јажниците на грабалката мораат да бидат обезбе-
дени против спаднување на јажето од жлебовите 
за време на работата на грабалката. 

Зафатнината и тежината на грабалката мораат 
да бидат означени на видно и погодно место на гра-
балката. 

Кога кукачката на дигалката заради пренесува-
ње товар со растурена состојба (руда, камен, песок, 
јаглен и др.) се заменува со грабалка, мора да се 
води сметка збирот на тежината на товарот и на 
тежината на грабалката да не Ја преминува дозво-
лената носивост на дигалката. 

Член 26 
При употреба на електромагнетот за прифаќање 

и пренесување товари со дигалка, еластичниот до-
воден кабел на струјата за електромагнетот мора 
на погоден начин (со посебен уред за синхронизи-
рано одмотување и намотување на кабелот заедно 
со магнетот и сл.) да биде обезбеден од механичко 
оштетување. 

Ако пренесувањето на долги или кабести пар-
чиња железо (шини, цевки, прачки, табли лим и 
сл.) се врши со електромагнет, мораат да се употре-
буваат посебни носачи со повеќе електромагнети. 
Носачите со повеќе електромагнети, како и носачите 
со пнеуматички фаќалки за пренесување табли лим 
односно стакло, мораат да имаат посебен сигурносен 
уред или направа за прифаќање на товарот во слу-
чај на прекинување на струјата или на вакуум во 
мрежата ако товарот се пренесува над главите на 
работниците. 

Челични јажиња 

Член 27 
За носење, влечење, затегање, врзување товари 

и за други слични цели на дигалката и при рабо-
тата со дигалката смеат да се употребуваат само че-
лични јажиња, што во поглед на квалитетот на ма-
теријалот од кој се изработени, димензиите и начи-
нот на изработката, ги исполнуваат техничките ус-
лови предвидени со важечките југословенски стан-
дарди односно со признаените странски стандарди. 

Носечкото челично (товарно) јаже што постоја-
но се употребува на дигалката, мора да има атест 
на производителот за квалитетот. Употреба на такво 
Јаже без атест на производителот односно на струч-
на установа е забранета. 

Дотраени или оштетени носечки челични јажи-
ња (подвижни и неподвижни) на дигалките, не сме-
ат да се заменуваат со челични Јажиња од помали 
димензии или од послаби карактеристики, освен ако 
за тоа постојат оправдани Технолошки или економ-
ски причини во кој случај мора истовремено со упо-
требата на таквите јажиња да се намали и номи-
налната носивост на дигалката. 

Член 28 
Носечките челични јажиња на дигалка што 

пренесува растопен или вжарен метал односно ра-
стопена шлака (во леарница, топилница, валачница), 
мораат да имаат метално јадро. Таквите јажиња 
треба, по правило, да се заштитат од непосредното 
дејство од зрачење на висока температура и од пр-
скање на растопена маса со поставување штитници 
од челичен лим соодветна дебелина и погодна фор-
ма (корита или купи) со сЈајна површина, ако по-
стои опасност од отопување на мазивниот слој на 
тие јажиња. 

Член 29 
Челичните јажиња (носечки, товарни, затезни и 

сл.) се прицврстуваат за конструкцијата на мачката 
(кај мосна дигалка) односно за други делови на ди-
галката (кај столбни, кабел-дигалки и др.), на на-
чинот што ја исклучува можноста од оштетување 
и прекинување на јажето (со челични гилзи, спојни 
наглавки и др.). 

Член 30 
Крајот на носечкото јаже се прицврстува на 

барабанот на дигалката, по правило, со помош на 
клин или челични конусни ковани, пресувани или 
леани гилзи односно на друг сигурен и во практи-
ката проверен начин. 

Употребата на гилзи леани од сив лив не е доз-
волена. 

Член 31 
Котелците или ушките на краиштата на челич-

ното јаже можат да се изработуваат со вплетување 
на одделни стракови на јажето или со прицврсту-
вање на слободниот крај со помош на посебни сте-
гачи (жабички). 

При вплетувањето на крстосано плетени челич-
ни јажиња со пречник до 15 mm треба секоЈ страк 
на крајот на јажето да се вплете (прошие) најмалку 
четири пати, а на јажиња со пречник над 15 mm — 
најмалку пет пати. 

Истонасочно плетени челични јажиња мораат 
при вплетување, без оглед на пречникот на јажето, 
да се прошиваат најмалку шест пати. 

Максималната носивост на челичното јаже со 
плетен котелец или со ушка на крајот на јажето 
мора да се намали за 5 до 100/о во однос на номинал-
ната носивост на јажето на кое котелецот односно 
ушката е направена. За да се пресмета намалената 
носивост на челично јаже со котелец или ушка се 
зема од атестот предноста на јачината на јажето при 
кинење, земајќи го при тоа предвид соодветниот 

,коефициент на сигурноста на јажето зависно од по-
гонската класа на дигалката односно од условите 
под кои се користи јажето. 
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Вплетувањето на челичните јажиња заради из-
работка на котелци односно ушки, можат да го вр-
шат само за таа работа стручно обучени лица. 

Член 32 
За прицврстување на челичните јажиња со по-

мош на посебни стегачи (жабички) мораат да се 
употребат: 

1) за Јажиња со пречник до 15 mm - најмалку 
3 жабички; 

2) за јажиња со пречник до 30 mm — најмалку 
4 жабички; 

3) за Јажиња со пречник до 40 mm - најмалку 
5 жабички; 

4) за јажиња со пречник до 45 mm - најмалку 
6 жабички; 

5) за јажиња со пречник до 58 mm — најмалку 
7 жабички. 

За пречници на челичните јажиња поголеми од 
58 mm или за посебни услови на оптоварување Су-
дар, мраз и сл.), бројот на стегачите за прицврсту-
вање мора да се определи со пресметување, така 
што тој да не смее да биде помал од бројот од ставот 
1 на овој член. 

Должината на преклопот на челичното јаже, ме-
рена помеѓу средините на крајните стегачи, не смее 
да биде помала од: 

1) 20 пречника на јажето — за јажиња од 8 до 
15 mm; 

2) 15 пречника на јажето — за јажиња од 15 до 
20 mm; 

3) 12 пречника на јажето — за јажиња од 21 до 
32 mm; 

4) 10 пречник а на јажето — за јажиња над 32 mm. 
Стегачите (жабичките) мораат да бидат израбо-

тени така што да е исклучена можноста од оштету-
вање на стегнатото јаже односно од деформација на 
јажето или од кршење на одделни жици од кои е 
вплетено јажето. 

Стегачите (жабичките) мораат да имаат атест 
за квалитетот на материјалот и на изработката, из-
даден од производителот односно од стручна уста-
нова. 

Член 33 
Како постојана опрема на дигалки (јажиња со 

рок на употреба подолг од една година) можат да се 
употребуваат подвижни (носечки, влечни) челични 
јажиња и неподвижни (носечки, затезни, водечки) 
челични јажиња, крстосано или истонасочно впле-
тени, голи или поцинкувани, кои со својата јачина 
му одговараат на дозволеното (номиналното) оптова-
рување на дигалката. Коефициентот на сигурноста на 
челичните јажиња на дигалката мора да и одговара 
на погонската класа на дигалката и не смее да би-
де помал од 4,5. Ако е челичното јаже изложено на 
температура на која се истопува мазивниот слој на 
јажето (во леарница, топилница, валачница и сл.) 
односно на температура пониска од —10оС, коефи-
циентот на сигурноста не смее да биде помал од 6. 

Челичните јажиња за носење висечки скелиња 
или работни платформи односно кошници за прене-
сување материјали и луѓе мораат да имаат кое-
фициент на сигурност најмалку 10. 

Употребата на челичните јажиња со ч пречник 
помал од 6,5 mm на направите од ставот 2 на овој 
член не е дозволена. 

Член 34 
Подвижните челични јажиња од членот 33 на 

овој правилник не смеат да се наставуваат со впре-
дување. 

По исклучок од ставот 1 на овој член, краевите 
на влечното јаже за задвижување на мачката и за 
слични намени можат да се состават со впредување 
заради изработка на бескрајно јаже. Должината на 
впредувањето на таквото јаже мора кај јажиња со 
пречник до 15 mm да изнесува најмалку 6 т , кај ја-
жиња со пречник до 19 mm — најмалку 8 т , а кај 
јажиња до 22 mm - најмалку 9 т . 

Член 35 
Челичните подвижни (товарни) јажиња на ди-

галките мораат да се заменат, ако се дотраени или 
ако под оптоварувањето паднале од барабанот или 
од јажницата на сложената макара односно од ма-
карата за израмнување на силите и се оштетиле, 
односно ако при прегледот на најоштете-
ното место на должина од еден чекор (завој) пока-
жуваат повеќе од бројот на прекинатите жици на-
ведени во следната табела: 

Челичните подвижни (товарни) јажиња на ди-
галки за пренесување растопени или опасни мате-
ријали мораат да се заменат, ако на најоштетеното 
место на должина од еден чекор (завој) покажуваат 
повеќе од половината на бројот на прекинатите жи-
ци наведени во табелата од ставот 1 на овој член. 

Член 36 
За челичните јажиња чија конструкција и број 

на жиците не се наведени во табелата од членот 35 
став 1 на овој правилник, граничната вредност на 
прекинатите жици се определува според коефициен-
тот на сигурноста на јажето приближно на следниот 
начин: 

1) за коефициент на сигурност до 6 — гранич-
ната вредност на прекинатите жици до 10% од вкуп-
ниот број на жиците; 

2) за коефициент на сигурност над 6 до 7 — гра-
ничната вредностина прекинатите жици до 12% од 
вкупниот број на жиците; 

3) за коефициент на сигурност над 7 — гранич-
ната вредност на прекинатите жици до 14% од вкуп-
ниот број на жиците. 

Дотраените челични јажиња мораат да се заме-
нат и кога бројот на прекинатите жици се движи 
под граничните вредности од табелата во членот 35 
став 1 на овој правилник или под процентот од 
ставот 1 на овој член, ако вкупниот број на преки-
натите и кородираните или истапчените жици на 
целата должина на јажето достигне 40% од вкуп-
ниот број на жиците во јажето. 

Член 37 
Носечките челични Јажиња на дигалки мораат 

да се одржуваат во исправна состојба и редовно да 
се прегледуваат. Роковите во кои ќе се врши преглед 
на јажињата ги определува за секоја дигалка посеб-
но, зависно од условите на работата на дигалката, 
работната организација со СВОЈОТ општ акт. 

Член 38 
Роковите за преглед на челичните јажиња на 

дигалки кои, покрај тешките услови на работата, се 
изложени и на силно топлотно зрачење (во леарни-
ци, топилници, валачници и сл.) ги определува со 
општ акт работната организација. Тие рокови не 
смеат да бидат подолги од 15 дена за дигалки од 
четврта погонска класа односно подолги од 30 денѓа 
за дигалки од трета погонска класа. 

Датумот на замената на подвижното но сечко че-
лично јаже мора уредно да се внесува во Контрол-
ната книга заедно со атестот издаден од производи-
телот на јажето односно од овластена установа. 
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Употреба на челични јажиња со преломи или со 
проширени прамни, како и употреба на челични ја-
жиња оштетени на кој и да било начин е забранета. 

Член 39 
Помошните челични јажиња и врските од такви 

јажиња што постојано се употребуваат за врзува-
ње или обесување товари за кукачката на дигал-

ката, во поглед на квалитетот и димензиите мораат 
да ги исполнуваат условите предвидени во членот 27 
став 1 од овој правилник. 

Челичните јажиња и врските од челични јажи-
ња од ставот 1 на овој член мораат да се одржу-
ваат во исправна состојба и редовно да се прегледу-
ваат во роковите определени, зависно од условите 
на работата на дигалката, со општиот акт на работ-
ната организација. 

За котелците или ушките на челичните јажиња 
од ставот 1 на овој член важат одредбите на членот 
31 од овој правилник. 

Врските од челични јажиња и секое одделно ја-
же за врзување или обесување товар, мораат да 
имаат погодна ознака за максималната носивост 
(таблица, ознака со боја и сл.). 

За корисното оптоварување на врските од че-
лични јажиња, зависно од аголот помеѓу гранките 
на врската, важат одредбите на членот 47 од овој 
правилник 

Ако врските од челични јажиња и одделни ја-
жиња за врзување односно обесување товар не се 
употребуваат, мораат да се држат уредно сложени 
на посебни пултови или закачалки и мораат да би-
дат заштитени од влага и прав. 

Јажиња од растителни и синтетички влакна 

Член 40 
Јажињата од растителни влакна (коноп, манила. 

сисал, памук и др.) и јажињата од синтетички влак-
на (ед синтетички коноп, Ре — Се влакна, перло-н, 
и сл.), смеат на дигалки да се употребуваат само за 
на кукачката на дигалката да се врзуваат или обе-
суваат товари без остри рабови. 

Јажињата од ставот 1 на овој член смеат по ис-
клучок да се користат како носечки (товарни) ја-
жиња само на сложена макара (градежна сложена 
макара и сл.) за рачно дигање на товар тежок до 
500 кр. 

Врските на јажињата од растителни односно 
синтетички влакна, како и секое одделно јаже за 
врзување на товар, мораат да имаат ознака за доз-
воленото оптоварување (таблица, ознака со боја 
и сл.). 

При пресметувањето на носивоста на јажињата 
од ст. 1 и 2 на овој член коефициентот на сигурноста 
мора да изнесува најмалку 8. На врските од такви 
јажиња се применуваат и одредбите на членот 47 
од озој правилник. 

Јажињата од коноп и памук мораат да се чу-
ваат на посебни Пултови или закачалки и мораат 
да бидат заштитени од влага и прав. Заради заш-
тита против гниење, јажињата од растителни влак-
на изложени на влага треба се импрегнираат со кат-
ран од боровина, со карбол или со друго погодно 
средство за заштита на органските јажиња од гни-

Синџири 

Член 41 
Синџирите за носење и врзување на товар што 

на дигалки постојано се употребуваат поединечно 
или како врски, мораат во поглед на изработката, 
квалитетот на материјалот, формата и димензиите да 
му одговараат на важечкиот југословенски стан-
дард — JUS С.Н4.050 или на него соодветен стран-
ски стандард. 

Калибрираните синџири што се употребуваат 
како постојано носечко средство на дигалки, во пог-
лед на изработката мораат да му одговараат на ва-

жечкиот југословенски стандард JUS С.Н4.011 или 
JUS С.Н4.021 односно на него соодветен странски 
стандард. 

Синџирите од ст. 1 и 2 на овој член мораат да 
имаат атест на производителот за квалитетот на ма-
теријалот и изработката. 

Член 42 
Коефициентот на сигурноста на заваруваните 

синџири за носење товар мора да се определува спо-
ред условите на работата на дигалката, но не смее 
да биде помал од 3 кај дигалки на рачен погон ниту 
помал од 6 кај дигалки на моторен погон, ако синџи-
р ч е се намотуваат на барабан со мазна површина. 

Коефициентот на сигурноста на калибрираниот 
синџир не смее да биде помал од 3 кај дигалки на 
рачен погон ниту помал од 8 кај дигалки на мото-
рен погон, ако синџирот се намотува на синџир ник: 
(макара со запци). 

Член 43 
Дозволеното оптоварување на синџирите од чле-

нот 41 став 1 од овој правилник мора да се испитува 
на начинот предвиден со соодветните југословенски 
стандарди. Уверение за извршеното испитување ко-
рисникот на дигалката прибавува од производителот 
при предавањето на синџирот на употреба, и тоа 
заедно со атестот на синџирот. 

Синџирите што се во постојана употреба на ди-
галки мораат да се одржуваат во исправна состој-
ба, а повремено да се прегледуваат и испитуваат со 
пробно оптоварување согласно важечките југосло-
венски стандарди. 

Член 44 
Дозволеното оптоварување на синџирите или на 

врските од синџири што се обесуваат на кукачката 
на дигалката, мора да биде обележено на таблицата 
прицврстена за синџирот или за врската од син-
џири. 

Секое преоптоварување на синџирите или на вр-
ските од синџири над дозволеното оптоварување, па 
и краткотрајно, е забрането (освен при пробно испи-
тување). 

Член 45 
Привремено скратување на синџир смее да се 

врши само со помош на соодветни алки или полуал-
ки за скратување на синџири. 

Материјалот од кој се изработени алките или 
полуалките за скратување на синџирите мора да 
биде од ист или од подобар квалитет од материјалот 
од кој се изработени алките на синџирот што се скра-
тува. Алките или полуалките за скратување на син-
џири мораат да ја имаат најмалку истата дозволе-
на носивост што ја има синџирот односно член на 
синџирот. 

Скратување на синџирот со врзување во јазли 
или со спојување на членовите со помош на вијци 
е забрането. 

Член 46 
Наставување на краток или оштетен синџир смее 

да се врши само според важечкиот југословенски 
стандард — JUS С.Н4.010 или според упатството на 
производителот за употребата на односниот синџир. 

Член 47 
Корисното оптоварување на врската од синџири 

мора да се намали зависно од големината на аголот 
помеѓу две спротивни гранки на врските. Ова нама-
лување во однос на дозволеното оптоварување на 
синџирот на затегање изнесува: 

1) ако е аголот помеѓу две спротивни гран-
ки на синџирот околу 60о — — — — — — 15%, 

2) ако е аголот помеѓу две спротивни гран-
ки на синџирот околу 90о — — — — — 30%, 

3) ако е аголот помеѓу две спротивни гран-
ки на синџирот до 120о — — — — — — 50% 

Употреба на врска од синџири со агол поголем 
од 120о помеѓу две спротивни гранки на синџири 
е забранета. 
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Врските од синџири од ставот 1 на овој член 
можат да се обесуваат на кукачката на дигалката 
само со помош на алки или преодни алки предвиде-
ни и изработени за таа цел според важечкиот југо-
словенски стандард - JUS С.Н4.051 или на него 
соодветен странски стандард. 

Член 48 
При повеќекратно омотување на синџирите околу 

товарот, деловите на истиот синџир (намотките) тре-
ба да се наоѓаат што поблиску еден до друг. На ос-
трите рабови на товарот синџирите мораат да се 
заштитат од оштетување со дрвени или заоблени че-
лични подлошки. 

При неповолни услови на работа (чести ударни 
оптоварувања, работа при температура на непосред-
ната околина повисока од +100оС или пониска од 
—10QC, чести гранични оптоварувања и сл.) корисно-
то оптоварување на синџирот или на врската од син-
џири не смее да ja надминува половината на дозво-
леното оптоварување предвидено за употреба на син-
џирот под нормални услови. 

Член 49 
Кованите синџири што се во постојана употреба 

на дигалки мораат повремено да се жарат според 
упатството на производителот на синџирот односно 
според важечките стандарди, а во роковите и на 
начинот што се определуваат со општиот акт на ра-
ботната организација. 

На помошните средства за носење товар од чле-
нот 22 став 1 и членот 23 став 1 на овој правилник, 
што се изработени од кован челик и кои спаѓаат 
во постојаната опрема на дигалките, во поглед на 
жареното се применуваат одредбите на ставот 1 од 
овој член, ако со упатството на производителот за 
одделни помошни носечки средства не е определено 
поинаку. 

4. Барабан на вителот за намотување на јажиња или 
синџири, макари (јажници) и синџирници на дигалка 

Член 50 
Барабанот, оската на барабанот и лежиштата 

на оската на секој уред за дигање товар на мото-
рен погон (вител) или на рачен погон (чекрк), мо-
раат да бидат димензионирани и градени така што 
да можат со сигурност да го поднесуваат максимал-
ното допуштено оптоварување на дигалката. 

Оската на барабанот мора да биде обезбедена 
од испаѓање од лежиштето со помош на посебен 
осигурувач. 

Прицврстувањето на јажето за барабанот мора 
да биде изведено на еден од начините наведени во 
членот 30 од ОВОЈ правилник и мора да ги испол-
нува условите пропишани со важечкиот југословен-
ски стандард - JUS MD1.070. 

Член 51 
Должината на барабанот на вителот на моторен 

погон на кој се намотува челичното јаже или син-
џирот мора да биде таква што на барабанот да оста-
нат најмалку два навоја подвиткано јаже односно 
синџир, ако зафатната направа на дигалката (ку-
качка, грабалка, ведро, кошница и др.) е во својата 
најниска положба. 

Барабанот на вителот на дигалката на моторен 
погон со еднослојно намотување на јажето мора 
на својата површина да има врежан завоен жлеб. 

Употреба на барабан со мазна површина (без вре-
жан жлеб) на дигалката на моторен погон допу-
штена е само ако од конструктивни причини (по-
ради голема височина на дигалката, ограничена 
должина на барабанот и сл.) е неопходно јажето или 
синџирот да се намота повеќеслојно на барабанот. 

Член 52 
Пречникот на барабанот и на макарата комби-

нирана во сложената макара на дигалката на кој 
се намотува односно околу кого се обвива челич-
ното јаже, мора да му одговара на типот на дигал-
ката, на видот на погонот (рачен, моторен), на преч-

никот на јажето и на тежината на условите на 
работата на дигалката (погонска класа) согласно 
важечкиот југословенски стандард — JUS M.D1.070. 

Пречникот на макарата за израмнување на си-
лите во јажето не смее да биде помал за повеќе 
од 40% од пречникот на барабанот. 

Член 53 
Барабаните со жлеб и барабаните без жлеб 

(мазни барабани) мораат на краиштата да имаат 
рабници. 

Височината на рабниците на барабанот со жлеб 
не смее да биде помала од 1,5 од пречникот на 
јажето. 

Височината на рабниците на мазен барабан мора 
да го надвишува горниот слој на наполно намота-
ното јаже или синџир најмалку за височина 1,5 од 
пречникот на јажето односно за височина на широ-
чината на алката на синџирот. 

5. Чекрк и вител 
Член 54 

Како чекрк, во смисла на овој правилник, се 
подразбира уред со барабан на рачен погон, кој сам 
или во комбинација со проста односно сложена ма-
кара служи за дигање и спуштање на слободно ви-
сечки товар со намотување на јажето или синџирот 
на барабанот. 

Како вител, во смисла на овој правилник, се 
подразбира уредот од ставот 1 на овој член на 
моторен погон. 

Член 55 
Рачките на чекрците на рачен погон (на гра-

дежни, монтажни и други чекрци со една или со 
две рачки и др.) мораат да бидат изведени така 
што да е оневозможено повратно вртење на рачката 
под дејството на тежината на товарот. 

Спуштање товар н^ чекркот од ставот 1 на 
овој член е допуштено само со помош на кочница 
и неподвижна рачка. 

Член 56 
Командниот уред на чекркот од членот 55 на 

овој правилник (лост на кочницата и спојница) мора 
да биде сместен и изведен така што вртењето на 
барабанот па чекркот да може моментално да се 
запре во случај на опасност. Лостовите на спој-
ницата и на кочницата мораат да бидат обезбедени 
против самоисклучување на спојницата односно 
кочницата. 

Член 57 
Чекркот од членот 55 на овој правилник пред 

употребата мора да биде сигурно прицврстен за под-
логата на која е поставен (со вијци, клинови и др). 

При поставувањето на подлогата и при прицвр-
стувањето за подлогата на чекркот во комбинација 
со проста или сложена макара, мора да се води 
сметка за правецот на влечното јаже односно за 
силата којашто дејствува врз стабилноста на чекр-
кот. Прицврстувањето на постаментите на чекрците 
сместени на возило (товарно возило и др.) со помош 
на синџири, челични Јажиња и други несигурни 
средства е забрането. 

Барабанот на рачните чекрци со јаже или син-
џир (на градежни или монтажни чекрци и др.) мора 
да има од страна бочни потпирки (рабници) според 
одредбата на членот 53 од овој правилник, за да 
се спречи спаднување на јажето или на синџирот 
од барабанот. 

Чекркот што се вградува на висечко скеле (гра-
дежно или монтажно) мора да има сигурен уред 
(полжавен пренос, конусен или друг вид кочница 
или запиран), којшто овозможува рамномерно и 
безбедно спуштање на работната платформа со вр-
тење на рачката на чекркот во спротивниот правец. 

Член 58 
Вителот на моторен погон што работи како са-

мостојна подвижна или неподвижна дигалка од-
носно во склопот на уредите за дигање, пренесу-
вање и спуштање на товар, мора да има сигурна 
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механичка кочница што е во состојба да го задржи 
номиналниот и пробниот товар на која и да било 
височина. 

Електричните подвижни и неподвижни витли 
со управување од подот мораат, по потреба, да бидат 
на погоден начин обезбедени против удар на елек-
трична струја (со уземјување, со заштитна напон-
ска или струјна склопка, со снижување на напонот 
во колото за управување и сл). 

6. Сложена макара 
Член 59 

Како сложена макара, во смисла на овој пра-
вилник, се подразбира преносен или неподвижен 
уред на рачен или моторен погон кој сам или во 
комбинација со чекрк односно вител (на мосни и 
други дигалки) служи за дигање и спуштање на 
слободно висечкиот товар на јаже односно синџир. 

Член 60 
Сложената макара мора да биде конструирана 

и изведена така што да може со сигурност да го но-
си номиналниот товар за кој е градена. Жлебестите 
макари или синџирници, нивните оски и лежаи па 
тие оски, бочните носачи, напречниот носач (држач) 
на кукачката, носечката (товарната) кукачка, како 
и кукачката односно држачот за обесување на сло-
жената макара, мораат со сигурност да ги подне-
суваат забрзуваните или забавувачките сили на 
номиналниот товар при неговото дигање односно 
спуштање. 

Член 61 
Преносната сложена макара со кукачка и со 

еден или повеќе жлебести макари (јажници) и со 
конопено или друго неметално носечко јаже (гра-
дежна и слична лесна преносна сложена макара 
со една или повеќе макари), смее да се користи за 
верттгкално дигање на товар тежок до 500 кр. 

Коефициентот на сигурноста на јажето на сло-
жената макара од ставот 1 на овој член не смее 
да биде помал од 8 

Член 62 
Макарите (јажпиците) на сложената макара со 

кукачка и со една жлебеста макара или со повеќе 
жлебести макари и со челично носечко јаже, која 
се користи како составен дел на уредот за дигање 
на мосни и други дигалки, мораат во поглед на 
пречникот да и одговараат на одредбата на членот 
52 став 2 на овој правилник. 

Јажињата на сите сложени макари мораат да 
бидат на погоден начин обезбедени од опаднување 
од макарата. 

Дозволеното оптоварување односно номиналната 
носивост мора да биде означена на уочливо место 
на секоја макара или на нејзината кукачка, и тоа 
така што ознаката да не може лесно да се избрише. 

Член 63 
Сложената макара со синџир (синџирна дигалка, 

флашенцут ченхоист) на рачен погон мора да има 
сигурна механичка кочница (фрикциона, ламелна 
или конусна и др.) која автоматски дејствува и е во 
состојба да го држи номиналниот товар (вклучувајќи 
го и пробниот товар) на која и да е височина. Рач-
ната сила потребна за спуштање на товарот не смее 
да биде поголема од силата потребна за дигање 
на товарот. 

Силата на синџирот од рачниот синџирник по-
требна за дигање на номиналниот товар не смее 
да биде поголема од 30 кр. 

Коефициентот на сигурноста на носечките син-
џири на сложената макара од ставот 1 на овој член 
мора да им одговара на одредбите од членот 42 на 
овој правилник. 

7. Уреди за кочеше 
Член 64 

Погонскиот механизам за дигање товар и по-
гонскиот механизам за промена на аголот на кракот 
на дигалките на рачен или моторен погон, мораат 

да имаат сигурна механичка кочница од отворен 
или затворен тип за рачно односно ножно или авто-
матско кочење. 

Како кочница од затворен тип се подразбира, 
во смисла на овој правилник, уред за кочење кој 
автоматски дејствува во моментот на прекинот на 
електричната струја или на престанокот на дејству-
вањето на силата дигање на товарот. 

Како кочница од отворен тип се подразбира, во 
смисла на овој правилник, уредот за кочење кој 
рачно односно ножно дејствува врз механизмот на 
лостовите на рачната, пнеуматичната или хидра-
уличната кочница. 

Член 65 
Погонските механизми за дигање товар и за 

промена на аголот на кракот на мосни, столбни и 
други сложени дигалки на електромоторен погон, 
мораат да имаат сигурна механичка кочница (еле-
ктромагнетна, електрохидраулична и сл.) која ав-
томатски дејствува штом ќе се прекине струјното 
коло на погонот на механизмот за дигање на това-
рот со регулаторот на управувањето или со гранич-
никот на положбата на кукачката односно кракот. 

Механизмите од ставот 1 на овој член на дигал-
ките на друг моторен погон (парна машина, мотор 
со внатрешно согорување и др.) мораат да имаат 
сигурна механичка кочница со рачно, ножно, хи-
драуличко или пнеуматичко дејство, која е во со-
стојба номиналното оптоварување на дигалката 
(вклучувајќи го и пробното оптоварување) да го 
држи на која и да е височина. 

Член 66 
Кај механизмот за дигање товар или за промена 

на аголот на кракот на дигалките на електромото-
рен или друг моторен погон од членот 65 на овој 
правилник, со цврста кинематичка врска помеѓу по-
гонскиот мотор и барабанот на вителот, по правило 
во составот на уредот за кочење се користи за коч-
ниот барабан (кочен венец) онаа половина од спој-
ницата што е прицврстена за оската на редукторот 
односно" што е во цврста кинематичка врска со 
барабанот. 

Член 67 
Механизмот за движење на мосните и други 

подвижни дигалки на електромоторен погон што се 
движат по шински тркала со тркални лежаи на 
шини поставени над почвата со брзина поголема од 
30 m/min, мора покрај системот на кочење со струја 
(регулатор на брзините), да има сигурна механичка 
кочница со автоматско дејство на кочење (електро-
магнетска кочница) во случај на прекин на елек-
тричната струја поради квар на мрежата или при 
исклучување на струјата со автоматска заштитна 
склопка (напонска, струјна или линиска заштита). 

Примената на одредбата на ставот 1 од овој 
член не е задолжителна на постојните мосни дигал-
ки поставени во затворени простории шта имаат 
шински тркала на лизгави лежаи и брзина на дви-
жењето до 60 m/min, ако таквите дигалки имаат си-
гурна механичка кочница за рачно, ножно, хидра-
уличко или пнеуматичко кочење (кочница од отво-
рен тип). 

Член 68 
Одредбата на членот 67 од овој правилник се 

применува и на механизмот за движење на сите 
подвижни дигалки на електромоторен погон со ко-
лосек положен над почвата или на почвата (мосни, 
портални и столбни дигалки, претоварни мостови, 
кабел-дигалки и др.), поставен на слободен простор, 
без оглед на брзината на движењето на дигалката 
по колосекот. 

Член 69 
Механизмот за вртење на постаментот со крак 

или на кракот кај порталните (лучки), столбиште 
(градежни) и другите дигалки со обртен постамент 
или обртен крак, мора да има механичка кочница 
од затворен или отворен тип, со автоматско или 
рачно односно ножно, непосредно или посредно у-
правување, зависно од видот на погонот. 
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Член 70 
Кочницата на механизмот за движење на ди-

галките од чл. 67 и 68 на овој правилник односно 
кочницата на механизмот за вртење на кракот на 
дигалките од членот 69 на овој правилник на елек-
тромоторен погон, мора автоматски да дејствува 
штом граничниот исклучувач на механизмот за 
движење на дигалката или на мачката односно на 
механизмот за вртење на кракот ќе го исклучи до-
водот на струјата на дигалката. 

Член 71 
На железничката дигалка (дигалка на шинско 

возило), врз која се применуваат одредбите на чл. 
67, 68 и 69 од овој правилник што се однесуваат на 
кочниците, мора да постои можност за управување 
од кабината на дигалкарот со кочници за кочење на 
возилото. 

Член 72 
По исклучок од одредбата на членот 65 на овој 

правилник, механизмот за дигање товар на мосни 
и други дигалки од типот на кранови на електро-
моторен погон што служат за пренесување леарски 
лонци и топилничарски казани со растопен метал 
(во леарница, топилница и др.) или за пренесување 
на отровни, лути, експлозивни, радиоактивни и дру-
ги опасни материи, мора да има две механички коч-
ници што автоматски дејствуваат и од кои секоја 
може номиналниот товар, вклучувајќи го и проб-
ниот товар, да го држи на која и да било височина. 

Член 73 
Ако на дигалката од членот 72 на овој правил-

ник постојат два еднакви и одвоени механизма за 
дигање на товарот (два барабани), секој на посебен 
погон со заедничка направа за пренесување на са-
довите со растопен метал (траверза, јарем, закачал-
ка и сл.), на секој таков механизам може да се 
наоѓа само по една механичка кочница со авто-
матско дејство ако помеѓу обата барабани на тие 
механизми постои цврста кинематичка врска (зап-
чаник и др.). 

Ако на дигалката од ставот 1 на овој член не 
постои помеѓу два механизми за дигање на товарот 
цврста кииематичка врска, во поглед на бројот на 
кочниците на секој механизам важи одредбата на 
членот 72 од овој правилник. 

Член 74 
Ако мосната или друга дигалка од членот 72 

на овој правилник, која е во употреба на денот на 
влегувањето во сила на овој правилник, не е опре-
мена со две механички кочници од автоматско деј-
ство на механизмот за дигање на товарот односно 
со цврста кинематичка врска помеѓу два барабани 
на витлите а дополнително вградување на друга 
кочница не е можно од конструктивни или други 
технички причини, таквата дигалка може по исклу-
чок да се користи и за пренесување на садови со 
растопен метал односно на други опасни материи 
под услов коефициентот на сигурноста на кочењето 
на секоја кочница да изнесува најмалку 2 и да се 
применува посебен (поострен) режим на прегледот 
и одржувањето на дигалката пропишан со општиот 
акт на работната организација. 

Член 75 
Електричните подвижни витли и сложените ма-

кари со носивост до 5 Мр со една кочница (од ти-
пот Demag, Stahl, Veda, SWF и сл.) можат, по ис-
клучок, да се употребуваат за дигање и пренесу-
вање на садови со растопен метал и на други опа-
сни материи, ако нивното најголемо дозволено опто-
варување се намали на 2/3 од номиналната носивост 
на дигалката и ако се преземаат други соодветни 
мерки на заштита (коефициент на сигурноста на 
кочницата најмалку 2, поострен режим на преглед-

дот и др.) предвидени во членот 74 на овој пра-
вилник. 

8. Шински тркала на дигалка 

Член 76 
Шинските тркала на дигалката мораат да би-

дат конструирани, изработени и на дигалката поста-
вени така што да е исклучено нивното прекумерно 
абење, опаднување или слизнување од шината. 

Формата, димензиите и квалитетот на материја-
лот на шинските тркала на дигалката мораат да 
им одговараат на југословенските стандарди — 
JUS M.D1.100 и aJUS M.D1.105 односно на нив соод-
ветните странски стандарди (DIN, GOST и др.). 

Член 77 
Оските на шинските тркала на дигалка и на 

мачката мораат од испаднување од лежиштата на 
носачите на тркалата да бидат обезбедени со пло-
чички со вијци или на друг погоден начин. 

9. Потпорни, браници и одбојници 

Член 78 
Носачите на шински тркала на мосни, конзолни, 

портални, столбни и други подвижни дигалки и 
носачите на товарна количка (мачка) на мосни ди-
галки мораат да имаат цврсти потпорка за во слу-
чај да се скршат тркалата односно оските на трка-
лата да се спречи паѓање на мостот или постамен-
тот на дигалката. Отстојанието помеѓу долните ра-
бови на потпорките и површината на тркалањето 
на шината не треба да биде поголемо од 25 mm. 

Потпорките од ставот 1 на овој член мораат да 
бидат конструирани и за носачот на тркалата при-
цврстени така што да можат да го држат мостот, 
постаментот или товарната количка и под најголе-
мо дозволено оптоварување на дигалката. 

Член 79 
Носачите на шинските тркала на подвижни ди-

галки од сите типови (мосни, конзолни, столбни, 
портални и полупортални дигалки, претоварни мо-
стови и др.) кај кои постои можност од паѓање 
разни предмети врз шините на колосекот, мораат 
да имаат направа за отстранување на туѓи предмети 
од површината на шините на колосекот (лимен бра-
ник, метални четки и сл.). 

Член 80 
Краиштата на кранските патеки на подвижните 

дигалки и на товарните колички (мачки) на мото-
рен погон, со колосек положен над почвата или 
на почвата, мораат да имаат цврсти метални или 
армирани бетонски браници. Браниците мораат да 
бидат проектирани и изработени така што да мо-
жат да издржат удар на подвижната маса на ди-
галката или на мачката оптоварена со најмногу 
дозволеното оптоварување при движење со номи-
нална брзина. При пресметувањето на ударната 
сила ни дигалките опремени со краен исклучувач 
(граничник), брзината на движењето може да се 
намали најмногу на половината од номиналната бр-
зина на мостот, на товарната количка односно на 
мачката на дигалката. 

Браниците на кранските патеки на мосните и 
други подвижни дигалки се прицврстуваат, по пра-
вило, за шините на колосекот или за носачот на 
кранската патека по која се движи дигалката од-
носно за ѕидот или столбот на градежниот објект, 
ако е таквиот начин на прицврстување докажан со 
пресметување како сигурен. 

Ударните површини на браниците и ударните 
површини на челните носачи на мостот, на подвиж-
ните постаменти и на товарните колички (мачките) 
на дигалките на моторен погон, мораат да имаат 
одбојници со еластична облога од дрво, гума, че-
лични пружини и сл. 
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Браниците на краиштата на крановите патеки 
на тешки дигалки (натоварно-претоварни мостови 
и сл.) поставени на места изложени на силен ветар 
(во лука, пристаниште и сл.), мораат да имаат од-
бојници со челични пружини (пуфери). За пресме-
тување на пружините на одбојниците не важи од-
редбата на ставот 1 од овој член за намалувањето 
на номиналната брзина, без оглед на крајниот ис-
клучуваа 

Член 81 
Еластични одбојници од членот 80 став 3 од 

овој правилник треба да имаат и челните носачи 
од обете страни на мостовите или количките на 
дигалките на моторен погон, ако на една патека 
се наоѓаат две или повеќе дигалки (мосни. градеж-
ни, лучки и сл.) односно ако постои можност од ме-
ѓусебен судир. 

10. Противтегови и баласт 

Член 82 
Противтеговите и баластот кој сочинува соста-

вен дел кај некои типови дигалки (столбни со хо-
ризонтален крак или со променлив дофат, автомо-
билски и железнички, портални лучки и др.), мо-
раат да бидат на сигурен начин прицврстени за 
носечката конструкција на дигалката и обезбедени 
од опаднување од дигалката. 

Ако на дигалката се користи како баласт ма-
теријал во растурена состојба (руда, метал, камен 
и др.), тој материјал мора да биде сместен во цврст 
и затворен метален сандак и запломбиран. Санда-
кот мора да биде изработен така што да е оне-
возможено за време на атмосферски непогоди да 
проникнува вода во него и да се губи тежината 
на баластот. Употреба на песок за баласт на гра-
дежна столбна дигалка допуштена е само во херме-
тички затворен и пломбиран метален сандак или 
во кесон. 

11. Сигурносни уреди 

Член 83 
Дигалките на електромоторен погон мораат да 

имаат сигурносни уреди за автоматско запирање 
на погонот со исклучување на струјата (краен ис-
клучувач — граничник), и тоа на механизмот: 

1) за дигање на товарот — кај сите типови ди-
галки; 

2) за движење (возење) на дигалката, на мо-
стот, на товарната количка или мачката, ако нив-
ната номинална брзина на движење надминува 30 
m/min; 

3) за дигање на кракот (на дигалка со накло-
нувачки крак); 

4) за ограничување на кое и да е друго движе-
ње на дигалката односно на деловите на дигалката, 
ако со ненавремено ограничување на нивното дви-
жење може да дојде до несреќа на дигалката (при 
извлекување на столбот кај телескопски кули, при 
вртење на кракот на столбна дигалка со кабелски 
довод на струја и др.). 

Уредот од ставот 1 на овој член мора да биде 
приспособен така што веднаш по запирањето на 
односното движење да овозможи движење во спро-
тивна насока. 

Одредбите на овој член не се однесуваат на 
монтажните дигалки од типот „Derick" (игли) и на 
мосните дигалки кај кои кочењето на мостот на 
крајот на кранската патека е обезбедено на друг 
безопасен начин (со подигање шини и сл). 

Член 84 
Крајниот исклучувач на механизмот за дигање 

на товарот на дигалката од кој и да е тип мора 
да биде приспособен така што да е во состојба да 
го запре неоптовареното зафатно средство на дигал-
ката (сложената макара со кукачка, кукачката, гра-
балката и др.) на определено отстојание помеѓу гор-
ниот раб на зафатеното средство и браникот на ви-

телот или макарата за израмнување односно водена 
ката макара. Тоа отстојание не смее да биде: 

1) поголемо од четворниот пат на кочењето од-
носно помало од 50 mm кај сите типови електрични 
витли (Demag, Stahl, SWF, Veda и сл.); 

2) поголемо од 200 mm кај сите други дигалки 
од типот на кранови, освен кај кабел-дигалки. 

Член 85 
Крајниот исклучуван на механизмот за движе-

ње односно за возење на дигалката или товарната 
количка (мачката) од точката 2 на ставот 1 на чле-
нот 83 од овој правилник мора да биде приспособен 
така што да го исклучи погонот на електромоторот 
во моментот кога одбојникот на дигалката е одда-
лечен или кога количката на дигалката е оддале-
чена од браникот односно од неговите одбојници на 
краиштата на кранските патеки најмалку за поло-
вина од патот потребен за кочење на дигалката при 
движење со номинална брзина. 

Член 86 
Дигалките на рачен и моторен погон со накло-

нувачки крак чие дозволено оптоварување се ме-
нува зависно од промената на дофатот на носечкиот 
крак (моторни лучки, градежни, монтажни, автомо-
билски и др.), мораат да имаат автоматски покажу-
вач на аголот на наклонот на кракот и на него со-
одветното најголемо дозволено оптоварување. Ска-
лата на покажувачот мора да биде лесно уочлива 
од работното место на дигалкарот. 

Член 87 
Подвижните електрични дигалки со наклону-

вачки крак односно со променлив дофат на кракот 
мораат да имаат автоматски покажувач од членот 
86 на овој правилник или автоматски исклучуван 
на струјата, кој спречува да се подигне товар чија 
тежина го надминува дозволеното оптоварување на 
дигалката кое му одговара на односниот агол на 
наклонот или на дофатот на кракот. 

Ако дигалката од ставот 1 на овој член има две 
карактеристики на носивост или повеќе, дозволено 
е вградување само на еден автоматски исклучувач 
на струјата со уред за лесно префрлање на онаа ка-
рактеристика на носивост со која дигалката треба 
да работи. 

Член 88 
Ако претоварните мостови и кабел-дигалките 

со погон за движење на мостот или на машинските 
куќички без помош на трансмисија и со еден од 
носечките столбови на зглоб немаат автоматски 
уред за израмнување на искосувањето на мостот 
односно на носечкиот кабел, мораат да имаат гра-
ничник за исклучување на погонот за движење ко-
га аголот на покосувањето на мостот односно на ка-
белот помеѓу столбовите ја надминува дозволената 
граница определена со пресметката на проектантот 
(обично 50 до 80). 

Заштитниот уред од ставот 1 на овој член мора 
на дигалката од мостен тип со бестрансмисионен 
погон за возење на мостот, да се постави само ако 
е тоа, зависно од просторната крутост на конструкци-
јата, предвидено во проектот на дигалката. 

Член 89 
Дигалките што се движат на шини на отворен 

простор мораат, покрај механичката кочница од 
затворен или отворен тип на механизмот за возење, 
да имаат уред или направа за котвење (шински 
клешти, рачни или автоматски брави, синџири и 
др.), заради спречување на несакано движење на 
дигалката под дејството на ветрот. 

Видот на уредот или на направата на дигалки-
те од ставот 1 на овој член, се определува со прес-
метување според југословенскиот стандард — JUS 
М.В1.051, зависно од типот односно конструкцијата 
на дигалката, локацијата на теренот на кој е по- 
ставена дигалката и од другите услови, 
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Член 90 
Секоја подвижна дигалка со кабина за дигал-

ќарот или со далечинско управување мора да има 
уред односно направа за давање звучни сигнали 
(трамвајско ѕвонче, сирена, труба и сл.), заради 
предупредување на работниците на опасност 
при дигањето, пренесувањето односно спуштањето 
на товарот над нив односно во нивната непосредна 
близина. 

Уредот односно направата за давање сигнали 
мора да биде конструирана и сместена така што 
сигналот јасно да се слуша односно гледа од местото 
на предупредувањето. 

12. Уреди за управување 
Член 91 

Командиите направи на дигалките мораат да 
бидат конструирани и на пултот за управување по-
ставени така што со нив дигалкарот да може да 
ракува лесно и без посебен физички напор. 

Правците на соодветните движења на одделни-
те механизми на дигалката мораат да бидат кај 
одделни команди (лостови, рачки) на пултот за уп-
равување јасно обележени. 

Кај мосните и другите дигалки на електричен 
погон и со рачно управување од подот, сместени во 
влажни простории и во простории со земјени, бе-
тонски или метални подови, мора во колото за 
управување да се примени заштитен (мал) напон за 
обезбедување на дигалкарот против удар на елек-
тричната струја во случај на квар на командниот 
уред или кабелот односно оштетување на изолаци-
јата на кабелот. 

На направата за рачно управување на дигал-
ките на електричен погон од ставот 3 на овој член, 
мораат да се постават натписи односно ознаки за 
видот и правецот на движењето (на пр. за возењето 
на мостот или мачката, за дигањето, спуштањето, 
вртењето и др.). 

13. Кабина за управување на дигалка 
Член 92 

Кабината за управување на дигалката (во по-
натамошниот текст: кабината) мора да биде кон-
струирана и поставена на дигалката така што ди-
галкарот да има целосен преглед на манипулаци-
ониот простор на дигалката и да може од своето 
работно место да го следи движењето на зафатната 
направа (кукачката, граба л ката и сл.) односно на 
товарот во текот на сите работни операции. 

Одредбата на ставот 1 од овој член се приме-
нува и на неподвижните пултови кај дигалките со 
управување на далечина (со телекоманда). 

Член 93 
Кабината и неподвижниот пулт од членот 92 на 

овој правилник мораат да бидат сместени и уредени 
така што дигалкарот кон своето работно место да 
приоѓа и на него да работи без опасност по животот. 

Работното место на дигалкарот во кабината мо-
ра да биде доволно пространо така што да овозможу-
ва сместување, одржување и безопасна употреба на 
апаратите и уредите за управување сместени во 
кабината. 

Кабината мора да биде од сите страни заграде-
на со цврста метална ограда висока најмалку 1 m 
со пополнување од дрво, лим, армирано стакло, се-
курит стакло, жичена мрежа и др. 

На дигалка со управување во стоечки став (без 
седиште) височината на кабината не смее да биде 
помала од 1,8 т . Кабината на мосна, конзолна или 
друга дигалка што работи во покриена просторија 
не мора да има покрив, ако е сместена под мостот 
на дигалката. Ако таква кабина нема полна метална 
ограда, при дното мора да има полна метална рабна 
заштита висока најмалку 100 mm. 

Височината на кабината со покривот на дигал-
ката со управување во седечки став смее да биде 
и помала од 1,8 m но не помала од 1,6 ш. Височи-

ната на оградата на таквата кабина не смее да биде 
помала од 1 ш. 

Член 94 
Подот на кабината мора да биде изработен од 

материјал со топлотпо изолирачки својства. На ди-
галка на електромоторен погон подот на кабината 
мора да биде и покриен со постилка од гума или од 
друг материјал со диелектрични својства. 

Вратата за влегување во кабината може да има 
шарки или засун. Начинот на отворањето на вра-
тата со шарки (внатре или надвор од кабината) 
треба да обезбеди сигурно влегување во кабината 
односно излегување од кабината. 

Кабините мораат да имаат постојано (стацио-
нарно) седиште за дигалкарот, ако дигалката рабо-
ти повеќе од два часа во една смена. 

Член 95 
Кабината на дигалката што е поставена на от-

ворен простор (мосна, портална, столбна кабел-ди-
галка и др.), мора да биде заградена и затворена од 
сите страни и мора да има покрив и прозорци со 
стакло. Прозорците мораат да бидат изведени така 
што да можат и од надворешната страна лесно да 
се чистат и да му овозможат на дигалкарот излегу-
вање во случај на потреба. 

Работното место во кабината од ставот 1 на овој 
член мора да биде загревано за време на студ ако е 
температурата пониска од + 10оС, односно прове-
трувано за време на жега ако температурата е по-
висока од + 250С. Дигалкарот мора на погоден на-
чин да биде заштитен од сончеви зраци (со заштит-
ни очила, со штитници од стакло во боја, со под-
вижни завеси и сл.), зависно од локацијата на ди-
галката, од конструкцијата на кабината и од усло-
вите на работата во кабината. 

Член 96 
Кабината на дигалката што пренесува садови 

со растопен метал или со вжарена маса (во леарни-
ца, топилница, валачница и др.) мора да биде то-
плотно изолирана така што дигалкарот да е зашти-
тен од непосредно дејство на топлотно зрачење. 
Топлотната изолација на работното место на дигал-
карот мора да биде изведена од незапалив матери-
јал (вештачка маса, стаклена волна и сл.). 

Кабината на дигалката поставена во просторија 
во која при технолошкиот процес се одвојува праз 
или штетни гасови (во чистилница на одливки, во 
топилница, во хемиската индустрија и сл.), мора да 
има уред за доведување на свеж воздух, ако кон-
центрацијата на штетните состојки на работното 
место на дигалкарот ги надминува дозволените гра-
ници на максимално допуштената концентрација 
(МДК) утврдени со југословенскиот стандард — 
JUS Z.B0.001. 

Ако на дигалката од ставот 2 на овој член од 
технички или други оправдани причини не е можно 
да се обезбеди чист воздух и другите услови за без-
бедна работа на дигалкарот, мораат да се преземат 
други мерки на заштита на здравјето на дигалкарот 
(управување на далечина и сл.). 

Член 97 
Електричните грејалки и другите електрични 

направи и апарати поставени во кабината, во по-
глед на изработката мораат да им одговараат на 
важечките југословенски стандарди или на нив со-
одветните странски стандарди. 

Член 98 
Задната страна на отворена кабина на дигалка-

та од мостен тип и на конзолната или друга под-
вижна дигалка, мора да биде најмалку 400 mm од-
далечена од рабовите на носечките столбови на кон-
струкцијата на зградата или од цевните и другите 
водови односно од кои и да било неподвижни дело-
ви во непосредната близина на дигалката. 

Кај постојните дигалки со отворени кабини и 
со приод од мостот што во поглед на отстојанието 
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на задната (отворената) страна не го исполнуваат 
условот од ставот 1 на овој член, односната страна 
на кабината по целата широчина мора да се загради 
со цврста полна или мрежеста ограда висока нај-
малку 1,8 m ако кабината е со управување во сто-
ечки став односно висока најмалку 1,6 m ако каби-
ната е со управување во седечки став. 

Член 99 
Кабината мора да има рачен апарат за гаснење 

пожар, со средство безопасно за здравјето на ди-
галкарот (со прав за гаснење и сл.). 

Држење на запалив материјал во кабината (мас-
ни крпи, нафта," масло и сл.) е забрането. 

14. Столбишта, приоди и прооди и работни плат-
форми 

Член 100 
Заради послужување и одржување на механиз-

мите, конструкцијата и опремата (инсталација, ја-
жиња и др.), на дигалките од типот на кранови мо-
раат да се предвидат и да се постават безбедни 
приоди и прооди (работни платформи, галерии и 
пешачки патеки). 

На мосни, портални и други дигалки на рачен 
погон или на моторен погон со управување од подот, 
како и на висечки моторни витли или сложени ма-
кари што се движат на еден носач, не мораат да се 
поставуваат приоди, прооди, работни платформи 
или галерии ако одржувањето на таквите дигалки 
може да се врши со помош на сигурни преносни 
платформи, скелиња, лестви или на друг погоден и 
безбеден начин. 

Член 101 
Ако, за приод на мосиа дигалка се користат ме-

тални скали, треба да се поставуваат под агол до 
750 (спрема хоризонталата). Столбиштето за приод 
кон дигалката или кон рамната платформа од подот 
на халата мора да биде широко најмалку 600 mm 
а секое одделно стапало смее да биде високо нај^ 
многу 300 mm. Стапалата треба, по правило, да би-
дат од ребрест лим. Ако стапалата се од мазни ли-
мени плочи, тие мораат да имаат наварени ребра. 
Стапа лата можат да бидат поставени и од две или 
три хоризонтално и паралелно положени тркалезни 
метални прачки. 

Столбиште^ мора од отворената страна да има 
цврста метална ограда висока најмалку 1 т . 

Член 102 
Стрмните приоди кон дигалката (вертикални и 

коси со агол на наклонот поголем од 750 спрема хо-
ризонталата) можат да бидат изведени и како цвр-
сти железни лествици. Пречките на лествиците 
мораат да бидат од тркалезна железна прачка со 
пречник од најмалку 16 mm и добро заковани од-
носно заварени за страниците на лествиците на вер-
тикално растојание од по најмногу 300 mm. Меѓу-
себното отстојание на страниците на лествиците не 
смее да биде помало од 450 mm. 

Лествиците од ставот 1 на овој член чија висо-
чина е поголема од 3 m мораат почнувајќи од сед-
мата пречка (околу 2 m од подот) да имаат грбна 
заштита, ако работникот не е на друг начин за-
штитен од паѓање. Грбната заштита се изработува 
во форма на лакови од плоскато железо, прицвр-
стени за страниците на лествиците на меѓусебно 
отстој ание не поголемо од 800 mm. ОтстоЈанието по-
меѓу врвот на лакот и лествиците не смее да биде 
помало од 700 mm ниту поголемо од 800 mm. 

На лествиците чија височина е поголема од 20 
т , на отстојанија од по 6 до 10 m мораат да се 
вградат одморалишта (тесни платформи или по-
дести). 

Широчината на лествиците за приод кон каби-
ната од мостот на дигалката може да биде и помала 
од 450 mm но не помала од 350 mm. 

Ако лествиците се прицврстени за ѕид или 
столб, од површината на ѕидот односно столбот мо-
раат да бидат оддалечени најмалку 160 mm. 

Ракофатите на лествиците (страниците) за прич 
оѓање кон рабовите на платформите и кон приодни^ 
те пешачки патеки и ракофатите на лествиците за 
приоѓање кон работната платформа низ отворот во 
подот, мораат да се продолжат најмалку за 750 mm 
над подот на приодот (платформата и сл.) на кој 
непосредно се завршуваат лествиците, ако постои 
опасност од паѓање кога од лествиците се преоѓа 
на подот на платформата односно кога од подот на 
платформата се преоѓа на лествиците. 

Член 103 
Водорамните прооди (галерии, пешачки патеки, 

работни платформи) за приоѓање кон дигалката ц 
нејзините делови заради послужување и одржува-
ње на механизмите, конструкцијата и опремата наѓ 
дигалките, мораат да бидат изработени од цврст 
материјал и пресметани за оптоварување со поеди^ 
печен товар во тежина од најмалку 300 кр. 

Подовите на проодите од ставот 1 на овој член 
мораат да бидат рамни и од цврст материјал со 
рапава површина (од ребрест ли-м и др.), заради 
спречување на лизгање. 

Член 104 
Сите водорамни прооди од членот 103 став 1 на 

' овој правилник, поставени на височина поголема 
од 2 m над подот или почвата, од отворената страна 
мораат да бидат заградени со цврста ограда висока 
најмалку 1 т . Вертикалните столбови на оградата 
мораат да бидат пресметани и изработени така што 
ракофатот на оградата да може да издржи подви-
жно хоризонтално оптоварување од најмалку 3d 
kp/m. При дното на оградата на работната плат^ 
форма по целата должина мора да се постави пол^ 
на рабна заштита висока најмалку 100 mm. 

Член 105 
Широчината на подот на пешачките патеки или 

на работните платформи предвидени за послужу-
вање и одржување на дигалките од мостен тип, мо-
ра да изнесува најмалку 500 mm. 

Ако пешачката патека кај мосните дигалки е 
положена по должината на кранската патека во 
исто ниво со шината на дигалката, слободната ши-
рочина на проодот (отстојание помеѓу оградата на 
пешачката патека и најиздадениот подвижен дел 
на дигалката) не смее да изнесува помалку од 400 
mm. 

Кај мосните дигалки со голи лизгави водови 
положени пониско од 2 m над кранската патека, 
пешачката патека од ставот 2 на овој член мора 
на погоден начин (со жичена ограда, со поставува-
ње пешачка патека на спротивната страна на ди-
галката и сл.) да се обезбеди против опасноста од 
несакан допир на телото на работникот со водовите 
при минување по пешачката патека. 

Член 106 
Отворите на подовите на проодите и на плат-

формите од членот 103 на ОВОЈ правилник низ кои 
би можел да пропадне алатот, не смеат да бидат 
непокриени. Отворот предвиден за влегување на 
водорамните прооди и на работните платформи, мо-
ра да има димензии од најмалку 400 X 500 mm и 
цврст капак со шарки или на засун. 

Член 107 
За безбедно влегување во кабината на мосна 

или друга дигалка мораат да се постават посебни 
приоди (платформи, подести и сл.) со цврсти непо-
движни лествици. 

Приходите и лествиците од ставот 1 на овој член 
мораат во поглед на изработката и заштитната ог-
рада да им одговараат на одредбите на чл. 103 до 
105 од овој правилник. 

Подот на приодната платформа се поставува, 
по правило, во исто ниво со подот на кабината. Сло-
бодната височина од подот на приодот до најни-
скиот подвижен дел на дигалката (до конструкции 
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јата на мостот и сл.), не смее да изнесува помалку 
од 1800 mm. Хоризонталното отстојание помеѓу ра-
бот на подот на приодната платформа и прагот на 
влезот во кабината, при поставување на дигалката 
кон приодната платформа, не смее да изнесува по-
малку од 60 mm ниту повеќе од 150 mm. 

По исклучок од ставот 3 на овој член, предни-
те платформи можат да се поставуваат и пониско 
од нивото на подот на кабината но не пониско од 
250 mm, ако при поставувањето на приодната плат-
форма на исто ниво со подот на кабината не би 
можела да се постигне слободна височина од нај-
малку 1800 mm од подот до најнискиот подвижен 
дел на дигалката (до конструкцијата на мостот и 
сл.) или ако приодната платформа е поставена кон 
челниот ѕид на просторијата (калкан) а не постои 
можност отстојанието помеѓу подот на приодната 
платформа и подот на кабината да и одговара ла 
одредбата од ставот 3 на ОВОЈ член. 

При поставувањето на приодната платформа 
кон челниот ѕид на просторијата пониско од ниво-
то на подот на кабината, се допушта надојдување 
на кабината над приодната платформа во длабочина 
од најмалку 400 mm при наполно притиснати одбој-
ници на дигалката. При таквата положба на приод-
ната платформа, вертикалното отстоЈание помеѓу 
дното на кабината и подот на приодната платформа 
не смее да изнесува помалку од 100 mm. 

Член 108 
Ако влезот во кабината на мосната дигалка во-

ди преку мостот на дигалката, на мостот мораат да 
се спроведат соодветни мерки на заштита (автомат-
ско или рачно исклучување на струјата од лига-
вите водови поставени по должината на мостот, 
заштитна ограда или мрежа и др.) од случаен до-
пир со голи лизгави водови при минување на дигал-
карот во кабината или при неговото излегување од 
кабината. 

Член 109 
Пешачката патека со повеќе од две мосни ди-

галки на заедничка кранска патека и со кабини на 
мостот или мачката, треба, по правило, да е изве-
дена по целата должина на кранската патека (га-
лерија). 

Употребата на заедничка пешачка патека за 
две соседни полиња со крански патеки на иста ви-
сочина, дозволена е само ако приодните платформи 
на пешачките патеки ги исполнуваат условите пред-
видени во членот 107 од овој правилник за безо-
пасно влегување во кабината и излегување од ка-
бината на дигалките. 

Приодната платформа за влегување во кабина-
та на мосна дигалка што е сама на кранската па-
тека и за приоѓање кон мостот на дигалката на 
електромоторен погон со управување од подот (без 
кабина), може да се постави на погодно место по 
должината на. кранската патека или на еден крај 
на кранската патека, како и по челниот ѕид па про-
сторијата односно, на градежниот објект. Приодни-
те платформи за влегување во кабината на две 
мосни дигалки на заедничка кранска патека, мо-
раат да се постават за секоја дигалка посебно, и тоа 
на краиштата на кранската патека или на две раз-
лични погодни места по должината на кранската 
патека. Во таков случај кабините на обете мосни 
дигалки мораат да имаат лествици од коноп или 
јаже од соодветна должина со јазли со пречник од 
најмалку 25 mm, што се снабдени на едниот крај 
со кукачки приспособени за прицврстување за ѕи-
дот на кабината или за конструкцијата на мостот 
на дигалката, заради слегување во случај на по-
треба. 

Член Н110О 
Хоризонталното отстојание помеѓу рабовите на 

најиздадените подвижни делови на мосната дигал-
ка (на носачите на тркалата на мостот) и непо-
движните делови на конструкцијата на зградата 
(ѕидови, столбови, огради или рабови на пешачките 
патеки и др.) во непосредна близина на дигалката, 
не смее да изнесува помалку од 100 mm. 

Ова отстој ание не се однесува на мосните и 
други дигалки, што во градежните објекти (во ха-
ли и др.) се вградени пред денот на влегувањето во 
сила на овој правилник. 

Член 111 
Издадените подвижни делови на мосната или 

конзолната дигалка (носачи на тркалата и др.) БО 
НЕПОСРЕДНА близина на галериите, пешачките патеки 

или работните платформи, мораат да бидат обеле-
жени со упадлива боја во вид на пруги еднаква 
широчина, положени под агол од 450. Тие пруги 
можат да бидат во бела или жолта боја на сива 
подлога, во црна боја на жолта подлога и сл. 

15. Габарити на дигалки, крански патеки, колосеци 
и шини 
Член 112 

Минималните мери на слободниот простор кој 
мора да биде обезбеден околу мосни, конзолни и 
други дигалки вградени во градежни објекти (ха-
ли, машински сали, работилници и др.) и минимал-
ните мери на другите габарити на проодни пешачки 
и работни платформи, приоди и сл., мораат да им 
одговараат на одредбите на овој правилник односно 
на југословенскиот стандард — JUS M.D1.030. 

За таа цел проектантот односно инвеститорот 
на градежниот објект во кој се вградуваат мосни и 
други дигалки, пред изработката на проектот од-
носно пред изведувањето на таквиот објект ќе се 
консултира со овластената стручна установа односно 
со проектантот или производителот на дигалката. 

Член 113 
Хоризонталното отстојание помеѓу рабовите на 

најиздадените делови на подвижните столбни, пор-
тални или полупортални дигалки, на претоварно-
-натоварните мостови и другите дигалки поставени 
на отворен простор и габаритите на другите непод-
вижни објекти поставени во непосредна близина на 
кранската патека на тие дигалки, не смее до ви-
сочина од 2 m од почвата да изнесува помалку од 
500 mm а на височина над 2 m од почвата помалку 
од 100 mm. 

Член 114 
Како кранска патека на дигалка се подразбира, 

во смисла на овој правилник, носач (челични про-
фили, бетонски греди и сл.) односно подлога (зем-
јена, бетонска; дрвени, челични или бетонски пра-
гови), заедно со колосекот и со приборот за меѓу-
себно спојување на шините и за прицврстување 
на шините за носачот односно подлогата. 

Носачите на шините односно подлогите на ко-
лосекот од ставот 1 на овој член мораат да бидат 
соградени и поставени според техничките пресмет-
ки и монтажните цртежи со назнака на допуште-
ните отстапувања (толеранции) кај оние елементи 
на кранските патеки (меѓусебно растојание на шини-
те, напречна и надолжна хоризонтално^ на коло-
секот, извивање и улегнување на носачите и др.) 
што обезбедуваат сигурност на работата на дигал-
ката. 

Член 115 
Типот на шината на колосекот за движење на 

мостот, на товарната количка (мачката), постамен-
тот или столбот на дигалката мора да му одговара 
на пресметаниот притисок по тркало на дигалката. 
Шините мораат да бидат поставени и прицврстени 
за носачот односно за подлогата на кранската 
патека на начинот кој ја исклучува можноста за 
нивно бочно изместување при минување на дигал-
ката под полно оптоварување. 

Основните технички податоци за колосекот 
(за шините, носачите на шините, праговите, коло-
сечниот прибор и др.) да дигалките што се движат 
по шини положени на крански патеки на височина 
или на почва, а особено на градежните подвижни 
дигалки што се преместуваат често (столбни гра-
дежни, кабел — кранови и други дигалки), мораат 
да се внесуваат во Матичната книга. 
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Член 116 
Шините за колосеците на градежните столбни 

дигалки што се поставуваат на почва, мораат да 
се полагаат на претходно добро израмнета -(ниве-
лирана) и набиена земјена подлога, покриена со 
слој од раситнет камен, чакал или песок (долни 
строј на колосекот). Ако шините на колосекот се 
полагаат на цврста (камена) подлога, помеѓу пра-
говите на колосекот и подлогата мора да се поло-
жи слој од раситнет камен, чакал или песок, за-
ради обезбедување рамномерност на улегнувањата 
на колосекот. Дебелината односно височината на 
слојот на раситнетиот камен, чакалот или песокот 
не треба да биде помала од 200 mm ниту поголема 
од 300 mm. Слојот на раситнетиот камен, чакалот 
или песокот пред полагањето на колосекот мора 
добро да се набие односно извала. 

Широчината на слојот на раситнетиот камен, 
чакалот или песокот при врвот мора да ги надми-
нува краиштата на праговите од двете страни на 
колосекот најмалку за по 150 до 200 mm. Боковите 
на насипот, зависно од видот на материјалот (ра-
ситнет камен, чакал, песок), мораат да имаат на-
клон од 1 :1,5 до 1 :3. 

Член 117 
На долниот строј на колосекот на кранската 

патека на градежна столбна дигалка се полагаат 
дрвени, железни или бетонски прагови на отстоја-
ние од 500 до 700 mm, зависно од носивоста на 
долниот строј односно од видот на материјалот од 
кој е направен долниот строј и од предвиденото 
оптоварување по тркало на дигалката. 

Дрвените прагови мораат да бидат изработени 
од здраво и тврдо градежно дрво (бор, ела, даб, 
бука и др.), во широчина од најмалку 240 mm а 
височина најмалку 160 mm. 

Должината на праговите мора да биде таква 
што краиштата на прагот од надворешната страна 
на колосекот да ги преминуваат шините од обете 
страни најмалку за по 300 mm. 

Употреба на прагови изработени од меки ви-
дови дрво (јова, јасика, врба и сл.), како и употре-
ба на прагови изработени од тврди видови дрво 
потесни од 240 mm, е забранета. 

Член 118 
Шините се прицврстуваат за дрвените праго-

ви, по правило, со помош на колосечен прибор 
(врвци, тирфони, шински бруќе, ребрести, иатезни 
и обични подложни плочички и др.), кој мора да 
му одговара на типот на шината и на Југословен-
ските стандарди за постројки на шинскиот сообра-
ќај - JUS РВ1.110 до JUS Р.В1.912 односно на нив 
соодветни странски стандарди. 

Спојувањето на шините мора да биде изведено 
со помош на метални плочички од обете страни на 
стоината на шината, и тоа непосредно над прагот 
Разликата во височината на горните површини на 
шините кај составката, не смее да преминува 2 mm. 

Ако шините на колосекот на столбните гра-
дежни дигалки се полагаат на полупрагови или на 
посебни бетонски стапки, тие против меѓусебно из-
местување мораат да се обезбедат со полагање 
најмалку три продолжни прагови во една делница 
на колосекот (12 до 15 т ) или со помош на цврсти 
челични затеги. При изградба на колосек за пор-
тална дигалка или за друга дигалка со постојан 
колосек положен на почвата и со отстоЈание поме-
ѓу шините поголемо од 5 т , не мораат да се поста-
вуваат цврсти челични затеги помеѓу шините ако 
бочното изместување на шините е спречено на 
друг начин (со бетонски носачи, бетонски стапки, 
со утор и сл.). 

Член 119 
Откако шините на колосекот ќе се положат на 

прагови или полупрагови, просторот помеѓу пра-
говите односно полупраговите мора да се пополни 
со раситнет камен, чакал или песок. 

На краиштата на кранската патека мораат да 
се постават цврсти браници со одбојници од чле-
нот 80 на овој правилник. Пред браниците, на со-
одветно отстоЈание, мора, по потреба, да се постави 
уред за автоматско исклучување на струјата на 
механизмот за движење на дигалката (на гранич-
никот на движењето) согласно членот 85 од овој 
правилник. 

Член 120 
По завршените работи на поставувањето на 

колосекот, мора да се провери дали кранската па-
тека ги исполнува условите предвидени во проек-
тот односно во упатството на производителот на 
дигалката. 

Колосекот на столбните дигалки, порталните 
дигалки и другите дигалки со обртен и наклоиу-
вачки крак, мора да ги исполнува следните ус-
лови : 

1) општиот надолжен пад на колосекот не смее 
да биде поголем од 4%о (промили); 

2) отклонот на правите шини во хоризонтална 
рамнина од правата линија на 10 m должина на 
шините не треба да биде поголем од 10 mm кај 
столбните дигалки со цврста врска помеѓу колич-
ката и столбот (се врти само кракот) односно по-
голем од 20 mm кај столбните дигалки со обртен 
постамент на количката (се врти столбот заедно 
со кракот); 

3) разликата во височината помеѓу површини-
те на шините во ист напречен (вертикален) пресек 
не треба да биде поголема од 4%о (промили) од 
распонот на колосекот. 

Член 121 
Горниот и долниот строј на кранската патека 

на дигалките со колосек поставен на почвата мо-
раат во текот на употребата да се прегледаат нај-
малку еднаш месечно, ако работата со таква ди-
галка се врши во една смена. 

Кранската патека на градежните столбни ди-
галки поставени на песок мора во текот на летниот 
период да се прегледа најмалку двапати месечно, 
како и по секој силен дожд. 

Податоците добиени со прегледот на кранската 
патека мораат уредно да се внесуваат во Контрол-
ната книга. 

Член 122 
Стационарните (постојаните) крански патеки 

на месните и другите подвижни дигалки (портал-
ни, полупортални, претоварни и натоварни мосто-
ви и сл.) соградени односно проектирани во стран-
ство според технички и заштитни нормативи на 
странски производители, мораат во поглед на мер-
ките и нормативите на заштитата да ги исполну-
ваат условите предвидени со одредбите на овој 
правилник. 

16. Електроуреди на дигалки 

Член 123 
Металните оклопи и делови на сите електро^ 

уреди и електроопремата на дигалките на елек-
тричен погон (контролори, регулатори, склопки, 
електромотори, електромагнетски кочници, елек-
троапарати, спроводници на струја и друга елек-
троопрема), што му припаѓаат на СТРУЈНОТО коло, 
мораат да им одговараат на важечките југословен-
ски стандарди односно на странските стандарди и 
да бидат заштитени против опасен удар на елек-
трична струја во случај на квар на нив. 

П О К Р А Ј техничките мерки за заштитното узем-
јување предвидени со Техничките прописи за из-
ведување електроенергетски инсталации во згра-
дите (Додаток на „Службен лист на СФРЈ", бр. 
43/66), кои се составен дел на Правилникот за тех-
ничките мерки и за условите за изведување елек-
троенергетски инсталации во зградите (,Службен 
лист на СФРЈ", бр. 43/66) и со важечките југосло-
венски стандарди, врз дигалките на електричен 
погон во поглед на заштитата од опасен допирен 
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напон се применуваат и мерките на заштитата 
предвидени со овој правилник. 

Член 124 
Напонот на електричната струја во струјните 

кола за осветлуваше, греење, вентилација, управу-
вана и сигнализација не смее, по правило, да биде 
поголем од 220 V спрема земјата. Ако работниот 
напон на погонската мрежа од која со електрична 
струја се напојува дигалката е поголем од 500 V 
наизменична или истонасочна струја, напонот на 
електричната струја во тие струјни кола мора со 
помош на трансформатори да се намали на 220 V 
спрема земјата односно со помош на заштитен 
трансформатор да се снижи на мал напон, ако по-
стои опасност од допирен напон. 

Член 125 
За осветлување со помош на рачни преносни 

светилки при вршење поправки и ремонтни рабо-
ти на дигалка и за постојано поставени светилки 
на дигалката што се при рака, мораат во кабината 
или на погодно место на дигалката да се предви-
дат приклучоци (утикачи) на мал (заштитен) напон. 

Ако во близината на кранската патека постои 
линија со мал (заштитен) напон (24 V или 42 V) 
со приклучоци за рачна преносна светилка на лес-
но достапно место, поставуваше на посебна мрежа 
од заштитен напон на дигалката не е задолжително 
под услов на дигалката да нема постојано поста-
вени светилки што се при рака односно опасноста 
од допирниот напон на постојано поставените све-
тилки што се при рака или на опремата на сигнал-
ииот и управувачкиот уред да е отстранета на друг 
сигурен начин (со гумена постилка, изолирани 
команди, управувачки копчиња од диелектричен 
материјал, бродски светилки и сл.). 

Заштитниот трансформатор за снижување на 
напонот од членот 133 на овој правилник мора да 
ги исполнува условите пропишани со Техничките 
прописи за изведување на електроенергетски ин-
сталации во зградите, кои се составен дел на Пра-
вилникот за техничките мерки и за условите за 
изведување на електроенергетски инсталации во 
зградите. 

Член 126 
За заштита од удар на електрична струја на 

електроуредите, деловите на електроуредите и 
електроопремата на дигалките од членот 123 на 
овој правилник можат, покрај мерките на зашти-
тата предвидени во чл. 124 PI 125 на овој правилник, 
да се применуваат и другите мерки на заштита 
(заштитно уземјување, нуловање, заштитни нагон-
ски или струјни склопки, максимални релеи и др) 
односно комбинации на такви мерки зависно од 
системот па напојната мрежа (видот, напонот и 
јачината на струјата) ако нивното применување 
обезбедува сигурна заштита од допирен напон. 

Член 127 
По завршената изработка на системот на заш-

титата од допирен напон на електроуредите, дело-
вите и електроопремата на дигалките од членот 
123 од овој правилник, правилното функционирање 
на заштитата од допирен напон мора да се испи-
та во согласност со правилникот од членот 125 
став 3 на овој правилник и според упатстава на 
изведувачот на работите. 

Периодичните испитувања на заштитата од до-
пирен напон на дигалките со постојана локација и 
на дигалките што често се преместуваат, се вршат 
во согласност со одредбите на овој правилник. 

Член 128 
Главните лизгави (струјни) водови на моштите, 

конзолните, порталните, полупорталните и другите 
подвижни дигалки со стационарен колосек, мораат 
да бидат приклучени на погонската напојна мре-
жа со повеќеполова главна склопка, поставена во 
близината на кранската патека на дигалката, која 

може да се заклучи во исклучена положба. Склоп-
ката мора да биде димензионирана така што си-
гурно да го исклучува вкупното оптоварување на 
целиот лизгав вод. Склопката мора во поглед на 
изработката да му одговара на југословенскиот 
стандард - JUS N.A3.060. 

На склопката мораат да бидат јасно обележени 
положбите на вклучувањето и исклучувањето и 
мора да постои ознака на полето, секторот и дигал-
ката која се исклучува од склопката. 

Клучевите на заклучената склопка смее да ги 
држи само за тоа одговорното лице во погонот. 

Член 129 
Ако на заедничка иранска патека работат две 

или повеќе дигалки што се напојуваат со елек-
трична струја од заеднички струен вод, мора да 
постои можност за разделување од електричниот 
струен вод со поставување разделен уред веднаш 
зад главните струјни одземачи. Тој уред мора да 
се заклучува во исклучена положба. 

Во случај на двострано напојување на главни-
те лизгави водови со струја од два струјни вода, 
на погодно место мора да се постави преклопка 
или уред со кој дигалката може да се одвои од 
обата струјни вода и во таа положба да се заклучи. 

Член 130 
Кај столбиште подвижни дигалки (градежни, 

монтажни) и кај електричните дигалки сместени 
на возила со гумени тркала или со челични ленти 
(гасеничари) на кои струјата се доведува со ела-
стичен доводен кабел, утикачката кутија со раз-
делната склопка мора да биде поставена на лесно 
пристапно место (д^вен столб на електричната 
мрежа и сл.) и мора 'да биде заклучена во исклу-
чена положба. Да ја вклучува и исклучува стру-
јата може само дигалкарот. Клучевите на утикач-
ката кутија со разделната склопка смее да ги др-
жи само за таа работа одговорното лице на гради-
лиштето или во погонот. 

17. Громобранска заштита 

Член 131 
Неподвижните куловидни дигалки зацврстени 

за бетонски постамент (лучки, бродоградилиште и 
други), подвижните столбни дигалки, како и дру-
гите дигалки со височина поголема од 15 m над 
почвата, со надземен или приземен колосек, сме-
стени на отворен простор (мосни, портални и полу-
портални дигалки, градежни столбни дигалки, пре-
товарни мостови, кабел-дигалки и др.), мораат да 
се заштитат против удар на гром, ако со својата 
конструкција и локација претставуваат таков об-
јект кој мора да биде зашитен против удар на 
гром за да се отстрани можноста за загрозување 
на безбедноста на работниците запослени на ди-
галката и во близината на дигалката. 

Член 132 
Заштитата од гром на дигалките од членот 131 

на ОВОЈ правилник, како и формата, видот на ма-
теријалот и димензиите на громобранските узем-
јувачи, одводните водови (земјоспоеви) и нивните 
споеви, мораат да им одговараат на важечките 
технички прописи. 

Член 133 
Дигалките од членот 131 на овој правилник на 

електричен погон и со трофазен напоен систем 
(без неутрален водич), што имаат заштита против 
опасност од допирен напон изведена со помош на 
посебен заштитен спроводник, ќе се сметаат за-
штитени и од удар на гром, ако имаат најмалку 
два одвоени уземјувачи со два земјовода од гола 
и поцинкуван железна жица или од поцинкува-
но плоскато железо. Пресекот на земјоводите не 
смее да биде помал од 50 mm8 при полагање над-
вор од земјата односно помал од 100 mm2 при по-
лагање вземи. 
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Дигалките на електричен погон и со систем на 
заштита од допирен напон преку нулев водич, се 
заштитуваат против удар на гром со спојување на 
шините со уземјувачот најмалку на две места на 
колосекот согласно одредбите на ставот 1 од овој 
член, ако тоа го бараат условите предвидени во 
членот 131 од ОВОЈ правилник. 

Бројот и меѓусебното отстојание на местата на 
уземјувањето на колосекот односно на конструк-
цијата на дигалката од ставот 2 на овој член се 
определуваат зависно од ^електричните особини 
на почвата на која е поставена дигалката. 

Член 134 
Периодичниот преглед и испитување на громо-

бранското уземјување кат дигалките се врши спо-
ред одредбите на Правилникот за периодичните 
испитувања на орудијата за работа и уредите, хе-
миските и биолошките штетности и микроклимата 
(,.Службен лист на СФРЈ", бр. 26/67) и одредбите 
од овој правилник. 

18. Стабилност на дигалките 

Член 135 
Како стабилност на дигалка се подразбира, во 

смисла на овој правилник, позитивниот однос на 
збирот на сите моменти на силите што дејствуваат 
во правецот на одржувањето положбата на одно-
сниот уред спрема збирот на моментите на силите 
на превртување сведени на работ на превртува-
њето. 

Податоците за стабилноста на дигалките што 
претставуваат карактеристики на дозволеното оп-
товарување на односната дигалка под определени 
услови, мораат да се засновуваат врз пресметува-
ње на стабилноста и врз проверување на стабил-
носта со пробно оптоварување. 

Член 136 
Подвижните обртни дигалки на надземни ко-

лосеци од тесен распон мораат да имаат соодветни 
уреди за прифаќање на силата на превртување 
односно направи за прифаќање за шините на ко-
лосекот (синџири, рачни или автоматски клешти, 
рачна или автоматска брава и др.), ако не е утвр-
дено дека дигалката е наполно стабилна. 

Подвижните обртни дигалки со колосек на поч-
вата мораат да се обезбедат против превртување, 
ако е тоа предвидено со упатството на производи-
телот. 

Член 137 
Авто-дигалките, дигалките на гасеници и дру-

гите дигалки на возила што не се движат по ко-
лосек, пред почетокот на работата мораат да се 
потпрат со соодветни потпирачи, ако е со упатство-
то за ракување со дигалката тоа предвидено. Пот-
пирачите мораат да бидат од цврст и погоден ма-
теријал (метални папучи на завоен лост, скусени 
прагови, цврсти гредички, камени блокови и сл.) 
и мораат постојано да се наоѓаат на дигалката, ос-
вен ако дигалката нема вграден автоматски (хид-
рауличен и пнеуматички) уред за потпирање со 
управување од кабината на дигалката односно 
возилото. 

Член 138 
Стабилноста на секоја новосоградена дигалка 

мора по изработката кај производителот да се про-
вери со испитување, освен дигалката за која врз 
основа на пресметувањето или искуството може 
несомнено да се утврди отсуство на позначајни 
моменти на превртување (конзолни подвижни и 
неподвижни, мосни дигалки и др.). 

Стабилноста на дигалкр1те од членот 14 став 4 
на овој правилник, што се затечени во погон пред 
денот на влегувањето во сила на овој правилник 
а немаат документација за стабилноста на уредот 

односно на неговите делови (склопови), мора да се 
провери со пресметување и со пробно оптоварува-
ње со карактеристични положби на кракот, ако со 
поранешното пробно статичко или динамичко ис-
питување односно на некој друг начин не е си-
гурно утврдено дека дигалката е наполно стабилна. 

Наодот за проверувањето на стабилноста на 
дигалката од ставот 1 на овој член, производите-
лот на дигалката го внесува во Матичната книга. 

19. Кабел-дигалки 

Член 139 
Како кабел-дигалка, во смисла на овој пра-

вилник, се подразбираат дигалките со подвижна 
товарна количка (мачка) што се движи на челично 
јаже — кабел. 

Член 140 
Коефициентот на стабилноста на носечкиот 

(цврстиот) столб (кулата) на кабли во кој и да 
е правец и под најнеповолни услови на основното 
и дополнителното оптоварување (сили на инерци-
ја, оптоварување од ветар, снег, мраз и др.), не 
смее да биде помал од 1,2. 

Коефициентот на стабилноста на балансниот 
столб на кабел-дигалката во рамнина нормална на 
носечкиот кабел, не смее да биде помал од 1,2. 

Член 141 
Носечките челични јажиња (кабли) разапнати 

помеѓу столбовите на кабел-дигалките треба, по 
правило, да бидат од затворена конструкција (со 
носечки стракови склопени со профилирани жици). 

На кабел-дигалките поставени за работи што 
траат до една година, може наместо јажињата од 
ставот 1 на овој член да се употребуваат челични 
едностраки спирални јажиња или многу страки 
обични челични јажиња без органско јадро. 

Носечките челични јажиња на кабел-дигалка-
та мораат да бидат од едно парче (без наставни). 

Член 142 
Челичните јажиња на кабел-дигалката што 

служат за носење на електричните водови (кабли), 
како и челичните јажиња за зацврстување на но-
сечкиот и балансниот столб, мораат да бидат ис-
плетени од поцинкувани жици без органско јадро. 

По исклучок, на кабел-дигалката од членот 
141 став 2 на овој правилник можат за носење на 
електричните водови да се користат и челични по-
веќестраки јажиња исплетени од светли жици со 
органско јадро. 

Член 143 
Товарната количка (мачка) на кабел-дигал-

ката мора да биде конструирана така што да 
е исклучено нејзиното паѓање во случај на кршење 
или спаднување на возните тркала од носечкото 
јаже (кабел). 

Долниот дел на постаментот на товарната ко-
личка и горниот дел на сложената макара однос-
но на зафатното средство мораат на погоден начин 
да бидат заштитени (со дрвена или друга еластична 
облога, со одбојници и сл.) против меѓусебниот су-
дир во случај на престанок на работата на крај-
ниот исклучувач (граничник) на механизмот за 
дигање на товарот. 

Член 144 
Механизмот за дигање односно спуштање на 

товарот на кабел-дигалка мора да има автоматски 
исклучувач на струјата (граничник) од членот 83 
на овој правилник, кој сигурно го запира погонот 
за дигање на зафатното средство кога отстојани-
ето помеѓу одбојниците или еластичната облога на 
деловите на мачката и зафатното средство изнесу-
ва 1 ш, односно кога при спуштање на товарот 
ќе останат на барабанот на вителот само три на-
вивки од јажето. 
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Член 145 
Механизмот за движење (возење) на товарната 

количка (мачката) на кабел-дигалката мора да 
има уред за автомагско запирање на количката на 
отстојание од најмалку 5 m од работните платфор-
ми на кули или столбови на кабел-дигалка однос-
но од конструкцијата на столбовите или од кон-
тролната количка (мачката) за преглед на носечките 
јажиња (кабелот). 

Возење заради приближување на мачката кон 
работната платформа или кон контролната количка 
на отстојание помало од 5 ш, по исклучување на 
погонот за движење со помош на автоматски ис-
клучувач, се допушта само при посебна претпазли-
вост и при минимална брзина на движењето на то-
варната количка 

Член 146 
Кабел-дигалката со паралелно движење на о-

бата краја на носечкиот кабел (две неподвижни 
кули со мостови и две или повеќе подвижни ма-
шински куќички), мора да има уред од членот 88 
став 1 на овој правилник за автоматско запирање 
на движењето на кулите односно на машинските 
куќички, ако искосувањето на носечкиот кабел ја 
надминува големината предвидена во проектот на 
дигалката или сигнализирана со покажувачот на 
аголот на покосувањето поставен во кабината на 
дигалкарот. 

Член 147 
Во кабината на дигалкарот мораат да бидат 

поставени покажувач на положбата (отстојанието) 
на зафатното средство во однос на нивото на гра-
дилиштето односно на носечкиот кабел и покажу-
вач на состојбата на грабалката односно другото 
зафатно средство (отворено — затворено), ако со 
отворање или затворање на зафатното средство се 
управува од кабината односно ако поради локаци-
јата на кулата, оддалеченоста на зафатното сред-
ство, атмосферските прилики (дожд, магла и др.) 
или други околности не е можно да се следи од 
кабината движењето и состојбата на зафатното 
средство со товарот. 

Член 148 
Кабел-дигалката со подвижни столбови (кули) 

или со неподвижни (стабилни) столбови (кули) и 
со подвижни машински куќички, мора да има сиг-
нален уред за давање звучен сигнал кога јачината 
на ветрот ќе и се доближи на границата на ста-
билноста предвидена со проектот за безбедна ра-
бота на' дигалката (нишање на носечкиот кабел, 
нишање на зафатното средство и др.) односно ут-
врдена од страна на корисникот на дигалката за 
односната локација. 

Член 149 
За вршење контролни прегледи на носечките 

кабли и на другите челични јажиња разапнати по-
меѓу столбовите на кабел-дигалката, товарната ко-
личка (мачката) мора да има работна платформа. 
Работната платформа мора да биде широка нај-
малку 60 cm. Оградата на работната платформа 
мора да биде цврста и висока најмалку 1,20 т . Ако 
оградата не е полно изведена, меѓупросторот на 
оградата мора да биде пополнет најмалку со три 
надолжни метални стапови. При дното на ограда-
та мора да се постави полна рабна заштита висо-
ка најмалку 100 mm. Местото предвидено за влегу-
вање на работната платформа мора да има цврсто 
вратиче со брава која го спречува неговото само-
волно отворање. 

Ако на кабел-дигалката постои посебна кон-
тролна количка за вршење прегледи, за работната 
платформа, оградата и вратичето на таквата коли-
чка важат одредбите на ставот 1 од овој член. 

Член 150 
На кулите или столбовите на кабел-дигалката, 

на местата на прицврстувањето на носечките каб-

ли, при влезот во кабината на дигалкарот, на плат-
формата на товарната или контролната количка, 
како и на другите места предвидени за пристап 
заради преглед и одржување на деловите и опре-
мата на кабел-дигалката, мораат да се постават 
безбедни приоди, прооди и работни платформи. 
Широчината на работната платформа на врвот на 
кулата мора да изнесува најмалку 1 т . Оградата 
и подовите на приодите, проодите и работните 
платформи мораат да им одговараат на одредбите 
на чл. 103 и 104 од овој правилник. 

Член 151 
Просторијата со механизми за возење, влече-

ње, дигање и други видови погон на кабел-дигал-
ката (машинска просторија) и кабината на дигал-
карот мораат да ги исполнуват следните услови: 

1) да се добро осветлени со дневна и вештачка 
светлина; 

2)% да се доволно пространи. Отстојанието по-
меѓу одделни уреди односно витли во машинската 
просторија и отстојанието помеѓу уредите односно 
витлите и ѕидовите на просторијата, не треба да 
биде помало од 600 mm, заради безопасно послу-
жување за време на погонот; 

3) широчината и височината на влезната врата 
на машинската просторија да овозможат лесно и 
безопасно внесување односно изнесување на ка-
бести склопови на механизми (од електромотори, 
запчаници и др.) што не можат понатаму да се 
демонтираат. Височината на влезната врата не смее 
да биде помала од 1,8 т ; 

4) работното место на дигалкарот да е поста-
вено така што дигалкарот да има добар преглед и 
увид во движењето во товарната количка, зафате-
ното средство и товарот; 

5) покажувачите на искосувањето на носечки-
от кабел, на положбата и состојбата на зафатното 
средство и на јачината на ветрот од чл. 146, 147 и 
148 од овој правилник, како и другите покажувачи 
на движењето на деловите на кабел-дигалката, да 
се поставени во кабината така што да можат да 
се следат без физички напор на д лга л ќарот; 

6) командните рачки или тастери на сите 
движења на кабел-дигалката и на деловите на ка-
бел-дигалката (затворање — отворање на зафат-
ното средство, на грабалката, на шепата и сл.), ка-
ко и на сигналните уреди, да се поставени на ра-
ботното место во кабината на дигалкарот така што 
со нив да може да се ракува лесно и без физички 
напор на дигалкарот. 

Член 152 
Помеѓу работното место на дигалкарот на ка-

бел-дигалката и местото за манипулација на зафат-
ното средство (кукачката, грабалката, кошницата, 
шепата и др.) на градилиштето, мора да се постави 
сигурна комуникациона врска со помош на теле-
фонски уред, радио-уред, телевизиски уред и дру-
ги комуникациони средства, зависно од конструк-
цијата на кабел-дигалката, нејзината локација, ви-
дот на технолошкиот процес на градилиштето, 
обемот на градилиштето, височината и должината 
на распнатиот носечки кабел и другите услови од 
кои зависи сигурната и безбедна работа на гради-
лиштето. 

Член 153 
Во Матичната книга, покрај основните (типски) 

технички податоци, за кабел-дигалките мораат да 
се внесуваат и податоци за: 

1) големината на најголемото допуштено поко-
сување на носечкиот кабел (аголот помеѓу норма-
лата на правецот на движењето и вистинскиот 
правец на кабелот); 

2) предвиденото со проектот најголемо дозво-
лено улегнување на носечкиот кабел и дозволеното 
отстапување од предвиденото улегнување; 

3) дозволениот пад (наклон) на кранската па-
тека (во надолжен правец); 
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4) дозволената разлика во височината помеѓу 
кранските патеки (шините) во напречниот правец 
нормален на правецот на движењето; 

5) дозволената разлика во хоризонталното от-
стојание помеѓу шините на кранската патека на 
стабилна кула и на спротивната баласна кула 
(столбот) или на почвата (само кај паралелно дви-
жење на краиштата на кабелот). 

Кон Матичната книга се прилага за кабел-ди-
галката следната документација: 

1) потврда (уверение или записник) за технич-
киот прием на металната конструкција на кабел-
-дигалката (кај производителот), 

2) атест за испитувањето на заварените дело-
ви на металната конструкција на кабел-дигалката; 

3) потврда за техничкиот прием на темелите на 
кранските патеки со податоци за извршените ви-
сочински мерења со помош на инструменти (само 
ако кранската патека е на почвата); 

4) потврда за исправноста на прицврстувањето 
на носечките кабли за конструкцијата на кулите 
(столбовите) односно за подвижните машински ку-
ќички; 

5) потврда за проверувањето на улегнувањето 
на носечките кабли; 

6) потврда за проверувањето на положбата на 
балансната кула (столб). 

Проверување на улегнувањето на носечкиот 
кабел се врши при положба на товарната количка 
(мачката) во средината помеѓу кулите и под нај-
големото дозволено оптоварување. Фактичкото у-
леснување на носечкиот кабел не смее да биде 
поголемо од улегнувањето предвидено со проектот 
(земајќи го предвид и допуштеното отстапување). 

Проверувањето на положбата на балансната 
кула (столб) утврдена со проектот, се врши со по-
ставување на неоптоварена товарна количка (мач-
ка) во непосредна близина на спротивната (стабил-
на) кула (столб). 

При проверувањето на кранските патеки се 
мери аголот на надолжниот пад (наклонот) на ши-
ните на колосекот, дали шините се прави и дали се 
хоризонтални во напречен правец, растојанието по-
меѓу шините на колосекот на едната и другата 
кула односно растојанието на шините помеѓу кран-
ските патеки на столбот (мерено помеѓу внатреш-
ните рабови на главите на шините на обата коло-
сек) . 

Член 154 
Носечкото (неподвижното) челично јаже на 

кабел-дигалката мора да се одржува во исправна 
состојба со контролни прегледи и повремено под-
мачкување. 

Ако јажето од ставот 1 на овој член е од затво-
рена конструкција (оклопено), мора да се замени 
кога при прегледот на такво јаже ќе се утврди де-
ка на нај оштетеното место на должина од 1 m има 
повеќе од 17% искинати жици од вкупниот број 
на жиците во надворешниот заштитен оклоп од-
носно дека се прекинати две соседни жици во за-
штитниот оклоп. ч 

Ако јажето од ставот 1 на овој член е од от-
ворена конструкција (спирално кабелско јаже), 
мора да се замени кога при прегледот на таквото 
јаже ќе се утврди дека на нај оштетеното место на 
должина од 1 m има повеќе од 10% искинати жи-
ци од вкупниот број на жиците во јажето. 

Ако на јажето од ставот i на овој член се ут-
врди постоење на искинати жици во процент по-
мал од пропишаниот во ставот 2 односно ставот 3 
на овој член, натамошната употреба на таквото ја-
же е допуштена само при засилен надзор над сос-
тојбата на носечкиот кабел. 

Член 155 
Подвижната кабел-дигалка мора да има уреди 

за зафаќање за шините на колосекот (рачни или 
автоматски клешти и др.), ако работи подолго вре-
ме на едно место. 

Кабел-дигалката што при работата поретко се 
преместува по колосекот може да има рачен уред 

за зафаќање на шините, а кабел-дигалката што 
при работата почесто се преместува по колосекот 
мора да има автоматски уред за зафаќање на ши-
ните. 

По секое прекинување на работата, кабел-ди-
галката мора да се прицврсти за колосекот со по-
мош на уредите од ставот 1 на ОВОЈ член. 

20. Натписи, предупредувања и упатства 
Член 156 

На дигалката, на приодот кон дигалката а по 
потреба и во близината на дигалката мораат на 
погодни места да се постават добро прицврстени 
табли со крупни натписи. 

На мосии, конзолни, портални, полупортални 
дигалки, претоварни и натоварна! мостови, кабел-
-дигалки, авто-дигалки и други дигалки од типот 
на кранови, се поставува, по правило, табла со 
натпис: 

ДИГАЛКА БР. (инвентарски или реги-
старски 6poj) 

ПОГОНСКА КЛАСА (според 
JUS M.D1 020) 

МАКСИМАЛНА НОСИВОСТ (во кр 
или kg односно во Мр или t). 

Кај мосните и други дигалки со два витла на 
една мачка, ознаката на максималната носивост 
на обата витла се внесува на една табла, а кај 
дигалки со повеќе посебни витли се поставува на 
секоЈ уред посебна табла со соодветен натпис за 
максималната носивост и за погонската класа на 
односниот уред. 

На мосни, конзолни, портални и слични дигалки 
таблата, по правило, се поставува на оградата на 
мостот или на челната страна на кабината на ди-
галкарот. 

На дигалки со столб и со хоризонтален обртен 
или наклонувачки крак и со променлив дофат (на 
граждена столбна, монтажна, авто-дигалка и сл.) 
се поставува табла со натпис: 

ДИГАЛКА БР. (инвентарски или реги-
старски број) 

ПОГОНСКА КЛАСА (според 
JUS M.D1.020) 

МАКСИМАЛНА НОСИВОСТ во кр 
или kg односно во Мр или t) кај МИНИМАЛНИОТ 
ДОФАТ ОД ш. 

МАКСИМАЛНА НОСИВОСТ во кр 
или kg односно во Мр или t) кај МАКСИМАЛ-
НИОТ ДОФАТ ОД т . 

Кај дигалки со повеќе карактеристики на но-
сивост, на таблата ќе се означи вредноста на мак-
сималната носивост кај соодветните дофати посеб-
но за секоја карактеристика на носивоста. 

Таблата со ознака на максималната носивост 
на дигалките од ставот 3 на овој член се поста-
вува, по правило, на столбот на дигалката од 
страна на кракот односно на кабината на дигал-
ката на страната свртена кон поголемиот дел на 
градилиштето. 

Големината на буквите на натписот мора да 
биде таква што натписот да може без напор да 
се прочита - од почвата. 

Член 157 
На приодот кон дигалката мора да се постави 

и табла со натпис: 
„ПРИОД КОН ДИГАЛКАТА НА НЕЗАПОСЛЕНИ 
ЛИЦА СТРОГО ЗАБРАНЕТ". 

Во близината на каналот на портална или дру-
га дигалка со лизгави водови во каналот, мора 
да се постави 1абла со натпис' -
„ТУРАЊЕ ВОДА И ФРЛАЊЕ ПРЕДМЕТИ ВО 
КАНАЛОТ СО ЛИЗГАВИ ВОДОВИ ОПАСНО ПО 
ЖИВОТОТ". 

Под месната дигалка или под друга дигалка 
со надземен колосек на КОЈ А се вршат поправки, 
пред почетокот на работата мора да се постави 
подвижен статив со предупредување: 
„ВНИМАНИЕ! БИДИ ПРЕТПАЗЛИВ! СЕ ВРШАТ 
РАБОТИ НА ДИГАЛКАТА". 
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Член 158 
Во кабината на дигалкарот на погодно место 

мора да се постави врамен извод од упатството 
на производителот на дигалката за ракувањето со 
дигалката и извод од одредбите на овој правил-
ник што се однесуваат на должностите и правата 
на дигалкарот. Kaj кабел-дигалки со одвоена ма-
шинска просторија и кабина, изводот од упатството 
на производителот на дигалката за ракување со ди-
галката мора да се постави и во машинската прос-
торија 
III. МЕРКИ И НОРМАТИВИ НА ЗАШТИТА ПРИ 

РАБОТАТА СО ДИГАЛКИ 
1. Преглед на дигалки 

Член 159 
Заради обезбедување сигурност при работата, 

во текот на погонот мора да се врши преглед и 
испитување на исправноста на дигалката, на неј-
зините делови и опремата. Прегледот на дигалката, 
со оглед на временскиот термин во кој се врши, 
може да биде дневен, неделен, месечен, годишен, 
генеоален и вонреден. 

Прегледот на дигалката, на нејзините делови 
и опремата може да се врши и во други рокови, 
зависно од погонската класа на дигалката, од ус-
ловите под кои работи дигалката, упатствата на 
производителот на дигалката, од потребите и дру-
гите околности што можат да влијаат врз сигур-
носта на работата на дигалката, на нејзините де-
лови и опремата. 

За време на прегледот, испитувањето и по-
правките на дигалката мораат да се применат со-
одветните мерки за заштита на уредите и при ра-
ботата, предвидени со овој правилник и со други 
прописи за заштитата при работата (исклучување 
на струјата, лични заштитни средства, врзување со 
заштитен ремен и јаже и др.). 

Член 160 
Работните организации односно корисниците на 

дигалки на кои се однесуваат одредбите од овој 
правилник, со општ акт ќе го определат посебно 
за секоја дигалка временскиот термин во КОЈ се 
врши преглед и испитување на исправноста на ди-
галката, на нејзините делови и опремата, начинот 
односно обемот на прегледот за секој временски 
термин посебно и лицата што ги вршат тие пре-
гледи, водејќи при тоа сметка за видот на дигал-
ката, за погонската класа на дигалката односно за 
условите под кои работи дигалката и за безбедно-
ста на лицата што ги вршат прегледите. 

Член 161 
Дневниот преглед и проверувањето на исправ-

носта на типските дигалки (мосни, порталии, кон-
золни, столбни дигалки, авто-дигалки и сл) и на 
нивните делови го врши, по правило, дигалкарот 
на односната дигалка пред почетокот на работата 
а, по потреба, и во паузи во текот на работата. 

Дневниот преглед и проверувањето на исправ-
носта на специјалните дигалки од сложена кон-
струкција (претоварно-натоварни мостови, мета-
луршки дигалки за пренесување на растопен метал, 
кабел-дигалки со повеќе кабли и сл) и на нивните 
делови, го вршат стручни лица определени со 
општиот акт на работната организација — корис-
ник на односната дигалка а според упатствата од 
производителот на дигалката односно од стручното 
лице во работната организација. 

Уочените неисправности и кварови дигалкарот 
односно лицата од ставот 2 на ОВОЈ член мораат 
веднаш да му ги пријават на непосредниот рако-
водител кој, по потреба, ќе ја запре работата на 
дигалката до отстранување на кваровите. 

Член 162 
Неделниот, месечниот, годишниот и генерални-

от преглед, како и секо! друг преглед во времен-
скиот период помеѓу неделниот и годишниот пре-
глед, што работната организација ќе ги определи 

за секоја дигалка посебно, се вршат во обемот и 
на начинот што се определени со општиот акт на 
организацијата, зависно од видот на дигалката, од 
погонската класа односно условите под кои рабо-
ти дигалката, од временскиот термин во кој се 
врши прегледот и од другите услови што влијаат 
врз сигурноста на работата на дигалката. 

Прегледите од ставот 1 на овој член ги вршат 
стручни работници на екипата за одржување на 
дигалките во работната организација или работ-
ници во организација специјализирана за тој вид 
работи ако работната организација нема свои 
стручни кадри и опрема. 

Неисправностите и кваровите уочени при пре-
гледот од ставот Х на ОВОЈ член лицата од ставот 2 
на овој член мораат да му ги пријават на одговор-
ното лице во работната организација кое ќе ја 
запре работата на дигалката до отстранувањето на 
кваровите односно неисправпостите. 

Член 163 
Генералниот преглед, ремонтот и испитувањето 

на исправноста на дигалките се состои, по правило 
од следните работи: 

1) детален преглед и евентуална замена однос-
но поправка на оштетени, истрошени или дотраени 
делови на: механизмите за движење на мостот 
(мачката), за вртење на постаментот, за дигање од-
носно спуштање на кракот, за дигање односно спу-
штање на товарот (моторот, витлите, редукторот, 
механичката кочница); на зафатните или носеч-
ките направи (кукачка, сложена макара, грабалка, 
сад со подвижно дно, магнет, шепа или канџа, 
пнеуматичка шмукалка, платформа, синџирна вр-
ска со кукачките или платформата и др); на скло-
повите на носечката конструкција на дигалката 
(мост, подвижен или обртен постамент, крак, игла, 
мачка и др); на водечките и носечките макари 
(јажници, синџирници); шините, колосеците и при-
борот за подлагање, за врска и за прицврстување 
на шините за подлогата; на кранските патеки, шин-
ските тркала и нивните бандажи, оски и лежишта 
на оски на тркала; на товарните, носечките, затез-
ните и други јажиња и спојни делови на јажиња 
(алки, жабички и др) и носечките кабли; на голи 
(тролејни) водови и нивни држачи (на столбови, на 
ѕид или на мост на дигалка или во канал; на елек-
тричната инсталација на дигалката (за осветлување, 
сигнализација, погон); како и на оштетени, истро-
шени односно дотраени делови на сите електрични 
уреди и опрема (прекинувачи, склопки, релеи, гра-
ничници, изолатори и др.); 

2) пробни испитувања на одделни делови од 
конструкција, на уреди, изолации на електрични 
инсталации, електромоторите и електроопремата и 
на дигалката во целина според одредбите на чле-
нот 166 на овој правилник. 

Член 164 
Генералниот преглед, ремонтот и испитувањето 

на исправноста на дигалките што работат под те-
шки и мошне тешки услови за работа (од трета и 
четврта погонска класа), се врши, по правило, се-
која трета година. 

Корисниците на металуршки дигалки, на ди-
галки во леарници, на дигалки што се во погон 
подолго од десет години и на другите дигалки од 
трета и четврта погонска класа, можат со својот 
општ акт да определат рокот во кој се врши гене-
ралниот преглед, ремонтот и испитувањето на так-
вите дигалки да биде и пократок од три години. 

За дигалките од прва и втора погонска класа 
роковите во кои се вршат генералниот преглед, 
ремонтот и испитувањето на исправноста на ди-
галката не можат да бидат подолги од пет години. 

Генералниот преглед, ремонтот и испитувањето 
на дигалките од ставот 1 на овој член можат да 
се вршат во рамките на перодичните прегледи и 
испитувања пропишани со Правилникот за перио-
дичните испитувања на орудијата за работа и уре-
дите, хемиските и биолошките штетности и микро-
климата. 
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Член 165 
Вонреден преглед се врши на дигалка која 

претрпела потешко оштетување (хаварија), заради 
утврдување причините на оштетувањето и обемот 
на поправките. 

Ако е при поправката на дигалката од ставот 1 
на овој член извршена замена на делови од меха-
низмите за дигање или движење односно вртење 
на дигалката (на барабанот на вителот, на оските 
на барабанот, на запчаникот од преносникот на 
снагата, на редукторот, на кочницата и сл.) или на 
делови од конструкцијата на дигалката (на носа-
чите или на стаповите на мостот, постаментот, кра-
кот и сл.), мораат пред пуштањето во работа на 
таква дигалка да се извршат пробни испитувања 
согласно одредбите на членот 167 од овој правил-
ник. 

2. Испитување на дигалките 
Член 166 

Дигалките на кои се однесуваат одредбите од 
ОВОЈ правилник мораат да се подлагаат на пробни 
и периодични испитувања, заради проверување на 
нивната сигурност при работата. 

На пробно испитување се подлагаат: 
1) дигалките што производителот ги испорачу-

ва во комплетна форма (сите видови сложени ма-
кари, чекрци и други уреди од членот 3 став 1 
точка 8 на овој правилник, помали подвижни и 
неподвижни витли, авто-дигалки — на тркала и 
на гасеници, подвижни и неподвижни столбни ди-
галки со обртен хоризонтален крак и со мачка или 
со обртен свитлив крак, мосни, портални и полу-
портални дигалки, како и други видови дигалки 
што можат да се комплетираат) — веднаш по за-
вршената изработка односно пред испораката; 

2)^дигалките што се вградуваат во објекти или 
што поради сложеност односно несмасност на кон-
струкцијата можат да се комплетираат дури на ме-
стото на користењето (тешки мосни дигалки, пре-
товарни и "натоварни мостови, портални дигалки, 
кабел-дигалки и сл.) — на местото на користењето 
по завршената монтажа а пред пуштањето во ра-
бота; 

3) дигалките што се пренесуваат на нови те-
мели (куловидни неподвижни дигалки, кабел-ди-
галки со неподвижни столбови или портали и сл.) 
или што се поставуваат на нови крански патеки 
(подвижни столбни градежни или монтажни ди-
галки и сл.) — по преместувањето односно поста-
вувањето на новото место за работа; 

4) дигалките по оштетување реконструкција 
односно по извршена поголема поправка на носеч-
ката конструкција (на мостот, кракот, столбот, мач-
ката и др), како и по замена на делови од меха-
низмите на вителот (барабанот, кочницата. запча-
никот и др.) со која суштествено се менуваат 
карактеристиките на уредите за дигање товар 
(брзина на мостот или мачката, брзина на дигање-
то, снага на моторот, носивост и сл.). 

Пробното испитување на дигалките од точ. 1 
и 2 на ставот 2 на овој член се врши пред преда-
вањето на дигалката на употреба 

Пробното испитување на дигалките од точ. 3 
и 4 од ставот 2 на овој член го обезбедува со општ 
акт корисникот на дигалката односно изведувачот 
што ги врши работите на поставување на колосе-
ците или на реконструкција на дигалката. 

Резултатите од пробното испитување на ди-
галките од точ. 1 и 2 на ставот 2 на овој член (од 
првото пробно испитување) се внесуваат во потвр-
дата која е составен дел од Матичната книга. 

Резултатите од пробното испитување на дигал-
ките од точ. 3 и 4 на ставот 2 на овој член се вне-
суваат во Контролната книга. 

Член 167 
Пробното испитување на дигалките од членот 

166 на овој правилник се состои од: 
1) проверување на состојбата: на сите спојни 

места на носечката конструкција на дигалката (на 

носачите на мостот, мачката, столбот, тестаментот, 
кракот и др) и на заварените или закованите спој-
ни делови на работните платформи, приодните и 
пешачките патеки, на приодните лествици и стол-
бишта, на кранските патеки, споевите на шините 
од колосеците, зафатните средства (сложени мака-
ри со кукачка, грабалки, магнети, клешти, висечки 
шепи, или канџи и др); на постојаните затезни и 
подвижни товарни Јажиња и синџири и нивните 
СПОЈНИЦИ (алки, прстени, проодни алки), на помош-
ните носечки направи (траверзата, јаремот, греда-
та, товарната платформа, сандакот, мрежата и др.); 
на леарските лонци или ливните казани со рачен 
и пнеуматичен механизам за празнење; на носеч-
ките и водечките макари (синџирници, јажници); 
на шинските и другите тркала за возење на мостот 
(мачката), на валците (за вртење на постаментот, 
столбот, кракот и др.); на оските на барабанот, на 
макарите на сложената макара, на шинските тр-
кала, на редукторите за движење на мостот (мач-
ката), за вртење на постамептот, столбот, кракот 
и др; на уредите за одржување на стабилноста 
(на носачите на противтегови, баластот, пантогра-
фот и сл.), како и на другите механизми на ди-
галката зависно од видот и сложеноста на нејзи-
ната конструкција; 

2) преглед и испитување на електричните уре-
ди и инсталации на дигалките, на електричните 
сигурносни уреди (магнети на кочниците, гранич-
ници за дигање на кукачката, за движење на мо-
стот, мачката и др., сигнални направи и сл.), како 
и на заштитното односно громобранското уземју-
вање, на контролното мерење на отпорот на узем-
јувачите, земјоводите и на вкупниот отпор на си-
стемот на уземјувањето; 

3) преглед и испитување при работата без 
оптоварување на сите механизми на дигалката, на 
заштитните и сигурносните уреди, на кочниците и 
апаратите за управување, на инсталациите за 
осветлување, вентилација, греење и сигнализација; 

4) статичко пробно оптоварување на дигалките, 
заради проверување на сигурноста на уредите за 
дигање, пренесување односно спуштање на товарот; 

5) динамичко пробно оптоварување на дигал-
ките, заради проверување на исправноста на кон-
струкцијата и дејството на сите механизми на уре-
дите за дигање, пренесување односно спуштање на 
товарот и на нивните кочници; 

6) проверување на стабилноста на дигалките 
од членот 138 па ОВОЈ правилник. 

Статичко пробно оптоварување 
Член 168 

Статичко пробно оптоварување на дигалките 
се врши по извршените проверувања, прегледи и 
испитувања предвидени во точ. 1 до 3 на членот 
167 од OBOI правилник. 

Првото статичко пробно оптоварување, соглас-
но точ. 1 и 2 од членот 166 на ОВОЈ правилник, се 
врши со пробен товар односно со преоптоварување 
на дигалката, зависно од максималната носивост на 
дигалката, и тоа: 

1) кај дигалки со максимална носивост од 
20 Мр — со пробен товар поголем за 25% од макси-
малната носивост; 

2) кај дигалки со максимална носивост над 20 
до 50 Мр — со пробен товар поголем за 15Vo од мак-
сималната носивост; 

3) КЗЈ дигалки со максимална носивост над 
50 Мр — со пробен товар поголем за 10tt/o од мак-
сималната носивост. 

Секое подоцнежно статичко пробно отповару-
вање, согласно точ. 3 и 4 од ставот 2 на членот 166 
од овој правилник, како и периодичните испиту-
вања, се вршат со пробен товар поголем за 10в/о од 
максималната носивост на дигалката. 

Статичкото пробно оптоварување на мосните 
дигалки може, по потреба, да се врши и со помош 
на специјални направи (хидрауличен динамометар 
и др.) наместо висечки товар. Во таков случај анке-
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рот за кој се прицврстува дипамометарот мора да 
биде вграден во бетонски блок КО,Ј со својаш те-
жина му одговара на најголемото статичко пробно 
оптоварување на дигалката 

Член 169 
Првото и секое подоцнежно статичко пробно 

оптоварување на дигалката, во смисла на точката 
4 на членот 167 од овој правилник, се врши при 
положба на товарот која им одговара на најголе-
мите напрегања на одделни елементи на носечката 
конструкција, на деловите на механизмите и на 
целата дигалка. 

Статичкото пробно оптоварување на мосната 
дигалка се врши така што мачката се поставува 
на средината на мостот. Ако дигалката има два или 
повеќе уреди за дигање (два витла, две или пове-
ќе кукачки), се оптоварува секој уред посебно 
освен ако не е предвидена нивна заедничка (исто-
времена) работа. 

Статичкото пробно отповарување на конзолна-
та подвижна дигалка се врши така што конзолата 
се поставува во правец нормален на мостот на ди-
галката а товарот на крајот на конзолата. 

Статичкото пробно оптоварување на дигалката 
со обртен и наклонувачки крак (столбна градежна, 
монтажна, портална лучка, бродоградилишна, атво-
-дигалка на тркала или гасеници, дигалки на вагони 
и шински тркала и др.), се врши при положба на 
најголем и најмал дофат на кракот, ако со упат-
ство на производителот на дигалката не е опреде-
лено поинаку. 

Статичкото пробно оптоварување на дигалката 
со променлив дофат на кракот и со повеќе карак-
теристики на носивоста, се врши за секоја каракте-
ристика посебно, и тоа при најголем и најмал до-
фат на кракот. 

По исклучок од одредбите на ст. 4 и 5 од овој 
член, при периодичното статичко пробно оптовару-
вање на дигалката кракот на дигалката се поста-
вува и се оптоварува само при положба што и 
одговара на најголемата (максималната) носивост 
на односната дигалка. 

Статистичкото пробно оптоварување на сите под-
вижни дигалки со обртен крак, се врши при полож-
ба на кракот што и одговара на најмалата стабил-
ност на дигалката. 

Член 170 
Статистичкото пробно оптоварување на сите ди-

галки освен на кабел-дигалките, се врши така што 
товарот од членот 168 на овој правилник ќе се по-
дигне на височина од 100 mm и на таа височина 
се држи најмалку 10 минути. Кај кабел-дигалките 
пробниот товар се подига на височина над 100 до 
200 mm и на таа височина се држи најмалку 20 
минути. 

За време на статичкото пробно оптоварување 
на дигалката со товарот во положба што им одго-
вара на најголемите напрегања односно деформа-
ции на носечката конструкција на дигалката, се 
мери најголемото улегнување на конструкцијата 
(на носачот, конзолата, мостот, кракот) односно на 
кабелот, а по потреба со помош на тензиометар се 
проверуваат напоните на карактеристичните места 
на конструкцијата на дигалката. 

Најголемото измерено улегнување на конструк-
цијата односно кабелот мора да биде во границите 
предвидени во проектот на дигалката за новосо-
градени дигалки односно во границите предвидени 
со статичкото пресметување за дигалките што не-
маат документација. 

Член 171 
По истекот на времето пропишано во членот 170 

став 1 од овој правилник, товарот се спушта на 
почвата и се проверува дали конструкцијата на 
дигалката се вратила во првобитната положба од-
носно дали на неа настанале трајни деформации. 

Ако на конструкцијата на дигалката, на неј-
зините делови или на носечката и товарната опре-
ма се утврди постоење на траги на трајни дефор-

мации односно оштетувања, дигалката не смее да 
се пушти во работата додека не се испитаат и не 
се отстранат причините на деформациите или 
оштетувањата и дигалката повторно не се подложи 
на статичка пробно оптоварување. 

Динамичко пробно оптоварување 
Член 172 

Динамичко пробно оптоварување на дигалките, 
во смисла на точката 5 на членот 167 од овој пра-
вилник, се врши по извршеното статичко пробно оп-
товарување, и тоа со пробен товар поголем за 10%  
од максималната носивост на дигалката. 

Динамичкото пробно оптоварување на дигал-
ката со пробниот товар од ставот 1 на овој член 
се врши така што пробниот товар добро ќе се при-
цврсти за кукачката односно за друго зафатно 
средство со кое дигалката постојано работи и по 
тоа се подига, се пренесува и се спушта повеќе 
пати се додека добро не се испита дејството на 
сите механизми, на кочниците и на сигурносните 
уреди на дигалката. 

Динамичкото пробно оптоварување на дигалка-
та КОЈ а се употребува само за дигање и спуштање 
на товар без негово пренесување (дигалки од мо-
стон или друг тип за дигање односно спуштање на 
хидраулички затворачи во водостаници или во 
хидроелектрани и сл.), може да се врши само со 
дигање односно спуштање на пробниот товар без 
движење на мостот и на товарната количка (мач-
ката). 

Времето на испитувањето зависи од сложено-
ста на конструкцијата на дигалката и од условите 
на работата. 

Член 173 
Ако за време на статичкото и динамичкото 

пробно испитување, како и по извршеното испиту-
вање, не се утврдат траги на трајни деформации 
на носечката конструкција односно кварови или 
оштетувања на уредите и на носечката опрема, ди-
галката може да се пушти во работа со претходно 
издавање потврда односно со евидентирање на ре-
зултатите на испитувањето согласно одредбите на 
ст. 5 и 6 на членот 166 од овој правилник. 

При статичкото и динамичкото пробно испиту-
вање од чл. 170 и 172 на овој правилник, мораат 
галки, освен на кабел-дигалките, се врши така што 
ставување на дигалката на крајот на кранската 
патека, забрана на минување под дигалката, пре-
дупредување кон работниците што се наоѓаат во 
близина на дигалката и сл.). 

Периодично испитување 
Член 174 

Периодичното испитување на дигалките се вр-
ши во согласност со одредбите од Правилникот за 
периодичните испитувања на орудијата за работа 
и уредите, хемиските и биолошките штетности и 
микроклимата. 

По исклучок од одредбата на членот 10 став 3 
од правилникот наведен во ставот 1 на овој член, 
роковите во кои се вршат периодичните испиту-
вања на дигалките од прва и втора погонска класа 
можат да бидат подолги од три години но не по-
долги од пет години 

Рокот од ставот 2 на овој член може да се про-
должи само ако погонската класа на дигалката е 
утврдена според важечкиот југословенски стан-
дард - JUS M.D1.020. 

3. Обврски на работниците запослени на дигалки 
Член 175 

Должноста на дигалкар, врзувач на товар и 
на сигналист можат да ја вршат само оние лица 
на кои работната организација им ја признала 
стручната оспособеност (стручна подготовка) за 
вршење на тие должности, под условите и на на-
чинот што се определени со важечките републички 
прописи. 
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Член 176 
Пристап на дигалка дозволен е само на лице 

запослено на управувањето и одржувањето на ди-
галката, како и на овластеното лице што е запо-
знаено со опасностите на работата на дигалката. 

За пристап на дигалка смеат да се користат 
само за таа цел' определени приоди. На дигалката 
во текот на работата смее да се качува друго лице 
дури по претходен договор со дигалкарот, и тоа 
само за време на мирување на дигалката. 

Пристап на надземна кранска патека и во неј-
зината непосредна околина (пешачка патека, ра-
ботна платформа и сл.) дозволен е дури по спо-
годба со дигалкарот на дигалката која се движи 
по таа патека односно во непосредната близина на 
патеката. 

Дигалкар 
Член 177 

Дигалкар е лице што управува со дигалка и 
кое ги исполнува здравствените и стручните ус-
лови предвидени за управување со дигалка врз 
основа на важечките прописи и општиот акт на 
работната организација. 

Пред стапувањето на работното место дигалка-
рот мора да се подложи на општ лекарски преглед 
заради утврдување на општата здравствена сос-
тојба и на специјален лекарски преглед заради 
утврдување на психичките способности за вршење 
на работите на дигалкар и на испитување на сети-
лата на видот и слухот. 

Дигалкарот мора да се подлага на контролен 
комисиски лекарски преглед најмалку еднаш го-
дишно, како и по секоја несреќа во врска со ра-
ботата на дигалката и по прележана потешка бо-
лест. 

Лицата што боледуваат од епилепсија, вртогла-
вица, грчеви, висок односно низок крвен притисок 
или малокрвност, како и лицата кај кои ќе се ут-
врди неспособност за потребна концентрација и не-
доволен интензитет на внимание при потребна 
острина и брзина на забележување, не можат да 
се запослуваат на работното место на дигалкар. 

Член 178 
Пред почетокот на работата дигалкарот е дол-

жен со преглед во смисла на членот 161 од овој 
правилник да се увери дека сите важни делови на 
дигалката се во исправна состојба Ако забележи 
неправилност односно квар на дигалката, на де-
лови на дигалката, на опремата или на носечките 
средства, дпгалкарот е должен веднаш да ја запре 
работата и за тоа да поднесе пријава до непосред-
ниот раководител. 

Ако дигалкарот при преземањето на работата 
или во текот на работата од кои и да било причи-
ни не се чувствува сигурен да ракува и натаму со 
дигалката, должен е за тоа веднаш да го извести 
непосредниот раководител. 

Член 179 
Пред да го напушти своето работно место, ди-

галкарот е должен наполно да ја растовари ди-
галката, да ja подигне кукачката до најголемата 
дозволена височина и дигалката, ако е подвижна, 
да ja постави на определено место. Сите команди 
на дигалката дигалкарот мора да ги постави на 
нулева положба, а прекинувачот во кабината да 
го исклучи. Прекинувачот на разводната батерии 
односно на столбот за спојување со мрежата мора 
во исклучена положба уште и да се заклучи, ако 
дигалката е сама на кранската патека или ако 
има довод на струјата со помош на кабел. 

На подвижната дигалка на отворен простор ди-
галкарот е должен, покрај спроведувањето на мер-
ките на заштита наведени во ставот 1 на овој 
член, со помош на посебни кочни направи (кочни 
папучи, котви, автоматски или рачни шински кле-
шти и др.) да ја обезбеди дигалката од несакано 
движење поради дејство на ветрот. 

Член 180 
Ако во текот на работата на дигалката под 

оптоварување од кои и да било причини во мре-
жата ќе снема електрична струја (квар во мре-
жата од висок напон, исфрлање на автоматските 
склопки или осигурувачите и др.), дигалкарот е дол-
жен сите команди на дигалката веднаш да ги по-
стави на нулева положба и дигалката по можност 
да ja растовари со спуштање на товарот на почва-
та со помош на рачна или ножна кочница. Во слу-
чај тоа да е неможно, дигалкарот мора веднаш да 
преземе мерки на заштита со забранување на ми-
нување под товарот што виси. 

Член 181 
Дигалкарот мора во текот на работата да води 

сметка за исправноста на'работата на дигалката а 
особено за исправноста на сигурносните уреди (на 
автоматскиот исклучувач на струјата, кочниците, 
сигналот и др). Во случај на неисправност на КОЈ И 
да било сигурносен уред, дигалкарот е должен вед-
наш да ја запре работата на дигалката и кварот на 
уредот да му го пријави на непосредниот раководи-
тел односно на стручнсто лице што е во работната 
организација задолжено да врши поправка на ди-
галки. 

Член 182 
При дигање, пренесување и спуштање на то-

варот со дигалка, дигалкарот е должен да се упра-
вува според знаците на сигналистот односно на ли-
цето што го врзува и обесува товарот за кукачката 
на дигалката. 

Пред тргнувањето и за време на движењето, 
како и на почетокот на промената на работната 
операција (дигање или движење на мостот, мач-
ката, вртења на кракот и др.), на оптоварена мос-
на, столбна градежна со обртен или наклонувачки 
крак, конзолна работилничка и на нив слична ди-
галка, дигалкарот мора внимателно да го следи 
движењето на товарот и да дава звучни сигнали, 
ако во манипулациониот простор над кој минува 
товарот се наоѓаат лица зафатени со други работи. 

При пренесување на товар на кабел-дигалка 
над запоседнато градилиште (на кое се наоѓаат 
градежни столбни дигалки и други дигалки, дело-
ви од објекти, скелиња и др.), дигалкарот односно 
сигналистот е должен да води сметка дигањето и 
спуштањето на товарот да се врши при запрена 
мачка над местото на натоварот односно истоварот 
на товарот. Пренесувањето на товарот преку гра-
дилиште смее да се врши на височина што е нај-
малку за 2 m над горниот раб на највисокиот об-
јект (на врвот на столбот на дигалката и сл.) од-
носно на работното плато или скелето поставено 
на градилиштето. 

Пред спуштање на товарот или зафатното сред-
ство (ведро, траверза, кукачка и др.) на кабел-ди-
галката во манипулационо поле на столбна или друга 
дигалка, за време на истоварот на материјалот и 
во текот на повторното дигање на зафатното сред-
ство на кабел-дигалката, дигалкарот на столбната 
или друга дигалка е должен на знак на сигналис-
тот од кабел-дигалката веднаш да ја запре рабо-
тата со својата дигалка до примање на знак дека 
на дигалката може да продолжи работата 

Сите движења со оптоварена дигалка (дигање 
односно спуштање на товар, движење на мачката 
и мостот, свртување или спуштање на кракот и 
др.) дигалкарот мора да ги врши со рамномерно 
темпо, без предизвикување на ненадејно штрека-
ње и нишање на товарот 

Член 183 
Дигалкарот е должен да се грижи за правилно 

подмачкување на механизмите на дигалката, ако 
не постои лице определено за таа работа (подмач-
кувач). Подмачкување и чистење на лежиштата и 
на преносниците на снагата (редукторите) смее да 
се врши само кога дигалката мирува. 

Ако средствата за чистење и подмачкување на 
механизмите се чуваат на дигалката, тие мораат 
да се држат во посебни метални сандаци со капаци. 
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Член 184 
Дигалкарот не смее да подига товар чија те-

жина е непозната односно сомнителна, ако на ди-
галката не е вграден граничник за преоптовару-
вањето. Во таков случај дигалкарот е должен да 
бара докази за тежината на товарот, односно да 
бара претходно мерење на товарот (со динамоме-
тар и сл.) ако такви докази нема. 

За погрешно дадените податоци за тежината 
на товарот одговорно е лицето што таквите пода-
тоци му ги дава на дигалкарот. 

Член 185 
На дигалкарот му е забрането: 
1) да ја оптоварува дигалката со товар поголем 

од дозволената носивост на дигалката (освен при 
статичко или динамичко пробно оптоварување; 

2) да ги користи сигурносните уреди (гранич-
ниците, заштитните автоматски склопки и др.) за 
редовна употреба; 

3) да ги употребува отпорниците на регулато-
рот на брзината и снагата на командниот уред за 
загревање на работното место; 

4) да подига товар со косо поставено јаже (ос-
вен кај екскаватори, багери-копачи и сл.); со лу-
лање да спушта товар на место кое се наоѓа над-
вор од границата на манипулациониот простор на 
дигалката (на мосна или друга дигалка со кукач-
ка); да пренесува работници качени на товарот од-
носно на зафатното средство (на работната плат-
форма, кофа, кошница и сл.) ако таквото средство 
не е за тоа посебно опремено; 

5) директно да влече возила на шини со помош 
на мосна дигалка, ако за тоа не постои посебен у-
ред (водечка макара прицврстена за почвата, коза 
што обезбедува вертикална положба на товарното 
јаже и сл.); 

6) да остава да виси без потреба товарот на ку-
качката односно на јажето на дигалката (за време 
на прекинот на работата или недостиг на струја и 
сл.); 

7) да врши со оптоварена дигалка истовремено 
повеќе работни операции отколку што тоа го доз-
волува управувачкиот систем на дигалката при 
наполно зафатени раце, ако тоа со упатството на 
производителот на дигалката не е предвидено; да 
врши дигање односно спуштање на товарот при 
истовремено движење на мачката на носечкото ја-
же (кабелот) на кабел-дигалката; 

8) да прави полн обрт на кракот без враќање, 
ако дигалката не е за тоа конструирана (градежна 
столбна дигалка со хоризонтален крак и со ела-
стичен доводен кабел и сл.); 

9) да подига товар што не е слободен (се наоѓа 
под друг товар) или да кубе предмети зацврстени 
(вкопани) или замрзнати во земјата; 

10) да дига и пренесува опасни товари (расто-
пен метал, киселини или бази, експлозивни мате-
рии, радиоактивни материи, шишиња со компри-
мирани гасови и сл.), ако претходно не се презе-
мени посебни мерки на заштита против удар или 
закачување на товарот за околните предмети од-
носно против паѓање на товарот од зафатното сред-
ство на дигалката (кукачки со осигурувач, мрежи 
и сл.). 

Член 186 
Дигалкарот е должен во својата работа да се 

придржува кон одредбите на овој правилник од-
носно кон упатствата на производителот на дигал-
ката, како и кон општиот акт на работната органи-
зација за заштитата при работата со дигалката со 
која ракува. 

Дигалкарот е должен да го одбие секое барање 
на другите лица што им е противно на одредбите 
на прописите наведени во ставот 1 од овој член. 

Сигналист и врзуван на товар 
Член 187 

Како сигналист, во смисла на овој правилник, 
се подразбира лицето обучено и исклучително за-

послено со давање знаци на дигалкарот при мани-
пулацијата со товарот на дигалката на која дигал-
карот од своето работно место не е во можност 
делумно или во целост да го следи движењето на 
товарот при дигањето, пренесувањето и спушта-
њето на товарот односно на носечкото или зафат-
ното средство (лучки дигалки, столбни градежни 
дигалки, кабел-дигалки и др.). 

Начинот на давањето на знаците од ставот 1 
на овој член (со рака или со усни команди) кај 
мосни дигалки во хала, кај столбни дигалки на 
градилиште, каЈ лучки дигалки во луки, кај ка-
бел-дигалки над река и др., зависно од видот на 
дигалката, далечината на транспортот и средината 
во К О Ј а се врши Транспортната манипулација, се 
утврдува со општиот акт на работната организа-
ција. 

За сигналистот од ставот 1 на ОВОЈ член важат 
одредбите на членот 177 став 3 од овој правилник, 
а за сигналистот на кабел-дигалка важат одредби-
те на членот 177 ст. 2 и 4 од овој правилник. 

Член 188 
Врзувачот на товарот е лице обучено за рабо-

тите на врзување, зацврстување односно обесува-
ње и урамнотежување на товарот на кукачката или 
на друго зафатно односно носечко средство на ди-
галката (клешти, шепи и др.). Врзувачот на това-
рот му дава на дигалкарот вообичаени односно до-
говорени знаци со рака за маневрирање со дигал-
ката и за манипулирање со товарот, ако е тоа 
предвидено со општиот акт на работната органи-
зација. 

Со знаците од ставот 1 на ОВОЈ член мораат, 
пред стапувањето на работните места, да бидат 
запознаени сите работници што работат на паку-
вање, врзување и обесување на товарот за кукач-
ката на дигалката односно што работат на другите 
манипулации со товарот. 

Ако манипулацијата со товарот (врзување, о-
бесување, придржување на товарот и сл) ја вршат 
група работници, знаците за дигање, пренесување 
и спуштање на товарот смее да ги дава само еден 
работник. 

Член 189 
При употреба на врска од синџири или на че-

лични помошни јажиња за врзување и обесување 
на товарот за кукачката на дигалката, сигналистот 
односно врзувачот на товарот мора во поглед на 
дозволеното оптоварување и аглите помеѓу краци-
те на врската на синџирите односно јажињата да 
се придржува кон одредбите на чл. 39, 47 и 48 од 
овој правилник. 

Член 190 
Пред врзувањето на товар во ^симетрична 

форма, товарот мора да биде поставен на дрвени 
подлошки така што јажето или синџирот да може 
слободно да се провре под товарот. Пред конечно-
то подигање на товарот во несиметрична форма, 
како и на товарот во симетрична форма чија те-
жина ја достигнува граничната вредност на носиво-
ста на дигалката, сигналистот односно врзувачот 
на товарот мора претходно да ја провери рамноте-
жата на товарот и сигурноста на врските со дава-
ње знак за подигање на товарот на мала височина 
— не поголема од 100 mm од почвата. 

При дигањето на товарот од место односно при 
спуштањето на товарот на место во близина на 
ѕид или столб на просторијата односно објектот 
или во кошницата односно од кошницата на вози-
лото (железнички вагон, камион и сл.) или покрај 
возилото, лицата што вршат манипулација со то-
варот (сигналист, врзувач на товарот, транспортни 
работници) мораат да се отстранат на време од 
просторот помеѓу товарот и наведените објекти. 

Член 191 
При врзувањето на товарот со остри рабови со 

помош на синџири или јажиња, врзувачот на то-
варот е должен синџирите односно јажињата да 
ги заштити од штетни деформации со наместување 
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или подметнување помеѓу острите рабови на това-
рот и синџирите односно Јажињата подлошки од 
дрво или подлошки од еластичен материјал. 

Пред врзувањето на товарот што треба да се 
пренесува, врзувачот на товарот мора внимателно 
да го одбере носечкото средство (синџир, Јаже или 
врски од синџири, јажиња) што со својата јачина 
односно носивост и одговара на тежината на това-
рот, придржувајќи се при тоа и кон одредбите на 
чл. 39. 47 и 48 од овој правилник. 

Употреба на оштетени или необележени син-
џири односно Јажиња за врзување на товар или 
за обесување на товар за кукачката на дигалката, 
е забранета. 

Врзувачот на товарот односно сигналистот не 
смее да дозволи, спакуваниот товар да се зафаќа 
со кукачката на дигалката за неговите врски или 
обвивката. 

Член 192 
Со дигалката што сочинува составен дел на 

опремата на работното место (со помала конзолна 
дигалка кај машини работилици, со мосна дигалка 
со управување од подот, со висечка монорајна ди-
галка во кадилница, кланица и сл.), смее да раку-
ва работник на такво работно место под услов да 
е обучен во работите за врзување на товар и за 
ракување со односната дигалка. 

Лица замолени на одржувањето и поправките на 
дигалки 

Член 193 
Да ги одржуваат дигалките и да вршат по-

правки на дигалките можат само стручни и здрав-
ствено способни работници, посебно овластени за 
таа работа со општ акт на работната организација 
и запознаени со опасностите на работата на ди-
галка (работа на височина, опасност од удар на 

-електрична струја и др.). 
Поголеми поправки на дигалки, по прегледот 

и испитувањата во смисла на членот 162 од овој 
правилник (годишни, вонредни, генерални), вршат 
работниците од ставот 1 на овој член врз основа 
на писмен налог и упатство од стручното лице 
(инженер, техничар, работоводител) задолжено за 
одржување на машините односно на дигалките во 
работната организација. 

Член 194 
Неисправната подвижна дигалка мора, заради 

поправка, да се доведе на K p a j O T на кранската па-
тека или на такво место на кое не ја попречува 
работата во погонот ниту ги загрозува животите 
на работниците при минувањето под односно по-
крај дигалката. 

Ако на заедничка кранска патека работат по-
веќе дигалки (мосни, столбни, портални и др.), 
одговорното лице за поправка на дигалката, во 
спогодба со раководителот на погонот, претходно 
ќе го определи местото погодно за поправка на не-
исправната дигалка и ќе ги спроведе потребните 
мерки на заштита за безбедна работа на лицата 
запослени на поправката (заштитни огради, исклу-
чување на струјата со блокирање на лизгавите во-
дови" и сл.). 

Под неисправната мосна дигалка и друга ди-
галка со надземен колосек, работникот што врши 
поправка мора пред почетокот на работата да го 
постави предупредувањето од членот 157 став 3 од 
ОВОЈ правилник. 

Пристап во загрозениот простор дозволен е 
само во спогодба со лицето што ја врши поправка-
та, а при задолжително обострано зголемување на 
претпазливоста. 

Член 195 
Пред да се пристапи кон поправки на елек-

тричната инсталација односно на механизмот на 
дигалката, претходно мора да се исклучи доводот 
на Струјата на дигалката со исклучување на глав-
ниот прекинувач за спој со напојната мрежа и да 
се заклучи прекинувачот. 

Ако не е можно да се исклучи главниот преки-
нувач на струјата поради работата на две или по-
веќе дигалки на заедничка кранска патека (на 
мосни и конзолни дигалки со лизгави водови), ра-
ботникот што ја врши поправката мора претходно 
да го исклучи одземачот на главните лизгави во-
дови на струја. Ако ни тоа не е можно поради 
конструкцијата на лизганите, работникот мора да 
го исклучи доводот на струја со разделната рачна 
склопка на главните лизгави водови или на мос-
тот на дигалката, вграден помеѓу две соседни сек-
ции на лизгави водови или помеѓу одземачот на 
струјата и лизгавите водови на мостот на дигалка-
та според одредбата на членот 129 став 1 од овој 
правилник и да ја заклучи склопката. Употребата 
на биметална склопка за исклучување на доводот 
на струја за наведената цел на дигалка е забра-
нета. 

Член 196 
По завршените поголеми поправки на дигал-

ките (член 193 став 2) стручњакот или одговорното 
лице во работната организација ќе одлучи дали 
мора да се изврши испитување на дигалката со 
статичко и динамичко пробно оптоварување спо-
ред чл. 168 и 172 од ОВОЈ правилник, или само про-
бно испитување според членот 167 точ. 1 до 3 од овој 
правилник. 

Член 197 
Работниците запослени на одржување и по-

правки на дигалките се должни при работата, по-
крај упатствата од членот 193 став 2 на овој пра-
вилник, да се придржуваат и кон упатствата од 
раководителот одговорен за заштитата при рабо-
тата во работната организација. 

4. Средства на личната заштита при работата и 
лична заштитна опрема 

Член 198 
Работниците запослени на дигалки мораат да 

имаат и при работата да користат соодветни лични 
заштитни средства и заштитна облека и обувки, 
и тоа: 

а) дигалкар: 
1) заштитни очила во боја против блескава 

светлост на растопени метали односно против бле-
скава светлост на сонцето, или против други штет-
ни светлосни зрачења, ако е запослен во близина-
та на печка за топење метал или друг материјал 
или ако е на дигалката сместена на слободен про-
стор изложен на блескава светлост на сонцето. 

2) штитник за очи и лице, ако застрашува 
опасност од прснувачки капки на растопен метал 
или друг материјал; 

3) наметало поставено со животински кожички 
(бунда), ако е изложен на студ и ветар (на лучка, 
пристанишна, бродоградилишна, градежна дигал-
ка, на авто-дигалка, дигалка на гасеници на ек-
скаватор или друга дигалка што работи на отво-
рен простор); 

4) маска за заштита од јагленмоноксид односно 
од други штетни гасови или прав, ако застрашува 
опасност од повремена поЈава на гас односно прав; 

б) сигналист, врзуван на товар и работници 
што на дигалката вршат манипулација со товарот: 

1) заштитни нараквици; 
2) заштитни обувки со челично капче; 
3) кабаница за дожд а, по потреба, и бунда ако 

работат зиме на отворен простор; 
4) заштитен шлем; 
в) работници запослени на одржување и по-

правки на дигалка: 
1) бравари: 
— заштитна облека (работна облека); 
— заштитен ремен (за работа на височина); 
— заштитен шлем; 
— кабаница за дожд (за работа надвор); 
— заштитни обувки со челично капче; 
— заштитни нараквици (кожени ИЛЈЈ гумени); 
— торба за алат; 
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2) електричари: 
— заштитна облека (работна облека); 
— заштитни гумени обувки; 
— заштитен шлем; 
— заштитни гумени нараквици; 
— кабаница за дожд (за работа надвор); 
— заштитен ремен (за работа на височина); 
— торба за алат. 
Видот на личното заштитно средство и заштит-

ната облека и обувки за работниците под а), б) и 
в) од ставот 1 на овој член, се определува со оп-
штиот акт на работната организација зависно од 
штетните влијанија за секое работно место однос-
но за група сродни работни места. 

Ако современата заштита на работниците запо-
слени на дигалки и на одржување и поправки на 
дигалки бара употреба и на други лични заштитни 
средства и заштитни облеки и обувки, покрај сред-
ствата наведени во ставот 1 на овој член, работ-
ната организација е должна таквите средства и 
заштитни облеки и обувки благовремено да ги на-
бави во потребни количини и на работниците да 
им ги стави на користење. 

Личните заштитни средства и заштитните об-
леки и обувки за кои постојат југословенски стан-
дарди, во поглед на изработката и квалитетот на ма-
теријалот од кој се изработени мораат да ги испол-
нуваат условите пропишани , со тие стандарди. 

(Прва страна на кориците) ' У 

Образец бр. 1 
(во тврд повез) 

(формат 210 X 292 mm) 

МАТИЧНА КНИГА 
ЗА ДИГАЛКАТА 

РЕГ. БР. 
ИНВ. БР. 

МАТИЧНА КНИГА 
ЗА ДИГАЛКАТА 

1. Производител на дигалката 

2. Вид, тип, серија и фабрички број на дигалката 

3. Погонска класа на дигалката: 
4. Вид на погонот: ' 
5. Максимална носивост: 
6. Година на изработката: 
7. Датум на испитувањето: 
8. Број на атестот на стручната установа: 
9. Инвентарски број: 

10. Регистарски број: 
11. Корисник на дигалката: 

Забелешки: 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 199 
Мерките на заштитата на постојните дигалки 

што делумно не ги исполнуваат условите предвиде-
ни со одредбите на овој правилник а особено во 
поглед на сигурносните уреди (кочници, гранични 
исклучувачи на струјата, сигнални направи, бра-
ници, одбојници, котвени клешти и сл.), мораат во 
што пократок рок, а најдоцна во рок од три го-
дини од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник, да се усогласат со одредбите од овој пра-
вилник. 

По исклучок од ставот 1 на овој член, работни-
те организации — корисници на повеќе од 20 мос-
ни или други дигалки, вградени во градежни об-
јекти (во металуршки претпријатија, во машино-
градбата) проектирани односно поставени пред де-
нот на влегувањето во сила на овој правилник, мо-
жат мерките на заштитата од ставот 1 на овој 
член, како и мерките на заштитата пропишани во 
чл. 100 до 110 на овој правилник во поглед на стол-
биштата, приодите, проодите и работните платфор-
ми на дигалките, да ги усогласуваат постепено и 
во рок подолг од три години но не подолг од пет 
години. 

Член 200 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат Правилникот за 
хигиенско-техничките заштитни мерки при рабо-
тата со дигалки („Службен лист на СФРЈ", бр. 
29/64) и Правилникот за мерките и нормативите на 
заштитата при работата со дигалки на кабел 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 19/68). 

Член 201 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 09-92/3 
15 мај 1969 година 

Белград 
Претседател^ 

на Сојузниот совет за труд, 
Антон ПодаЈнар, с. р. 

З а б е л е ш к а : Сите рубрики, освен рубриките 
под 10 и 11, за дигалките произведени по денот на 
влегувањето во сила на овој правилник ги пополну-
ва производителот на дигалката. Податоците за ди-
галките затечени во погон ги дава корисникот на 
дигалката. Во рубриката под 10 го внесува бројот од 
регистарот на дигалката само онаа работна орга-
низација која има повеќе дигалки и која води ре-
гистар на дигалките. 

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ НА ДИГАЛКАТА 

1 За дигалките од типот на кранови: (мосни, пор-
тални, полу-
портални, п. 
у. мостови, 
столбни, ку-
ловидни, ав-
то-дигалки, 
кабел-дигал-
ки и др.) 

1. Тип на дигалката: 
2. Погонска класа (според JUS):  
3. Носивост: 
3.1 на главната куКачка 1) 
3.2 на помошната кукачка 1) 
4. Распон на мостот 

односно столбовите: m 
5. Височина на дигање: m 
5.1 на главната кукачка m 
5.2 на помошната кукачка m 
6. Брзина на дигалката т / ѕ 
6.1 на главната кукачка m/'s 
6.2 на помошна кукачка т / ѕ 
7. Брзина на движење: 
7.1 на МОСТОТ m/min 
7.2 на мачката m/min 
7.3 на столбот ш/mm 
7.4 на порталот m/mm 
7.5 на возилото или пловилото m/min 
7.6 вртење на кракот 0 min 
8. Дофат на кракот2): m 
9. Тежина: 
9.1 на мостот 1) 
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-1) 
-1) 
-1) 

9.2 на мачката 
9 3 на кукачката или друга зафатна направа 
9.4 на столбот или кулата 

(со баласт) 
9.5 на кракот (со противтег) 
9.6 на носечкиот кабел 
9.8 вкупна тежина на дигалката 

10. Притисок врз шината или почвата по тркало: 1) 

-1) 
-1) 
-1) 

О Во kg, kp односно во тони или Мр. 
Брзините од тон 6 и 7 се номинални (називни). 

') Да се стави натмалиот и најголемиот; ако дигалката има 
повеќе карактеристични дофати, да се наведат: 

11. Коефициент на стабилноста: 
11.1 со товар и дополнителни оптоварувања 
11.2 со товар и без дополнителни 

оптоварувања 
11.3 сопствена стабилност, без товар, 

вон од погон, со ветар 
12. Карактеристика на механизмот за дигање: 

Ре
де

н 
бр

ој
 

Вид на дигање 

На
чи

н 
на

 п
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-
но
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т 

fв
ит

ел
 

ил
и 

др
.) 

П
ре

чн
ик

 н
а 

ба
ра

ба
но

т 
во

 m
m

 

1 главно дигање 

2 помошно дигање 

3 дигање на кракот 

4 дигање на столбот 

13. Карактеристика на кочниците: 

Вид движење 
со кочница 

главно дигање 

помошно дигање 

движење на дигалката 
(на мостот, порталот, 
столбот) 

движење на мачката 

дигање на кракот 
(стрелата) 

вртење на обртниот 
дел 

Сигурносни уреди: 
граничници на движењето на механизмот: 
за дигање на кукачката 
за спуштање на кукачката 
за движење на мостот, порталот, столбот -
за движење на мачката 
за дигање на кракот, столбот 
за вртење на кракот 
исклучувачи на струја: 
при преоптоварување 
при краток спој 
при пречекорување брзината на ветрот 
при искосување на мостот, кабелот и др. 
(ненаведено) 
(ненаведено) 

14. 
14.1 
14.1.1 
14.1.2 
14.1.3 
14.1.4 
14 1.5 
14.1.6 
14.2 
14.2.1 
14.2 2 
14.2.3 
14.2.4 
14.2.5 
14.2.6 
14.3 направи или уреди за спречување на движење 

под дејство на ветрот: 
14.3.1 папуни, рачни или автоматски клешти и др. 
14.4 направи или уреди против превртување на ди-

галката: 
14.4.1 греди, блокови, рачни или автоматски потпи-

рачи 
14.5 покажувачи (индикатори): 
14.5.1 на дофатот на кракот, на наклонот на дигал-

ката 
14.5.2 на носивоста во врска со дофатот -
14.5.3 на отстојанието на зафатната направа 

од кабелот или теренот 
14.5.4 на состојбата на грабалката (отворено, затво-

рено) 
14.5.5 
14.5.6 
14.6 
14.6.1 
14.6.2 

14.6.3 
15. 
15.1 

на искосувањето на мостот, кабелот 
на брзината или јачината на ветрот 11 

сигнални уреди (за предупредување и команда): 
ѕвонце, сирена, труба 
со раце, со телефонски уред, радио-уред, 
телевизиски уред 
(ненаведено) 
Вид на погонот: 
електрична струја 

(вид на струјата, напон, фреквенција , инсталирана 
снага во kW) 

15.1.1 мотор со внатрешно согорување (бензин, нафта) 

(вид гориво, снага во КЅ) 

15.1.2 комбинација Дизел-генератор 

(вид гориво, снага во КЅ) 

15 1.3 парна машина 

(систем, притисок на парата, снага во КЅ) 

15.1.4 (ненаведено) 
16. Заштита против удар на струја, на гром: 

16.1 
(систем на заштита од допирен напон на погон-

ската струта) 

16.1.2 
(систем на заштита од допирен напон на струјата 

за осветление, греење и др.) 

16.1.3 
(заштита против атмосферското празнење - гром, 

отпор на уземјувањето и д р ) 
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16.1.4 Вид на електрична струја, напон и снага во 
струјното коло: 

Коло на струјата Слага 
во kW 

flu 

1 
1 
2 

3 
4 

5 

6 
17. 

за погон 
за управување 
работно осветление 

помошно осветление 

греење, клима-уреди и 
други уреди 

Карактеристики на челичните јажиња на ди-
галка:1) 

Назив на јаже 
според називот 
и местото на 

употребата 

Ко
нс

тр
ук

ци
ја 

на
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е 

во
 

kg
/m

m2 

1 5 

Носечко јаже: 
(подвижно) 

1 главна кукачка 
помошна кукачка 

Јаже на грабалка: 
на кофа, копач 
и сл. 
носечко 
затворачко 
Јаже на кракот: 

3 подигачко 
затезно 

Кабелско јаже: 
носечко ^неподвижно) 
товарно (подвижно) 
Други јажиња 

Ј) Се пополнува според податоците од атестот на произ-
водителот на Јажето. 

18. Карактеристики на приборот за фаќање на то-
варот: 

К у к а ч к а 

18 2 
18.2.1 
18.2.2 
18.2.3 
18.2 4 

18.2.5 
18.3 
18.3.1 
18 3 2 
18.3 3 
18.3.4 
18.4 
18.4 1 
18.4.2 
18.4.3 
18.4.4 
18 5 
18.5.1 
18.5.2 
18.5.3 
18.5.4 
18.6 
18.6.1 
18.6.2 
18.6.3 
18 6.4 

18.6.5 
18.6.6 
18.6 7 
18.6.8 
18.6.9 

грабалка со едно или две јажиња: 
зафатнина 
насилна тежина 
сопствена тежина 

—1) 
- 1 ) 

најголема дозволена тежина на оптоварена 
грабалка 1) 
производител и фабрички број на производот 
кофа за извртување: 
зафатнина - т г 

насилна тежина "И 
сопствена тежина 1) 
тежина на натоварена кофа 1) 
кофа со отворање: 
зафатнина -rtv 
насилна тежина 
сопствена тежина 
тежина на натоварена кофа 
кофи-копачи: 
зафатнина 

- I ) 
- 1 ) 
-1) 

- т г 

- 1 ) 
- 1 ) 
- 1 ) 

насилна тежина 
сопствена тежина 
тежина на натоварен копач :— 
магнети за дигање на товарот: 
вид на струја, напон на струја, тип на магнет 
сопствена тежина 1) 
номинална носивост (за масивни блокови) —1) 
носивост за парчиња сурово железо (масли) и 
сл . 1) 

-1) 
-1) 

носивост за струганки 
носивост за тркалезни парчиња железо 
производител на електромагнетите 
фабрички број и година на изработката 
други податоци 

Ј) Тежината да се наведе во kg. kp t или Mg. 

18.7 

18.7.1 
18.7.2 
18 7 3 
18.7.4 
18.7.5 

18.7.6 
18 7.7 
18.7.8 
18.7.9 
18 8 

пнеуматички прибор за фаќање на товарот 
(стакло во табли, мермер, камен, лимови, бакар 
и сл. во плочи): 
носивост на рамката  
број на шмукалки 
височина на потпритисокот (вакуумот) ko/em' 
производител и фабрички број 
друг специјален прибор за фаќање на товарот 
(висечки шепи, канџи, коленести клешти, гре-
ди, траверзи и сл.) 
сопствена тежина -
носивост 
други податоци -
производител и фабрички број 
податоци за заварените врски на основни но-
сечки елементи на металната конструкција на 
дигалката1) (на носач на мостот, столбот, кра-
кот и др.): 

о ft 2 . „ g о 3 о о ј2 а В а е 4 h Mio о 

1 главна^кукачка 
2 помошна кукачка 
3 ламелеста кукачка 
4 узенгија 
5 специјална кукачка 
в) само за кукачки изложени на високи температури (ле-

арски и металуршки печки). 
') сахмо за кукачки над 10 Мр носивост. 

податоците ги обезбедува производителот на конструк-
цијата на дигалката 

Вид на струјата Напон 
во W 
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19. 

19.1 

19.1.1 

19.1.2 

19.1.3 

19.1.4 

19.15 

19.1.6 

19.1.7 

19.1.8 

19.1.9 

19.1.9.1 

19.1.9.2 

19.1.9.3 

19.2 

19.2.1 
19.3 

19.3.1 
19.4 
19.4.1 
19.5 

19.5.1 
19.5.2 

19.5.3 

19.5.4 

19.5.5 

19.5.6 

19.5.7 

19.5.8 

19.5.9 
20. 

Карактеристики на кранската патека: 
а) за мосни и други дигалки, со колосек над 

почвата: 
растојание на шините за возење на мо-
стот mm 
растојание на шините за возење на мач-
ката -mm 
тип шина од точката 19.1 односно главни 
димензии mm 
тип шина од точката 19.1.1 односно глав-
ни димензии mm 
начин на спојување на шини и на при-
цврстување за носачот 
зазор помеѓу шините на кранската пате-
ка кај 20оС mm 
други податоци 
б) за портални и столбни дигалки, претовар-

но-натоварни мостови и др., со колосек на 
почва: 

растојание на шините за возење на пор-
талот, мостот, столбот mm 
растојание на шините за возење на мач-
ката mm 
тип шина од точката 19.1.7 односно глав-
ни димензии mm 
тип шина од точката 19.1.8 односно глав-
ни димензии mm 
начин на спојување на шини и на прицвр-
стување за подлогата 
зазор помеѓу шините на кранската патека 
кај 20оС mm 
тип прагови, материјал, димензии на пре-
секот, должина 

20.1 

20.1.1 
20.1.2 

20.1.3 пробен товар за динамичко испитување —1) 
20.1.4 време на динамичко испитување со проб-

ниот товар mm 
20.1.5 најголемо (измерено) улегнување на мо-

стот mm 
б) дигалки со обртен и наклонувачки крак, 

подвижни на шини и неподвижни 
(градежни, лучки, крајбрежни); 

носивост на најголем дофат од m 1) 
прјјрен товар за статичко испитување на 
најголем дофат од m 1) 
време на статичкото испитување со проб-
ниот товар min 
пробен товар за динамичко испитување 
на најголем дофат од m 1) 

201.6 

20.1.7 

20.1.8 

20.1.9 

20.1.9.1 

20.1.9.2 

време на динамичкото 
пробниот товар 

испитување со 
-mm 

растојание помеѓу праговите 
материјал на долниот строј на кранската 
патека 
дебелина на баластниот слој (височина) — 
најмал допуштен радиус на кривината —m 
други податоци 
допуштени отстапувања за дигалките под 
а) и 6): 
за надолжниот пад на колосекот во %о 
за улегнувањето на мостот, кракот, кон-
золата, кабелот под најголемо допуштено 
оптоварување на најнеповолната по-
ложба : 
за мостот, носечкиот кабел (јаже) со то-
вар насреде mm 
за кракот, конзолата и сл. на крајот или 
на најголемиот дофат mm 
за еластичното улегнување на колосекот 
под тркалото на дигалката mm 
за растојанието помеѓу внатрешните ра-
бови на главата на шините ±mm 
за разликата во височините на површи-
ната на главата на шините во напречен 
пресек на колосекот и во однос на расто-
јанието на шините ±%о 
систем на уземјување против атмосфер-
ски празнења 

20.1.9.3 
20.1.9.4 
20.1.9.5 

20.1.9.6 

20.1.9.7 

20.1.9.8 

20.1.9.9 

20.1.9.9. 

20.1.9.9. 

најголемо (измерено) улегнување на кра-
кот min 
в) дигалки со обртен и наклонувачки 

крак, подвижни на возила или пло-
вила (авто-дигалки на тркала и на 
гасеници, железнички дигалки, плов-
ни дигалки и сл.): 

носивост на најголем дофат од m 1) 
носивост на најмал дофат од m 1) 
пробен товар за статичкото испитување 
од точката 20.1.9.3 1) 
пробен товар за динамичкото испитува-
ње од точката 20.1.9.4 1) 
време на статичното испитување со про-
бниот товар min 
време на динамичкото 
пробниот товар 

испитување со 
-mm 

најголемо (измерено) улегнување на кра-
кот min 
г) кабел-дигалки: 

1 номинална носивост на кукачката (ко-
фа, ведро, копач) 1) 

2 пробен товар за статичко испитување —1) 
Ј) Во kg или кр односно во t или Мр. Ј) Ка ј дигалки со два или повеќе механизми за дигање 

односно со две или повеќе кукачки, се испитува со 
статичко и динамичко пробно оптоварување посебно 
секој механизам или сите механизми заедно односно 
истовремено, зависно од условите на работата на тие 
механизми. Се внесува само големината на најголемиот 
пробен товар (поединечен односно збирен). 

20.1.9.9.3 време на статичното 
пробниот товар 

испитување со 
-min 

20.1.9.9.4 пробен товар за динамичко испитување 1) 
20.1.9.9.5 време на динамичкото испитување со 

пробниот товар min 
Дигалката е проектирана, конструира-21. 

-ohm отпор од системот на уземЈувањето -
Пробно (статичко и динамичко) испиту-
вање на дигалката: 
а) дигалки од мостен тип со мачка на 

мостот и со кранска патека над почва 
и на почва: (мосни, портални, полу-
портални дигалки, претоварно-нато-
варни мостови со грабалка): 

номинална носивост на кубанката, гра-
балката, магнетот 1) 
пробен товар за статичко испитување2) —1) 
време на статичкото испитување со проб-
ниот товар min 

на и изработена врз основа на совре-
мените технички достигања и важечки-
те југословенски односно странски стан-
дарди, со примена на мерките и норма-
тивите за заштита при работата пропи-
шани со Правилникот"^ општите мер-
ки и нормативи за заштита при работа-
та со дигалки. 
Техничките податоци и крактеристики 
на дигалките, што се внесени во оваа 
книга, земени се од техничката доку-
ментација на дигалката. 

(Место и датум) 

(Потпис на раководителот 
на Т. О. или Т. К. на ра-
fk)THaTa организација на 

производителот) 
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21 Кон дигалката е приложена следната 
техничка документација, неопходна за 
правилно одржување на дигалката (со-
гласно одредбата на членот 16 од Пра-
вилникот за општите мерки и нормати-
ви за заштита при работата со дигалки) 

1) 
2) -

4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 

(Потпис на претставникот 
на работната организации 
односно на производите-
лот или на раководитепот 
на продавното одделение 
на работната организации 
ја односно производите-

лот) 

(Место и датум) 

23. 
П О Т В Р Д А 

ЗА ИЗВРШЕНИОТ ПРЕГЛЕД И ПРОБНОТО ИСПИ-
ТУВАЊЕ НА ДИГАЛКАТА ОД СТРАНА НА ПРО-
ИЗВОДИТЕЛОТ СОГЛАСНО ЧЛЕНОТ ОД 

ПРАВИЛНИКОТ 

Врз основа на одредбата на членот од 
Правилникот, на 19 година извр-
шен е преглед и пробно испитување на дигалката 

(да се наведе видот, типот, серијата, фабричкиот број) 

па со записникот на Т. О. (или Т. К.) 
од 19 утврдено е дека дигал-
ката ги исполнува условите предвидени со технич-
ката документација. 

(Потпис на раководите-
лот на Т, О. или Т. К. на 
работната организација -

(Место и датум) производителот) 

24 

Б Е Л Е Ш К А 
НА ИНСПЕКЦИСКИОТ ОРГАН НАДЛЕЖЕН ЗА 
ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ПУШТАЊЕ НА ДИГАЛ-

КАТА ВО РАБОТА 
ЗАБЕЛЕШКА: 

(Прва страна на кориците) 
Образец бр. 2 
(во твод повез) 

(формат 21 X 292 mm) 

К О Н Т Р О Л Н А К Н И Г А 
ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ДИГАЛКАТА 

РЕГ. БР. 
ИНВ. БР. 

(прва внатрешна страна) 

КОНТРОЛНА КНИГА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА 
ДИГАЛКАТА 

РЕГ. БР. 

Производител на дигалката: 

Вид, тил, серија и фабрички број на дигалката: 

Погонска класа на дигалката: 
Вид на погонот: 
Максимална носивост: 
Година на изработката: " 
Датум на испитувањето: 
Број на атестот на стручната установа: 
Инвентарски број: -
Регистарски број: 
Корисник на дигалката: 
Забелешки: 

Забелешка: Сите рубрики ги пополнува корисни-
кот на дигалката врз основа на податоците од Ма-
тичната книга на дигалката. 

Контролната книга за одржување на дигалката 
се чува на дигалката или во техничкото одделение 
на градилиштето односно во погонот. 

(втора и трета внатрешна страна) 

ЛОКАЦИЈА И ПРОМЕНА НА ЛОКАЦИЈАТА НА 
ДИГАЛКАТА 

РЕГ. БР. 
ВИД НА ДИГАЛКАТА1): 

Назив 
на 

корис-
никот , 

Место на кое дигалката е 
постојано или привремено по-

ставена (погон хала гради-
лиште работилиште и сл.) 

Датум 
на 

поставува-
њето 

Датум 
на 

демонтажа-
та 

(Потпис на надлежниот 
(Место и датум) инспекциски орган) 

4) Се наведува на пр. мосна работилничка, столбна 
градежна, парталка ео мачка, портална со крак (лучка) 
и сл. 

За авто-дигалки и други дигалки на возила или пло-
вила се наведува само називот на градилиштето одно-
сно на претпријатието во чи ј круг работи дигалката. 
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(четврта и петта внатрешна страна) 

ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЦЕТО ЗАДОЛЖЕНО ЗА ОДР-
ЖУВАЊЕ НА ДИГАЛКАТА ВО ОРГАНИЗАЦИЈА-

ТА (ЗА РАКОВОДИТЕЛОТ) 
РЕГ. БР. 

Датум на 
приемот на 

должноста 
Име и преземе Стручна подготовка 

или квалификации Потпис 

(шеста, седма, осма и девета внатрешна страна) 

ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЦЕТО ШТО РАБОТИ НА ТЕ-
КУШТО ОДРЖУВАЊЕ НА ДИГАЛКАТА (БРАВАР, 

ЕЛЕКТРИЧАР) 
РЕГ. БР. 

Датум на 
приемот на 
должноста 

Име и презиме 
Квалификација 

Потпис 

Забелешка: Работниците што работат на текушто 
одржување на дигалката мораат пред приемот на 
должноста да бидат запознаени со изводот на од-
редбите од Правилникот за општите мерки и норма-
тиви за заштита при работата со дигалки, што се 
однесуваат на обврските и правата на лицата што 
работат на одржување на дигалките. 

(десетта, единаесетта и дванаесетта внатрешна 
страна) 

ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЦЕТО НА КОЕ МУ Е ДОВЕРЕ-
НО УПРАВУВАЊЕТО СО ДИГАЛКАТА (ДИГАЛ-

КАР) 
РЕГ. БР. 

Датум 
на приемот 

на должноста 
Име и презиме Квалификација или обученост Потпис 

(тринаесетта до дваесет петта внатрешна 
страна) 

ЕВИДЕНЦИЈА ЗА РЕДОВНИТЕ И ВОНРЕДНИТЕ 
ПРЕГЛЕДИ НА ДИГАЛКАТА 

РЕГ. БР. 

Д
ат

ум
 н

а 
пр

е-
гл

ед
от

 

Вид преглед 
(редовен месечен 

шестмесечен или 
годишен гене-

рален вонреден/ 

1 
Ре

зу
лт

ат
 о

д 
пр

ег
ле

до
т 

од
но

сн
он

ао
до

т 

Вид на интери 
вената ( поправ-

ка на делови 
замена на 

јажиња и сл.) 

Потписи на лицето 
што го извршило 
прегледот и на 

лицето што Ја извр-
шило поправката 
односно замената 

(дваесет шеста до триесетта внатрешна страна) 

ЕВИДЕНЦИЈА ЗА РЕМОНТОТ НА ДИГАЛКАТА 
И ЗА ЗАМЕНАТА НА ОШТЕТЕНИ ДЕЛОВИ НА 
КОНСТРУКЦИЈАТА, МЕХАНИЗМИТЕ, ЕЛЕКТРИ-

ЧНИТЕ УРЕДИ И ИНСТАЛАЦИЈАТА 

РЕГ. БР. 

Датум 
на налогот 

за ремонт од-
носно замена 

1 
Име и презиме ! Н а з и в н а д е л о т 

налогодавецот ! ш т о е з а м е н е т 

! 

Потпис на ли-
цето одговорно 

за поправката 

(триесет прва внатрешна страна) 

ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПЕРИОДИЧНОТО ИСПИТУВА-
ЊЕ НА ДИГАЛКАТА ОД СТРАНА НА СТРУЧНА-

ТА УСТАНОВА 
РЕГ. БР. 

датум на испиту-вањето Назив 
на стручната 

установа 

Наод. на струч-
ната установа 

односно 
цертификат 

Потпис на лицето 
што го извршило 
испитувањето (да 
сс наведе и зани-

мањето) 

Забелешка: Ако дигалкарот има постојано работ-
но место на една дигалка а повремено послужува 
друга дигалка која нема постојан дигалкар, подато-
ците за него се запишуваат во Контролната книга 
за одржување на дигалката што ја послужува. 

(триесет втора и триесет трета внатрешна страна) 

МЕСТО ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НАОДИТЕ И ПО-
СЕБНИТЕ ЗАБЕЛЕЖУВАЊА ПРИ РЕДОВНИТЕ, 
ВОНРЕДНИТЕ И ПЕРИОДИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ И 
ИСПИТУВАЊА ОДНОСНО ПО ИЗВРШЕНИТЕ ПО-
ПРАВКИ НА ДИГАЛКАТА РЕГ. БР. 
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423. 

Врз основа на членот 72, во врска со членот 52 
став 1. точ. 2 и 7 од Законот за печатот и за другите 
видови информации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
45 60 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65), сојуз-
ниот секретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕ И РАСТУРАЊЕ 
НА ВЕСНИКОТ ,.ТHЕ DAILY TELEGRAPH" БРОЈ 

35518 ОД 8 ЈУЛИ 1969 ГОДИНА 

Се забранува внесување во Југославија и расту-
рање на дневниот весник „The Daily Telegraph" број 
35518 од 8 Јули 1969 година, кој се печати на англис-
ки јазик: во Лондон и Манчестер. 

Б-3 бр 68-41/148 
11 јули 1969 година 

Белград 
Заменик сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Момчило Драговиќ, с р 

424. 

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 
и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16 60 и 
30;62), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАС-
ТА НА ЕЛЕКТРОНИКАТА И ТЕЛЕКОМУНИКА-

ЦИИТЕ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува југословенскиот стандард' 

Електроника и телекомуникации. 
Низи стандардни вредности за отпор-
ници и кондензатори, со соодветни 
толеранции — — — — — — — JUS N.N0.011 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југословен-
скиот завод за стандардизација, кое е составен дел 
од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 ја-
нуари 1970 година. 

4. Престанува да важи југословенскиот стандард: 
Отпорници и кондензатори — ни-

зи најзгоени вредности со соодветни 
толеранции - - - - - - - JUS N.N0.011 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на електрониката („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 51/54). 

5. Југословенскиот стандард од точката 4 на ова 
решение престанува да важи на 1 јануари 1970 го-
дина. 

Бр 23-3882/1 
25 јуни 1969 година 

Белград 

425. 

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 
и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАС-
ТА НА РАДИО-ДИФУЗИЈАТА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува југословенскиот стандард: 

Сузбивање на радио-телевизи-
ските пречки од електричните уре-
ди, машини и постројки, номинални 
фреквенции од 0 до i0 kHz JUS N.N0 900 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е задолжителен и влегува во сила на I 
јануари 1970 година. 

4. Престанува да важи југословенскиот стан-
дард: 

Сузбивање на радио-пречките од 
елктричните уреди, машини и пос-
тројки - - - - - - - - JUS N NO 900 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на радио-дифузијата („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 5/63). 

5. Југословенскиот стандард од точката 4 на ова 
решение престанува да важи на 1 јануари 1970 го-
дина. 

Бр. 23-3881/1 
25 јуни 1969 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

426. 

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 
4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАС-
ТА НА ИСКОРИСТУВАЊЕТО НА ШУМИ И ДРВ-

НАТА ИНДУСТРИЈА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува југословенскиот стандард: 

Грешки на дрвото. Терминологија, 
дефиниции и мерење — — — — JUS D AO. 101 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 сеп-
тември 1969 година. 

4 Престанува да важи југословенскиот стандард: 
Грешки на дрвото - - - - - JUS D.B0.021 

донесен со Решението за југословенските стандарди 
за необработено и обработено дрво („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 23/55). 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 
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5. Југословенскиот стандард о л точката 4 на ова 
решение престанува да важи на 1 септември 1969 
година. 

Бр. 06-3885/1 
25 јуни 1969 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с р. 

427, 

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 
л членот 29 став 1 од Законот за Југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), директорот на Југословенскиот завод за 
стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-

СТА НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА 

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

Испитување на текстилот. Опре-
делување содржината на волна во 
мешаница на волна со казеински 
влакна. Постапка со пепсин — — JUS F.S3 120 

Испитување на текстилот. Опре-
делување содржината на памук во 
мешаница со казеински влакна. По-
стапка со трипсин — — — — — JUS F S3 121 

Физикална испитувања на тек-
стилот. Определување на финоста 
(дебелината) на преѓата. Метода на 
пасмо - - - - - - - - JUS FS2 050 

Памучна преѓа, кардирана или 
чешлана. Општи услови — — — JUS F.B2.021 

Памучна преѓа, кардирана или 
чешлана. Распоредување според из-
гледот - - - - - - - - JUS F.B2 026 
Памучна вигоњ-преѓа. Општи услови JUS F.B2 028 

2 Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јануари 1970 година. 

4. Престанува да важи југословенскиот стан-
дард: 

Физикални испитувања на тек-
стилот. Метода за определување бро-
јот на преѓата. Методата на преденото JUS F Ѕ2 050 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на текстилната индустрија („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 18/61). 

5 Југословенскиот стандард од точката 4 на ова 
решение престанува да важи на 1 јануари 1970 го-
дина. 

Б. 10-3889/1 
25 јуни 1969 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за 
стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

428. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за Југословенските стандарди (,Служ-
бен лист па ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
па Југословенскиот завод за стандардизација доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ОВЧИ 
СУВИ СИРИШТА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува југословенскиот стандард: 

Оригинал овчи суви сиришта — JUS Е.С9.100 
2 Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 

решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенскиот стандард ед точката 1 на ова 
решение се применува од 1 јануари 1970 година. 

Б. 07-3883/1 
25 Јуни 1969 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за 
стандардизација, 

Славољуб ВиторовиЌ, с. р. 

429. 

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 
4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА 
НА ДРВНАТА ИНДУСТРИЈА 

1 Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува југословенскиот стандард: 

Паркет, масивен - - - - JUS D.D5 020 
2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 

решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката i на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
септември 1969 година. 

4 Престанува да важи југословенскиот стандард: 
Паркет - - - - - - - JUS D.D5 020 

донесен со Решението за Југословенските стандарди 
за необработено и обработено дрво („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 23/55). 

5. Југословенскиот стандард од точката 4 на ова 
решение престанува да важи на 1 септември 1969 
година. 

Бр. 06-3886/1 
25 јуни 1969 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за 
стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 
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430. 

Врз основа на членот 29 став 3 од Законот за 
југословенските стандарди („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословен-
скиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД 

ОД ОБЛАСТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО 
1 Во југословенскиот стандард 

Алуминатен цемент. Услови на ква-
литетот и механички испитувања - JUS В С1 015, 
кој е донесен со Решението за југословенските стан-
дарди од областа на градежништвото („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 27/67), во точката 3.11 процен-
тот: „2%" се заменува со процентот. „4%" 

Во точката 3.21 основната реченица се менува и 
гласи: „Чврстоћа мора одговарати следећим усло-
вима, са толеранцијом — 10%:". 

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

Бр. 18-3572/1 
10 јуни 1969 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за 
стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

431. 

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 
и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува t 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИ-
ЈАТА ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД 

ОБЛАСТА НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА 
1. Решението за југословенските стандарди од 

областа на текстилната индустрија („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 28/60), со кое е донесен југословен-
скиот стандард JUS F.B2.021, престанува да важи. 

2. Решението за југословенскиот стандард од 
областа на текстилната индустрија („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 47/60), со кој е донесен југословен-
скиот стандард JUS F В2.026, престанува да важи. 

3. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 
1970 година. 

Бр. 10-3876/1 
25 јуни 1969 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

432. 

Врз основа на членот 124 од Основниот закон 
за организацијата и финансирањето на социјалното 
осигурување („Службен лист на СФРЈ", бр 24/65, 
57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), Собранието на Ју-
гословенската заедница на социјалното осигурување 
донесува 

ТАРИФА НА ПРЕМИЈАТА 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО РЕОСИГУРУВАЊЕ НА РИ-
ЗИЦИТЕ НА ИНВАЛИДСКОТО И ПЕНЗИСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1969 ГОДИНА 
1. Премијата за реосигурување на ризиците на 

инвалидското и пензиското осигурување предвидени 
во членот 122 став 1 точ. 2 и 3 од Основниот закон 

за организацијата и финансирањето на социјалното 
осигурување ќе се пресметува и исплатува за 1969 
година по стопата определена со оваа тарифа. 

2 Премијата за реосигурување на ризиците од 
точката 1 на оваа тарифа изнесува 0,53Vo (проценти). 

3 Премијата за реосигурување на ризиците се 
пресметува од основицата што ia сочинува уплате-
ниот придонес за инвалидско и пензиско осигуру-
вање, односно од основицата утврдена според фор-

Ѕ X 12,21 
мулата , при што е Ѕ = износот на упла-

ѕ 
тениот основен придонес за инвалидско и пензиско 
осигурување, ѕ = стопа по која е уплатен основниот 
придонес за инвалидско и пензиско осигурување, а 
12,21 = број што ја означува просечната стопа на 
основните придонеси за инвалидско и пензиско оси-
гурување спрема која е утврдена стопата на пре-
мијата. 

4. Премијата за реосигурување на ризиците по 
стопата определена во оваа тарифа ќе се пресме-
тува и уплатува од придонесите уплатени од 1 ја-
нуари 1969 година, на кој ден престанува да важи 
Тарифата на премијата за задолжително реосигу-
рување на ризиците на инвалидското и пензиското 
осигурување за 1968 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 30/68). 

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

СК бр. 18 
2 јули 1969 година 

Белград 

Собрание на Југословенската заедница 
на социјалното осигурување 

Претседател, 
Игнац Нагоде, с. р. 

О П Л 14 К У ВА Њ А 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликува по повод триесетгодишнината од из-
легувањето на весникот, а за особени заслуги и при-
донес во ширењето на напредните идеи и воспиту-
вањето на младината во духот на развивањето 
братството и единството меѓу нашите народи в 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

„Студент" — весник на белградските студенти. 

Бр. 16 
22 февруари 1968 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и членот 4 од Законот за одликувањата од-
лучува да се одликуваат за заслуги во развивање-
то и зацврстувањето на пријателските односи меѓу 
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оружените сили на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и Кралството Авганистан 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

генералот Qamaruddin, аѓутант; 
генералот Nasseri, шеф на полицијата и безбед-

носта; 
генералот Abdul Rahman, командант на Крал-

ската гарда; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТ-
НА ЅВЕЗДА 

полковникот Abdul Ali, аѓутант; 
полковникот Abdul Hakim, командант на кабул-

ските полициски сили; 
полковникот Amanullah Hadari, претседател на 

сообраќајно одделение; 
ПОЛКОВНИКОТ Gul Nabi Khan, помошник на по-

лицијата на Кабул; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

капетанот Saadullah Yussouffi, шеф на кабул-
ското сообраќајно одделение. 

Бр. 20 
9 јануари 1968 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

на членот 217 точка 4 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и членот 4 од Законот за одликувањата од-
лучува да се одлучуваат'за заслуги во развивањето 
и зацврстувањето на мирољубивата соработка и 
пријателските односи помеѓу Социјалистичка Феде-
ративна ̂ Република Југославија и Царството Ети-
опија 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЛЕНТА 
Tsehafi Taezaz Aklilou, претседател на Владата 

и министер на перото; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Ato Abebe Eetta, министер на трговијата и ин-
дустријата; 

Ato Akale Worq Habte Wold, министер за обра-
зование и уметност; 

Ato Getahun Tessema, министер за национален 
комунален развој и социјални работи; 

Ato Amanuel Abraham, министер на комуника-
циите; 

Bitwoded Asfaha Wolde Mikel, министер на на-
родното здравје; 

Dej. Germatehew Tekle Hawariat, министер на 
земјоделството; 

Dej. Kifle Ergetou, министер на внатрешните ра-
боти; 

Kentiba Zawde Gebre Hiwot, лордмер на градот 
Адис Абеба; 

генерал-потполковникот Kebebe Gebre, мини-
стер на народната одбрана; 

Ato Haddis Alemayehou, министер на планот и 
економијата; 

, Ato Mammo Tadese, министер на правдата; 
Ato Ketema Yifru, министер на надворешните 

работи; 
Ato Tadese Yacob, висок комесар за јавни служ-

би и пензии; 
мајорот Assefa Lemma, министер на рудар-

ството; 
Dej. Abdurahman Sheik, државен секретар во 

Министерството за внатрешни работи; , 
Ato Seyoum Heregot, државен секретар во Прет-

седателството на Владата; 
д-р Mmasse Haile, државен секретар за инфор-

мации и туризам; 
д-р Haile Giorgis Worqneh, државен секретар за 

јавни работи; 
Ato Belete Gebre Tsadik, државен секретар за 

земјиште и административна реформа; 
Ato Salah Hinit, државен секретар на ПТТ; 
Ato Tekle Sadik, амбасадор на Етиопија во 

СФРЈ; 
Lij Каба Woldemariam, претседател на Универ-

зитетот „Haile Selassie I" 
Dej. Merid Bayena 
Commander Eskander Desta 
Has Mengacha Seyum, генерален гувернер на 

провинцијата Тигрија; 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЗЛА-
ТЕН ВЕНЕЦ 

Dej. Веѓана Meskal Wolde Sellassie; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Ligaba Bekella Worrdofa; 
Ato Berhanau Deneka, министер на Протоколот 

на МИР; 
Ato Yohannis Kidane Mariam; 
Blatta Admasau Hetta, личен ризничар на царот; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА Ѕ ВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Blata Fantaye Mekebib, Ajz. Habte Wold Habte 
Mariam, Shaka Sahle Woldegis. 

Бр. 23 
30 јануари 1968 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и членот 4 од Законот за одликувањата од-
лучува да се одликуваат за заслуги во развивање-
то и зацврстувањето на при!ателските односи меѓу 
оружените сили на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и Царството Етиопија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЛОВО-
РОВ ВЕНЕЦ 

генерал-потполковникот Iyassu Mengesha, на-
чалник на Генералштабот; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

генерал-мајорите: Debbeba Hailemariam, Asefa 
Demisie, Dirassie Dubala, Yilma Shibeshi, Abbera 
Woldemariam; 
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СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТ-
НА ЅВЕЗДА 

бригадниот генерал Tafessa Lemma; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

полковниците: Тауе Mecia, Lulu Ingida, Haile 
Georgis Makonen, Angagaw Haile; 

потполковниците: Getachew Flote и Fresenbet 
Amde; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

мајорот Tekesta Detchansa; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

капетанот Abner Asfaw. 

Бр 24 
30 јануари 1968 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и членот 4 од Законот за одликувањата од-
лучува да се одликуваат за заслуги во развивањето 
и зацврстувањето на пријателските односи меѓу 
оружените сили на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и Камбоџа 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЛОВО-
РОВ ВЕНЕЦ 

генералот Nhiek Tioulong, командант на Камбо-
џанската армија (FARK); 

генералот Lon Nol; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

генералот Ngo Hou, стручен советник на шефот 
на Државата и начелник на Генералштабот на воз-
духопловството ; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

полковникот U Say, заменик шеф на штабот; 
полковникот Hou Hang Sin, шеф на градската 

полиција во Пном Пен; 
полковникот Chamroeun Sin, воен командант на 

Siemriapa; 
Sisowath Methavi, полковник, воен аташе во 

Париз; 
полковникот Sar Nor, I аѓутант на Кралицата; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

потполковникот Рок Sam An, помошник дирек-
тор за спорт; 

Sisowath Chi van Monirak, аѓутант на Кралицата; 
мајорот Кеш Van, аѓутант на шефот на Држа-

вата; 
капетанот Leng Doei, командант на палуба; 
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СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

мајорот Bour Horl, аѓутант на шефот на Држа-
вата; 

мајорот Lanckaster Donald, аташе на служба на 
шефот на Државата; 

мајорите: Bau Tbint, Kim Eng Kouroudeth, Les 
Коѕеп, Ung Nhach; 

капетаните: Kim Trang, Thing Thann, Keo Van 
Sony, Ngin Touch, Ouk Sokhon; 
СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 

МЕЧЕВИ 
капетаните: Pal Sam Or, Sok Sambaur, Smuk 

Chaip, Kane Edouard, Tach Chan, Shan Tin, Tran 
Tha, Chey Phally, Sek Shanna, Diep Kantha, Um Savut, 
Huot Seng. 

Бр 27 
20 јануари 1968 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 
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416. Одлука за подигање на4 Пратеништвото на 
Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Бангкок (Тајланд)/ со се-
диште во Рангун, на степен на амбасада 841 

417. Одлука за ослободување на деловните 
здруженија од обврската да не можат да 
ги зголемат средствата за исплата на ли-
пите доходи — — — — — — — — 841 

418. Одлука за измена на Одлуката за мерките 
и начинот за утврдување посебна давачка 
при увозот на одделни земјоделски и пре-
хранбени производи — — — — — — 841 

419. Одлука за утврдување на програмата за 
користење на средствата за изградба на 
складовен простор за сместување и чува-
ње на стоковните резерви на федерација-
та во прехранбени производи — — — 841 

420. Одлука за плаќањето на трошоците на 
претставништава и делегатите на стопан-
ските организации во странство — — 842 

421. Упатство за содржината на одделните по-
зиции во билансите на банките — — 842 

422. Правилник за општите мерки и нормати-
ви на заштитата при работата со дигалки 849 

423. Решение за забрана на внесување и рас-
турање на весникот „The Daily Telegraph" 
број 35518 од 8 јули 1969 година - - 880 

424. Решение за југословенскиот стандард од 
областа на електрониката и телекомуни-
кациите — — — — — — — — — 880 

425. Решение за југословенскиот стандард од 
областа на радио-дифузијата — — — 880 

426. Решение за Југословенскиот стандард од 
областа на искористувањето на шуми и 
дрвната индустрија — — — — — — 880 

427. Решение за југословенските стандарди од 
областа на текстилната индустрија — 881 

428. Решение за југословенскиот стандард за 
овчи суви сиришта — — — — — — 881 

429. Решение за југословенскиот стандард од 
областа на дрвната индустрија — — — 881 

430. Решение за измена на југословенскиот 
стандард од областа на градежништвото 882 

431. Решение за престанок на важењето на 
решенијата за југословенските стандарди 
од областа на текстилната индустрија — 882 

432. Тарифа на премијата за задолжително 
реосигурување на ризиците на инвалид-
кото и пензиското осигурување за 1969 
година — — — — — — — — — 882 
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