
Петок, 19 март 1976 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 11 ГОД. XXXII 

132. 

Врз основа на член 90 точка 2 од Основниот 
закон за средствата за работа на органите на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 46/64> 57/65 и 
1/67), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ 
ЗА ПАТНИ И ДРУГИ ТРОШОЦИ ШТО НА СО-
ЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА ИМ СЕ ПРИ-

ЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ 

Член 1 
Во Уредбата за издатоците за патни и други 

трошоци што на сојузните органи на управата им 
се признаваат во материјални трошоци („Службен 
лист'на СФРЈ", бр. 19/65, 57/65, 38/67, 7/70, 44/70, 
70/72, 42/73 и 34/75) во член 4 став 1 зборовите: „од 
150 динари" се заменуваат со зборовите: „од 250 ди-
нари". 

Став 2 се менува и гласи: 
„На работникот можат да му се признаат тро-

шоците за ноќевање до 130 динари. Во случај на 
надомест на трошоците за ноќевање, дневницата 
се намалува за 30°/о." 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 141 
11 март 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Антун Вратуша, е. р. 

133. 

Врз основа на член 17 од Законот за извршува-
ње на Буџетот на федерацијата за 1976 година 
(„Службен лист на СФРЈ бр. 60/75), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ 
СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИНВЕСТИ- . 
ЦИОНИТЕ РАБОТИ ВО ДОЛИНАТА НА РЕКАТА 

БЕЛИ ДРИМ 

1. Средствата според Законот за обезбедување 
средства за финансирање на инвестиционите работи 
во долината на реката Бели'Дрим („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 58/75) во вкупен износ од 252,105.930 
динари ќе се користат според Прогрзмата за финан-

сирање на инвестиционите работи во долината на 
реката Бели Дрим (во натамошниот текст: Програ-
ма), што е составен дел на оваа одлука. 

2. Постапката за експропријација на недвижно-
сти од Програмата ќе ја поведе и во таа постапка 
од името на федерацијата ќе учествува Сојузното 
јавно правобранителство. 

3. За извршување на Програмата и за потрошо-
кот на средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се 
грижи Сојузниот комитет за земјоделство, и за тоа 
ќе поднесува извештаи до Сојузниот извршен совет. 

4. Измена на намената и височината на сред-
ствата во рамките на. Програмата врши Сојузниот 
комитет за земјоделство, во спогодба со Сојузниот 
секретаријат за финансии. 

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

Е. п. бр. 142 
11 март 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Антон Вратела, е . P-

134. 

Врз основа на точка 2 од Одлуката за височи-
ната и начинот за утврдување на девизната квота 
по основ на откупени девизни дознаки на работни-
ците и иселениците („Службен лист на СФРЈ", бр. 
69/72 и 18/75), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДЕВИЗНАТА КВОТА НА 
РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ 
ЗА 1976 ГОДИНА ОД ДЕВИЗНИТЕ ДОЗНАКИ НА 
РАБОТНИЦИТЕ И ИСЕЛЕНИЦИТЕ ОТКУПЕНИ 

ВО 1975 ГОДИНА 

1. На републиките и автономните покраини им 
се утврдува за 1976 година девизна квота во против-
вредност од 1.105,960.000 динари во девизи што се од 
значење за одржување на ликвидноста во меѓуна-
родните плаќања, откупени по дознаките на работ-
ниците на привремена работа во странство и дозна-
ките на иселениците во 1975 година. 

2. Износот од точка 1 на ова решение се ра-
споредува на републиките и автономните покраини 
сразмерно на бројот на југословенските граѓани на 
работа во странство, од одделна република, односно 
автономна покраина, утврден со пописот на населе-
нието од 1971 година, со тоа што на тој број му се 
додава бројот на југословенските работници што по 
31 март i971 година отишле на работа во странство, 
а се одзема бројот на работниците што по тој ден, 



Петок, 19 март 1976 

а до 31 декември 1975 година, се вратиле во Југо-
славија, и тоа на: 

Динари 

244,417.160 

82,947 000 

68,569.520 

. 186 907.240 

359,437.000 

14,377.480 

99,536 400 

49,768.200 

1) Социјалистичка Република 
Босна и Херцеговина 

2) Социјалистичка Република 
Македонија 

3) Социјалистичка Република 
Словенија 

4) Социјалистичка Република 
Србија 

5) Социјалистичка Република 
Хрватска 

6) Социјалистичка Република 
Црна Гора 

7) Социјалистичка Автономна 
Покраина Војводина 

8) Социјалистичка Автономна 
Покраина Косово 

3. Ова решение влегува во сила осмиот.ден т>д 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ." 

Е. п. бр. 143 
И март 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Антон Вратуша, е. р. 

135. 

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за по-
лагање депозит при инвестициони вложувања во 
нестопански и ^производни инвестиции („Службен 
лист на €ФРЈ" , бр. 36/75), во согласност со одред-
бата на точка 3 од Одлуката за критериумите и 
постапката за ослободување од обврската за пола-
гање депозит при инвестициони вложувања во ме-
стоно неки и ^производни инвестиции („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 55/75), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ВО СР БОСНА И ХЕРЦЕ-
ГОВИНА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ 
ЗАЕДНИЦИ И НИВНИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИ-
ЗАЦИИ, НА ФОНДОВИТЕ И ДРУГИТЕ КОРИС-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА ОД ОБВРС-
КАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ДЕПОЗИТ ПРИ ИНВЕСТИ-
ЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА ВО НЕСТОПАНСКИ И 

^ П Р О И З В О Д Н И ИНВЕСТИЦИИ 

1. Во CP Bocfia и Херцеговина се ослободуваат 
од обврската за полагање на депозитот од член 3 
на Законот за полагање депозит при инвестициони 
вложувања во нестопански и ^производни инвес-
тиции инвеститорите — општествепо-политичките 
заедници и нивните органи и организации, фондо-
вите и другите корисници на општествоно средства 
што инвестициите ги финансираат од буџетите на 
тие заедници, самоуправните интересни заедници, 
како и организациите на здружен труд што финан-
сираат самоуправни интересни заедници — ако ин-
вестициони вложувања вршат во нестопанска и не-
производни инвестиции. 

2. Инвеститорот е должен пред започнувањето 
на инвестицијата за чие вршење според одредбите 
на точка 1 од ова решени е е ослободен од обврска-

та за полагање депозит, да п го соопшти на над-
лежната служба на општественото книговодство 
називот, односне краткиот опис на инвестиционото 
вложување со пресметковната вредност на тоа вло-
жување. 

3. Службата на општественото книговодство ги 
води податоците од точка 2 на ова решение во 
евиденцијата за ^стопанските и ^производните 
инвестиции што се ослободени од обврската за по-
лагање депозит. 

4. Инвеститорот што до денот на влегувањето 
во сила на ова решение го започнал инвестиционо-
то вложување од точка 1 на ова решение и го по-
ложил депозитот од член 3 на Законот за полагање 
депозит при инвестициони вложувања во настопан-
ски и непроизводии инвестиции, може од надлеж-
ната служба на општественото книговодство да ба-
ра уплатениот износ на депозитот да му го врати. 
Кои барањето за враќање на депозитот инвестито-
рот е должен да поднесе докази за извршената уп-
лата на депозитот. 

Службата на општественото книговодство, на 
барањето од став 1 на оваа точка, ќе го врати уп-
латениот депозит во ЈЗОК од осум дена од денот на 
Приемот на барањето-

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

Е. п. бр. 144 
11 март 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Антон Вратуша, е. р. 

136. 

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за по-
лагање депозит при инвестициони вложувања во 
нестопански и иепроизводни инвестиции („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 36/75), во согласност со одред-
бата на точка 3 од Одлуката за критериумите и по-
стапката за ослободување од обврската за полагање 
депозит при инвестициони вложувања во несто-
лански и ^производни инвестиции („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 55/75), Сојузниот извршен совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКАТА ЗА ПОЛА-
ГАЊЕ ДЕПОЗИТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОРГАНИЗА-
ЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ВО СР ХРВАТСКА 
ПРИ ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА ВО ОБЈЕК-

ТИ НА КОМУНАЛНОТО СТОПАНСТВО 

1. Се ослободуваат од обврската за полагање 
на депозитот од член 3 ма Законот за полагање 
депозит при, инвестициони вложувања водостопан-
ски и ^производни инвестиции инвеститорите — 
организациите на здружен труд во СР Хрватска 
што вршат инвестициони вложувања во објекти на 
комуналното стопанство, и тоа: 

1) .Водовод", Славонски Брод; 
2) Комунално подузеќе ,,Жупања", Жупања; 
3) Винковачки водовод и канализација, В у -

ковци ; 
4) Комунално подузеќе, Оточац; 
5) „Комуналац";" Славонски Брод; 
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6) „Бешлин", Риека; 
7) Водовод и канализација, Славонска Пожега; 

8), „Електровода", Дрес; 
9). Водовод града Загреба, Загреб; 

10) Установа за комуналне послове опќине Б је -
ловару Бјеловар; 

11) Водовод „Поникве", Крк; 
12) Градски водовод и канализација, Бјеловар; 
13) Комунално подузеќе. Крижевци; 
14) Водовод и канализација. Сплит; • 
15) Комунално подузеќе „Водовод и канализа-

ција", Задар; 
16) Комунална подузеќе, Петковиќ; 
17). Комунално подузеќе „Водовод", Лабин; 
18) Комунално-станбено подузеќе, ООУР „Ко-

муналац" Славонска Пожега; 
19) Комунално-станбено подузеќе, ООУР „Стан", 

Славонска Пожега; 
20) Комунално-станбено подузеќе, ООУР „За за-

једничке послове". Славонска Пожега; 
21) Комунално-станбено подузеќе, ООУР „Цес-

та". Славонска Пожега; 
22) „Водовод и канализација", Шибеник; 
23) Комунално подузеќе „Универзал", Таково; 
24) Мјесна заједница, Жупања; 
25) Самоуправна интересна заједница за кому-

налну дјелатност, Подравска Слатина; 
26) Самоуправна интересна заједница у кому-

налним делатностима Опќине Вараждин, Вараждин. 
2. Инвеститорот е должен пред започнувањето 

на инвестициите за чие вршење според одредбите 
на точка 1 од ова решение е ослободен од обврската 
за полагање депозит, да ft го соопшти на надлеж-
ната служба на општественото книговодство нази-
вот, односно краткиот опис на инвестиционото вло-
жување, со пресметковната вредност на тоа вложу-
вање. | 

3. Службата на општественото книговодство ги 
води податоците од точка 2 на ова решение во еви-
денцијата за нестопанските и непроизводните ин-
вестиции што се ослободени од обврската за пола-
гање на депозитот од точка 1 на ова решение. • 

4. Инвестирот што инвестиционото вложување 
од точка 1 на ова решение го Започнал до денот на 
влегувањето во сила на ова решение и го положил 
депозитот од член 3 на Законот за полагање депозит 
при инвестициони вложувања во нестопански и 
^производни инвестиции, може од надлежната 
служба на општественото книговодство да бара уп-
латениот износ на депозитот да му го врати Кон 
барањето за враќање на депозитот инвеститорот е 
должен да поднесе докази за извршената уплата на 
депозитот. 

Службата на општественото книговодство, на 
барањето од став 1 на оваа точка, ќе му го врати 
уплатениот депозит во рок од осум дена од денот 
на приемот на барањето. 

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

Е. п. бр. 145 
11 март 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Антон Вратуша, е, р. 

137. 

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за 
полагање депозит при инвестициони вложувања во 
нестопански и ^производни инвестиции („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 36/75), во согласност со одред-
бата на точка 3 од Одлуката за критериумите и 
постапката за ослободување од обврската за пола-
гање депозит при инвестициони вложувања во нес-
топански и непроизводни инвестиции („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 55/75), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКАТА ЗА ПОЛА-
ГАЊЕ ДЕПОЗИТ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ ИНВЕСТИ-
ЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА ВО НЕСТОПАНСКИ И НЕ- * 

ПРОИЗВОДНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО СР СРБИЈА 

1. Се ослободуваат од обврската за полагање на 
депозитот од член 3 на Законот за полагање депо-
зит при инвестициони вложувања во нестопански 
и непроизводни инвестиции инвеститорите во Соци-
јалистичка Република Србија што вршат инвести-
циони вложувања во нестопански и непроизводни 
инвестиции, и тоа: 

1) инвеститорите што инвестиционите вложува-
ња ги вршат во изградбата на меѓуопштинскиот 
водовод „Морава 68" на териториите на општините 
Велика Плана, Смедеревска Паланка и Младеновац; 

2) организациите на здружен труд: 
— „Водовод", Чачак; 
— „Биоктош", Титово Ужице; 
— „Водовод и канализација", Белград; 
— „Водовод и канализација", Крагуевац; 
— „Градска чистоќа", Белград; 
3) инвеститорите што инвестиционите вложува-

ња ги вршат од средствата на буџетот и фондовите 
на град Белград и општините на територијата 
на Гравот,_ како и од средствата на самоуправните 
интересни 'заедници основани за .територијата на 
град Белград; 

4) инвеститорите што инвестиционите вложува-
ња ги вршат во набавка на опрема за потребите на 
републичките органи на управата; 

5) инвеститорите што инвестиционите вложува-
ња ги вршат во набавка на магнетни дискови, за 
потребите на Хидрометеоролошкиот завод на СР 
Србија. 

2. Инвеститорот е должен пред започнувањето 
на инвестицијата за чие вршење според одредбите 
на точка 1 од ова решение е ослободен од обврска-
та за полагање депозит, да и го соопшти на над-
лежната служба на општественото книговодство, 
називот, односно краткиот опис на инвестиционото 
вложување, со пресметковната вредност на тоа вло-
жување. 

3. Службата на општественото книговодство ги 
води податоците од точка 2 на ова решение во 
евиденцијата за нестопанските и непроизводните 
инвестиции што се ослободени од обврската за по-
лагање на депозитот од точка 1 на ова решение. 

4. Инвеститорот што инвестиционото вложување 
од точка 1 на ова решение го започнал до денот 
на влегувањето во сила на ова решение и го поло-
жил депозитот од член 3 на Законот за полагање 
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депозит при инвестициони вложувања во несто-
панска! и ^производни инвестиции, може од над-
лежната служба на општественото книговодство да 
бара уплатениот износ на депозитот да му го вра-
ти. Кои барањето за враќање на депозитот инвес-
титорот е должен да поднесе докази за извршената 
уплата на депозитот. 

Службата на општественото книговодство, на 
барањето од став 1 од оваа точка, ќе' го врати упла-
тениот депозит во рок од осум дена од денот на 
приемот на барањето. 

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

Е. п. бр. 146 
11 март 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Антон Вратушз, е. р. 

138. 

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за по-
лагање депозит при инвестициони вложувања во 
нестопански и ^производни инвестиции („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 36/75), во согласност со точка 
3 од Одлуката за критериумите и постапката за 
ослободување од обврската за полагање депозит 
при инвестициони вложувања во нестопански и 
^производни инвестиции („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 55/75), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКАТА ЗА ПОЛА-
ГАЊЕ ДЕПОЗИТ ПРИ ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛО-
ЖУВАЊА ВО НЕСТОПАНСКИ И НЕПРОИЗВОД-
НИ ИНВЕСТИЦИИ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИ-
ТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И САМОУПРАВНИТЕ 
ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОБЛАСТА НА ОП-
ШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ВО СР СЛОВЕНИЈА 

1. Се ослободуваат од обврската* за полагање 
на депозитот од член 3 на Законот за полагање де-
позит при инвестициони вложувања во- нестопан-
ски и непроизводни инвестиции инвеститорите — 
општествено-политичките заедници, и самоуправ-
ните интересни заедници од областа на општестве-
ните дејности во СР Словенија — ако вршат инве-
стициони вложувања во нестопанска! и ^производ-
ни инвестиции, и тоа: 

1) собранијата на општините: Ајдовшчина, Бре-
жице, Цел је, Церкница, Чрномељ, Домжале, Д&аво-
град, Горна Радгона, Гросупле, Храстиик, Идрија, 
Илирска Бистрица, Изола, Јесенице, Камшик, Ко-
чевме, Копер, Крањ, Кршко, Лашко, Ленарт, Лен-
даЕа, Литија, Љубљана—Бежиград, Љубљана—Цен-
тар, Љубљана—Мосте—Поле, Љубљана—Шишка, 
Љубљана—Бич—Рудник, Љутомер, Логатец, Мари-
бор, Метлика, Мозирје,. Му река Собота, Нова Го-
рица, Ново Место, Ормож, Пиран, Постојна, Птуј, 
Радље об Драви, Радовлица, Равне на Корошкем, 
Рибница, Севница, Сежана, Словењ Градец, Сло-
венска Бистрица, Словенске Коњице, Шентјур при 
Целју, Шкофја Лока, Шмарје при Јел шах, Толмин, 
Трбовле, Требње, Тржич, Белење, Врхника, Загорје 
об Сави и Ж а л ѕ ц ; 

2) самоуправните интересни заедници од обла-
ста на општествените дејности: 

— Заедницата на старосног осигурување на зе-
мјоделците на територијата на СР Словенија; 

— Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување во СР Словенија; 

— Заедницата за истражувања на Словенија; 
— Заедницата за образование на Словенија; 
— .Заедницата за образование за агропрехран-

бената област, Љубљана; 
— општинските заедници за1 образование: А ј -

довшчина, Брежице, Цел је, Церкница, Чрномељ, 
Домжале, Дравоград, Горна . Радгона, Гросупле, 
Храстник, Идриза, Илирска Бистрица, Јесенице, 
Камник, Изо ла, Пиран, Кочев је, "Крањ, Кршко, 
Лашко, Ленарт, Лендава, Литија, Љутомер, Логатец, 
Метлика, Марибор, Мозирје, Мурска Собота, Нова 
Горица, Ново Место, Ормож, Постојна, Птуј, Радле 
об Драви, Радовлица, Равне на Корошкем, Рибница, 
Севница, Сежана, Словенска Бистрица, Словењ 
Градец, Словенске Коњице, Шентјур при Целју, 
Шкофја Лока, Шмарје при Јелшах, Толмин, Треб-
ње, Трбовле, Тржич, Белење, Браника, Загорје об 
Сави, Жалец, Љубљана—Бежиград, Љубљана— 
Центар, Љубљана—Шишка, Љубљана—Бич—Руд-
ник, Љубљана—Мосте—Поле и Копер; 

— Здравствената заедница на Словенија; 
— регионалните здравствени заедници: Цел је, 

Нова Горица, Копер, Крањ, Љубљана, Марибор, 
Мурска Собота, Ново Место, Равне; 

— Крајбрежната здравствена заедница Копер; 
— општинските здравствени заедници: Ајдовш-

чина, Брежице, Цел је, Церкница, Чрномељ, Домжа-
ле, Дравоград, Горна Радгоеа, Гросупле, Храстник, 
Идри ја, Илирска Бистрица, Изо ла, Јесенице, Кам-
ини, Кочев је, Копер, Крањ, Кршко, Лашко, Ленарт, 
Лендава, Литија, Љубљана—Бежиград, Љубљана— 
Центар, Љубљана—Мосте—Поле, Љубљана—Шиш-
ка, Љубљана—Бич—Рудник, Љутомер, Логатец, Ма-
рибор, Метлика, Мозирје, Мурска Собота, Нова Го-
рица, Ново Место, Ормож, Пиран, Постојна, * Птуј, 
Радле об Драви, Радовлица, Равне на Корошкем, 
Рибница, Севница, Сежана, Словењ Градец, Словен-
ска Бистрица, Словенске Коњице, Шентјур при 
Целју, Шкоф ја Лока, Шмарје при Јелшах, Толмин, 
Трбовле, Требње, Тржич, Белење, Врхника, Загорје 
об Сави и Жалец; 

— Сојузот на заедниците за детска заштита на 
СР Словенија; 

— Градската заедница за детска заштита, Љуб-
љана; 

— заедниците за детска заштита на општините: 
Ајдовшчина, Брежице, Целјег Церкница, Чрномељ, 
Домжале, Дравоград, Горна Радгона, Гросупле, 
Храстник, Идрија, Илирска Бистрица, Изола, Ј е -
сенице, Камник, Кочевје, Копер, Крањ, Кршко, Ле-
нарт, Лендава, Литија, Љутомер, Љубљана—Бежи-
град, Љубљана—Центар, Љубљана—Мосте—Поле, 
Љубљана—Шишка, Љубљана—Бич—Рудник, Лога-
тец, Марибор, Метлика, Мозирје, Мурска Собота, 
Нова Горица, Ормож, Пиран, Постојна, Птуј, Радо-
влица, Радле об Драви, Равне на Корошкем, Риб-
ница, Севница, Сежана, Словенска Бистрица, Сло-
вењ Градец, Словенске Коњице, Шентјур при Целју, 
Шкофја Лок£, Шмарје при Јел шах, Толмин, Тр-
бовле, Требње, Тржич, Белење, Врхника, Загорје 
об Сави и Жалец; 

— Заедницата за култура на Словенија; 
— заедниците за култура на општините: Ајдов-

шчина, Брежице, Целје, Церкница, Чрномељ, Дом-
жале, Дравоград, Горна Радгона, Гросупле, Храст-



Петок:, 19 март 1976 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 11 — Страна 277 

кик, Идриза. Илирска Бистрица, П о л а , Јесенице, 
Камник, Кочев је, Копер. Крањ, Кршко, Лашко, 
Ленарт. Лендава, Литија, Љубљанската заедница 
за култура. Љубљана—Бежиград, Љубљана—Цен-
тар, 'Љубљана—Мосте—Поле, Љубљана—Бич—Руд-
ник, Љубљана—Шишка, Љутомер, Логатец, Мари-
бор. Метлика, Мозирје, Мурска Собота, Нова Гори-
ц у Ново Место, Ормож, Постојна, Пиран, Птуј, 
Радле об Драви, Радовлица, Равне на Корошкем, 
Рибница, Севница, Сежана, Словењ Градец, Сло-
венска Бистрица, Словенске Коњице, Шентјур при 
Целју, Шкофја Лока, Шмарје при Јелшах. Толмин. 
Трбовле, Требње. Тржич, Белење, Врхника, За-
горје об Сави и Жалец; 

— Заедницата за култура на општините Изола, 
Копер и Пиран; 

— Заедницата за физичка култура на СР Сло-
венија; 

— Заедницата за физичка култура, Љубљана; 
— основните заедници за физичка култура: 

Ајдовшчина, Брежице, Цел је, Церкница, Чрномељ, 
Домжале, Дравоград, Горна Радгона, Гросуиле, 
Храстник, Идри ја, Илирска Бистрица, Јесенице, 
Камник, Кочевје, Крањ, Кршко, Лашко, Ленарт, 
Лен дава, Литија, Љубљана—Бежиград, Љубљана— 
Центар, Љубљана—Мосте—Поле, Љубљана—Ши-
шка, Љубљана—Бич—Рудник, Љутомер, Логатец, 
Марибор, Метлика, Мозирје, Му река Собота, Нова 
Горица, Ново Место, Ормож, Постојна, Птуј, Радле 
об Драви, Радовлица, Равне на Корошкем, Рибница, 
Севница, Сежана, Словењ Градец, Словенска Бис-
трица, Словенске Коњице, Шентјур при Целју, 
Шкофја Лока, Шмарје при Јелшах, Толмин, Трбов-
ле, Требње, Тржич, Белење, Врхника, Загорје об 
Сави и Жалец; 

— Крајбрежната заедница за физичка култура 
(единствена заедница за општините Изола, Пиран 
и Копер); 

— Заедницата за социјална заштита на Слове-
нија; 

— Градската заедница за социјална заштита, 
N Љубљана; 

— Крајбрежната заедница за социјална заш-
тита Пиран; 

— општинските заедници за социјална зашти-
та: Ајдовшчина, Брежице, Целје, Церкница, Чрно-
мељ. Домжале, Дравоград, Горна Радгона, Гросунле, 
Храетник, Идрија, Илирска Бистрица, Изола, Јесени-
це, Камник, Кочевје, Крањ, Кршко, Лашко, Ленарт, 
Лен дава, Литија, Љубљана—Бежиград, Љубљана— 
Центар, Љубљана—Мосте—Поле, Љубљана—Ши-
шка, Љубљана—Бич—Рудник, Љутомер, Логатец, 
Марибор, Метлика, Мозирје, Мурска Собота, Нова 
Горица, Ново Место, Ормож, Пиран, Постојна, Птуј. 
Радле об Драви, Радовлица, Равне на Корошкем, Риб-
ница, Севница, Сежана, Словењ Градец, Словенска 
Бистрица, Словенске Коњице, ЈПентјур при Целју. 
Шкофја Лока, Шмарје при Јелшах, Толмин, Трбо-
вле, Требње, Тржич. Белење, Врхника, Загорје об 
Сави и Жалец; 

— Сојузот на заедниците за вработување на СР 
Словенија; 

— заедниците за вработување: Целје, Копер, 
Крањ, Љубљана, Марибор, Мурска Собота, Нова 
Горица, Ново Место и Белење. 

2. Инвеститорот е должен пред започнувањето 
на инвестицијата за чие вршење според одредбите 
на точка 1 од ова решение е ослободен од обврска-

та за полагање депозит, да и го соопшти на над-
- лежната служба на општественото книговодство 

називот, односно краткиот опис ма инвестиционото 
вложување, со претсметковната вредност на тоа 
вложување. 

3. Службата на општественото книговодство ги 
води податоците од точка ? на ова решение во еви-
денцијата за нестоп а ноќите и ^производните инвес-
тиции што се ослободени од обврската за полагање 
на депозитот од точка 1 на ова решение. 

4. Инвеститорот што до* денот на влегувањето 
во сила на ова решение го започнал инвестиционо-
то вложување од точка 1 на ова решение и го по-
ложил депозитот од член 3 од Законот за полагање 
депозит ири инвестициони вложувања во нестопап-
ски и непроизводни инвестиции, може од надлеж-
ната служба на општественото книговодство да 
бара уплатениот износ на депозитот да му го врати. 
Кон барањето за враќање на депозитот инвестито-
рот е должен да поднесе докази за извршената 
уплата на депозитот. 

Слулсбата на општественото книговодство, по 
барањето од став 1 на оваа точка, ќе^ го врати 
уплатениот депозит во рок од осум дена од денот 
на приемот на барањето. 

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

Е. п. бр. 147 
11 март 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

д-р Антон Врату ша, е. р. 

139. 

Брз основа на член 148 став 2 од Законот за 
народната одбрана („Службен лист на СФРЈ", бр. 
22/74), во согласност со директорот на Југословен-
скиот завод за стандардизација, сојузниот секре-
тар за народна одбрана, пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА ИЗГРАДБА 

НА ЗАСОЛНИШТА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
- Со овој правилник се пропишуваат техничките 

нормативи за изградба на засолништа за заштита 
на населението од воени дејства. 

Член 2 
Како засолништа за заштита на населението од 

воени дејства (во натамошниот текст: засолништа) 
се сметаат затворени простории што според своето 
функционално решение, конструкција и облик тре-
ба да обезбедат пропишала заштита на население-
то од воени дејства (во натамошниот текст: за-
штита). 

Член 3 
Отпорноста на засолништата сочинува собир на 

заштитните својства на засолништата спрема воени 
дејства, што се обезбедува со функционално^ ре-
шение, конструкцијата и обликот. 

Отпорноста на засолништата се изразува со ви-
дот и интензитетот на дејството на нападното сред-
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ство што засолништето може да го поднесе, без на-
рушување на функцијата, и теа: 

1) во однос на механичкото дејство; 
— со големината на натпритисокот на ударниот 

бран, мерен во kp/'cm2; 
— со тежината, односно калибарот на авио-

-бомбата што директно 4се го погоди засолниште*-
то, мерено во kg; 

2) во однос на радиоактивното дејство — со ин-
тензитетот на радиоактивен ото зрачење, мерен во R 
и л и r e m ; 

3) во одное на тоалетното дејство — со интен-
зитетот и количеството на топлина, мерено во 
Кеа1/час; 

4) во однос на хемиското дејство — со концен-
трацијата на отровните материи, мерена во mg/m s . 

Член 4 
Отпорноста на засолништата се означува спо-

ред иатпритисокот на ударниот бран или директ-
ниот погодок на авио-бомба (механичко дејство), 
независно од отпорноста спрема другите дејства на 
нападните средства. 

II. ВИДОВИ ЗАСОЛНИШТА 

Член 5 
Според примената во системот на заштитата, 

засолништата можат да бидат: 
1) засолништа за дополнителна заштита; 
2) засолништа за основна заштита; 
3) засолништа за зајакната заштита. 
Засолништата за дополнителна заштита се заш-

титни објекти отпорни на натпритисокот на удар-
ниот бран од 0,5 kp/cm2. 

Засолништата за основна заштита се постојани 
заштитни објекти, отпорни на натпритисокот на 
ударниот бран од 1 до 3 kp/cm2. 

Засолништата за зајакната заштита се посто-
јани заштитни објекти, отпорни на погодок на авио-
-бомба од најмалку ЗОО kg. 

Член 6 
Според корисниците за кои се наменети, за-

солништата можат да бидат: куќни засолништа, за-
солништа за градежен блок, засолништа за орга-
низација на здружен труд или друга организација 
и јавни засолништа. 

Куќното засолниште е наменето за заштита на 
станарите во станбена зграда. 

Засолништето за градежен блок е наменето за 
заштита на жителите од определен блок или од 
група згради. 

Засолништето за организација на здружен труд 
или друга организација е наменето за заштита на 
работниците во определена организација на здру-
жен труд или друга организација, како и за зашти-
та на лицата што се во деловна или-услужна врс-
ка со односната организација. 

Јавното засолниште е наменето за заштита на 
населението што ќе се затече на јавно место и за 
заштита на населението што не е обезбедено со 
други засолништа. 

Член 7 
Засолништата за основна заштита можат да се 

изведуваат и како двонаменски објекти и како 
удвоени објекти. 

Засолништата за зајакната заштита можат да 
се изведуваат и како двонаменски објекти. 

Под двонаменски објект, во смисла на овој 
правилник, се подразбира градеж наменет за мир-
новременско користење, што според функционално-
то решение, конструкцијата и обликот е изграден 
или приспособен така што да може, по потреба, де-
лумно или во целост да се користи како засол-
ниште. 

Под удвоен објект, во смисла на овој правил-
ник, се подразбира градеж што го сочинуваат две 
засолништа за основна заштита, меѓусебно одвоени 
со конструктивен ѕид што ја обезбедува отпорноста 
предвидена за тие засолништа а зад кој не можат 
да се наоѓаат простории за престој на луѓе. 

Член 8 
Засолништата од член 5 на овој правилник, 

мораат да ги исполнуваат и следните технички 
нормативи, и тоа: 

1) засолништата за дополнителна заштита — 
да имаат засолништен простор за до 25 лица, а ако 
се изградени како РОБОВСКИ засолништа со искрг 
т е н а траса — да имаат засолништа* простор за 
до 50 лица, и, по правило, ^а се опремени со уред 
за проветрување; 

2) засолништата за основна заштита — да 
имаат засолништен простор за до 200 дица, да овоз-
можуваат престој до 7 дена и да имаат: 

— филтровентилационен систем за проветру-
вање; 

— електроинсталации: за осветление и погон 
со надворешен приклучок и за резервно осветление 
со напојување од внатрешен извор на електрична 
енергија; 

— антенски приклучок за радиоприемник; 
— приклучок за водовод (ако постојат услови); 
— средства за врска (ако постојат услови); 
— опрема за престој, прва помош и самоспа-

сување; 
3) засолништата за зајакната заштита — да 

овозможуваат престој до 14 дена, да ги имаат уре-
дите и опремата од точка 2 на овој член за засол-
ништен простор до 200 лица, а за засолнишген 
простор над 200 лица да имаат: 

— филтровентилационен систем за проветру-
вање, а, по потреба, и уреди за дополнителна обра-
ботка на воздух; 

— сопствен извор на електрична енергија; 
— сопствен извор на вода, ако постојат услови; 
— електрична инсталација за осветление и по-

гон; 
~ инсталации за водовод и канализација; 
— средства за врска; 
— инсталации за сигнализација и управување; 
— опрема за престој, прв!а помош и самоспасу-

вање. 

III. ОЗНАЧУВАЊЕ НА ЗАСОЛНИШТАТА 

Член 9 
Ако засолништата се прикажуваат графички во 

работните карти, ситуационите планови и други 
елаборати, се означуваат со следните §наци, и тоа: 

1) засолниште за дополнителна заштита — со 
рамностран триаголник чија една страна се наоѓа 
во хоризонтална положба со спротивен врв свртен 
нагоре; 

2) засолниште за основна заштита: 
— со круг ро зелена боја за отпорност од 

1 kp/cm1; 
—̂  со круг во жолта боја за отпорност од 

2 kp/cm2; 
— со круг во црвена боја за отпорност од 

3 kp/cm2; 
3) засолниште за зајакната заштита! 
— со квадрат во зелена боја за отпорност од 

ЗОО kg; 
— со квадрат во жолта боја за отпорност од 

500 kg; 
— со квадрат во црвена боја за отпорност од 

најмалку 1000 kg. 
.Знакот за двонаменски објект според обликот 

и бојата е ист како знакот за засолништата од соод-
ветен вид и отпорност, со тоа што десната полови-
на на знакот по вертикала да е во црна боја. 
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IV. ЗАСОЛНИШТЕН ПРОСТОР 

Член 10 
Засолниште!! простор се обезбедува, и тоа: 
1) ка ј нови објекти (згради, комунални и други 

објекти) — со засолништа за основна заштита и со 
засолништа за зајакната заштита; 

2) ка ј постојните објекти — првенствено со 
засолништа за основна заштита^и со засолништа 
за зајакната заштита, со приспособување на по-
годни простории или со изградба на нови засол-
ништа, а со засолништа за дополнителна заштита 
само ако надлежниот општински орган утврди де-
ка за тоа постојат оправдани причини. 

Член 11 
Потребата од засолниште« простор, изразена 

со нето површината на основата на засолништето, 
се определува според нормативот од 1 т 2 по жител, 
и тоа: 

1) за урбана единица (блок, или повисока ур-
бана единица) — според бројот на жителите во таа 
единица (густина на населената) во планираниот 
период; 

2) за куќни засолништа и за засолништа за 
градежен блок — според бројот на жителите во 
зградата, односно во група згради, сметајќи на 
50 гп8 развиена бруто површина на зграда да се 
обезбеди засолништен п р о с е р најмалку за еден 
жител: 

3) за засолништа ^а организација на здружен 
труд или друга организација — според 2/3 од пла-
нираниот вкупен бпој работници во-организацијата, 
а при робота во лореќе смени — според 2/3 од 
вкупниот бт>ој работници во најголемата Смена и 
бројот на лицата што се во деловна или услужна 
врска со организацијата; 

4) за јавни засолништа — според бројот на 
жителите што не се обезбедени со куќни Засол-
ништа или со засолништа за градежен блок и 
проценетиот број на жители што можат да се за-
течат на јавно место во радиусот на гравитацијата 
на тоа засолниште. 

V. ИЗГРАДБА НА ЗАСОЛНИШТА 

Член 12 
Под изградба на засолништа се подразбира 

изградбата на нови засолништа или приспособува-
њето на постојните погодни објекти и простории 
за засолништа. 

Член 13 
Засолништата се градат во состав на објекти 

и надвор од објекти. 
Засолништето -покрај објект што со објектот 

има најмалку еден заеднички ѕид, се смета како 
засолниште во состав .на објектот. 

Член 14 
Низ засолништата не смеат да минуваат инста-

лации за водовод, канализација, греење и гас, ка-
ко и електрични инсталации од висок напон и др. 

Во засолништето не смеат да се наоѓаат кон-
тролни/ разводни и други шахтови, оџачки и вен-
тилациони канали и разни одводни цевки (ѓубре, 
дождовница ити.). 

Член 15 
Во рамките на урбана единица треба да се из-

гради мрежа на засолништа што ги исполнува след-
ните услови: 

1) радиусот на гравитацијата да обезбедува за-
фаќање на засолништето во предвиденото време; 

2) растојанијата помеѓу засолништата да бидат 
најмалку 15 т , но да не бидат поголеми од збирот 
на нивните радиуси на гравитацијата^. 

3) да е обезбедело напуштање на засолништето 
.во случај на разурнување на објектот. 

Член 16 
Радиус на гравитацијата е оддалеченоста од 

засолништето до нај оддалеченото место од кое се 
врши зафаќање на засолништето и тој изнесува 
најмногу 250 т . Вертикалната оддалеченост се сме-
та тројно. 

Член 17 
Досегот на урнатините, односно веројатната 

оддалеченост до која главните количества на урна-
тините се распростираат при разурнувањето на 
зградата, мерено вертикално на страните на основа-
та на зградата, изнесува: 

d « 1,8 I Н — 1; но не помалку од d = 0,25 Н 
каде што е: d — досег на урнатините во метри, а 
Н — височина на зградата во метри. 

VI. ФУНКЦИОНАЛНО РЕШЕНИЕ НА ЗАСОЛ-
НИШТАТА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА И ОСНОВНА 

ЗАШТИТА 

Член 18 
Засолништата за дополнителна заштита што не 

се изведени херметички треба да имаат: влез, прос-
торија за престој, нужник и резервен излез, а мо-
жат да имаат и други простории. 

Засолништата за дополнителна заштита што се 
изведени херметички, покрај просториите од став 1 
на овој член, треба да имаат брана на влезот и прос-
тор за филтровентилационен уред. 

Член 19 
Засолништата за деловна заштита тпеба да 

имаат: влез, брана на влезот, брана на резервниот 
излез, просторија за престој, простор за филтро-
вентилационен уред, просторија за санитарни уреди 
и резервен излез, а можат да имаат и простори или 
простории за сместување на ппетфилтери, вода, 
храна, отпадоци, фекални материи, опрема и др. 

Член 20 
Засолништата за основна заштита што се из-

градуваат како двонаменски објекти (член 7 став ЗЈ 
можат да имаат и повеќе влезови, .зависно од мир-
новременската намена на таквиот градеж. 

I. Влез 

Член 21 
Влезот во засолништето треба да се предвиди 

и да се гради така што влезната врата да не биде 
непосредно изложена на механички дејства на на-
падни средства. 

Влезот може да биде хоризонтален или во нак-
лон, со рампа, односно со скали. 

Влезот во засолништето за дополнителна заш-
тита треба да има еден хоризонтален, вертикален 
или кос залом пред влезната врата на засолниш-
тето или заштитна преграда, а влезот во засолниш-
тето за основна заштита — два такви залома пред 
влезната врата на засолништето. * 

Влезовите во двонаменски објект, што се ко-
ристат исклучиво за целите предвидени за мирно-
временска намена на тој објект, треба да се градат 
така што, по правило, да го исполнат условот од 
став 1 на овој член. 
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Член 22 
Отворот на влезот во засолништето се затвора 

со врата што се отвора во правецот на излезот, 
и тоа: 

1) отворот на влезот во засолништето за допол-
нителна заштита што не се херметизира — се зат-
вора со врата што е отпорна на притисок, со светол 
отвор со големина од најмалку 625 X 1800 mm; 

2) отворот на влезот во засолништето за допол-
нителна заштита што се херметизира — се затвора 
со врата што е отпорна на притисок и херметичка, 
со светол отвор со големина од најмалку 625 X 
X 1800 mm; 

3) отворот на-влезот во засолништето за основ-
на заштита со засолништен простор за сместување 
до 100 лица — се затвора со врата што е отпорна 
на притисок и херметичка, со светол отвор со го-
лемина од 800 X 1800 mm; 

4) отворот на влезот во засолништето за основ-
на заштита со засолништен простор за сместување 
над 100 до 200 лица — се затвора со врата што е от-
порна на притисок и херметичка, со светол отвор 
со големина од 1000 X 1800 mm, или со двојна вра-
та со светол отвор со големина од 800 X 1800 mm. 

Член 23 
Големината на отворот на влезот во двонамен-

ски објект се определува: 
1) ако влезот се користи исклучиво во воени 

услови — според одредбите на член 22 точ. 3 и 4 
рд овој правилник; 

2) ако влезот се користи во мирновременски и 
во воени услови — според бараната пропусна сила 
во мирновременски услови ако таа пропусна сила 
бара поголем отвор на влезот од оној што е про-
пишан со одредбите на член 22 точ. 3 и 4 од овој 
правилник: 

3) ако влезот се користи исклучиво во мирно-
временски услови — според бараната пропусна си-
ла во тие услови. 

Отворот на влезот од точка 2 став 1 на овој 
член се затвора со врата што е отпорна на прити-
сок и херметичка, со светол отвор со големина до 
1000 X 1800 mm. 

Отворот на влезот од точка 3 став 1 на овој 
член се затвора со врата што е отпорна на прити-
сок и херметичка, или со подвижна преграда што 
е отпорнава притисок и херметичка, со светол от-
вор чија големина се определува според одредбата 
на член 70 став 1 точка 5 од овој правилник. 

Член 24 
Најмалата светла широчина на влезниот прос-

тор во засолништето пред вратата изнесува: 
1) за минување до 100 лица — 80 cm; 
2) за минување над 100 до 200 лица — 120 cm; 
3) за минување над 200 лица — 180 cm. 
Најмалата светла височина на влезниот простор 

во засолништето пред вратата изнесува: 
1) за засолништата за дополнителна заштита — 

190 cm; 
2) за засолништата за основна заштита — 

200 cm. 
Најмалата светла широчина и височина на 

влезниот простор во двонаменски објект пред под-
вижните прегради се определува според бараната 
пропусна сила и експлоатационите карактеристики 
на тој објект. 

Член 25 
Површината на-браната на влезот се определу-

ва според нормативот од 0,03 т 2 за едно лице. со 
тоа што вкупната површина на браната на влезот 
да не може да биде помала од 1,5 т 2 . 

Зафатнината на браната на влезот се опреде-
лува-според нормативот од 0,07 т 8 за едно лице. 

Височината на браната на влезот не може да 
биде помала од височината на просторот за престој. 

Отворите на браната ка влезот се затвораат со 
врати. 

Надворешната врата на браната на влезот треба 
да биде отпорна на притисок и херметичка и да се 
отвора во правецот на излезот, а внатрешната вра-
та треба да биде херметичка и да се отвора во 
просторот на браната на влезот. 

Внатрешната врата на браната на влезот се 
поставува, по правило, под прав агол во однос на 
надворешната врата. 

Светлиот отвор на внатрешната врата мора да 
биде еднаков на светлиот отвор на надворешната 
врата. 

Член 26 
Браната на резервниот излез треба да има по-

вршина од 'најмалку 1,00 т 2 , односно зафатнина од 
најмалку 2,00 т 3 . 

Височината на браната на резервниот излез не 
може да биде помала од височината на ходникот 
на резервниот излез. 

Отворот на браната на резервниот излез се зат-
вора, по правило, со капак. 

Надворешниот капак на браната на резервниот 
излез треба да биде отпорен на притисок и херме-
тички и да се отвора во правецот на излезот, а 
внатрешниот капак треба да биде херметички и да 
се отвора во просторот на браната. 

Отворот на резервниот излез к а ј засолништата 
за дополнителна заштита може да се затвори и со 
пол петица од материјал што може леоне да се раз-
гради. 

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

2. Просторија за престој 

Член 27 
Површината на просторијата за престој се оп-

ределува според нормативот од најмалку 0,60 т г за 
едно лице. 

Зафатнината на просторијата за престој се оп-
ределува според нормативот, и тоа: 

1) во засолниште за дополнителна заштита од 
најмалку 1,14 т 5 за едно лице; 

2) во засолниште за основна заштита од н а ј -
малку, 1,38 т 8 за едно лице. 

Најмалата височина на просторијата за престој 
изнесува: 

1) во засолниште за дополнителна заштита — 
190 cm; 

2) во засолниште за основна заштита — 230 cm. 
Една просторија за престој треба, по правило, 

да се гради за сместување на нај многу до 50 лица. 
Ако во засолништето, што е предвидено за сместу-
вање над 50 лица, се гради поголем број простории 
за престој, тие простории се одвојуваат со конс-
труктивни ѕидови. Во двонаменски објект просто-
риите за престој можат да бидат одвоени со мон-
тажно-демонтажни прегради кои" мораат да бидат 
подготвени и складирани во тој објект. 

3. Простор за филтровентилационен уред 

Член 28 
Големината на просторот за филтровентила-

ционен уред се определува зависно од бројот на 
лицата што можат да се сместат во едно засол-
ниште и од видот на филтровентилациониот уред, 
и тоа: 

1) во засолниште за сместување до 25 лица. за 
филтровентилационен уред 63/188 т Ј / ч а с кој, по 
правило, се поставува во просторијата за престој, 
треба да се предвиди површина од најмногу НО X 
X 180 cm2; . 
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2) во засолниште за сместуваше над 25 до 50 
лица, за филтровентилационен уред 125/375 т ѕ / ч а с 
кој, по правило, се поставува во просторијата за 
престој, треба д а се предвиди површина од најмно-
гу 140 X 200 cm2; 

3) во засолниште за сместување над 50 до 100 
лица, за филтровентилационен уред 250/750 ш3/час, 
или, по исклучок, за два филтровентилациони уре-
да 125/375 т 3 /час , што, по правило, се поставуваат 
во просторијата за престој, зад армирано-бетонски 
преграден ѕид со дебелина од 25 cm треба да се 
предвиди површина од најмногу 200 X 200 cm2, од-
носно 2 X 140 X 200 cm2; 

4) во засолниште за сместување' над 100 до 150 
лица, за филтровентилационите уреди 250/750 т 3 / ч а с 
и 125/375 т 3 /час , што се поставуваат • .во посебна 
просторија што од другите простории на засолниш-
тето е заградена со армирано-бетонски ѕидови со 
дебелина од 25 cm, треба да се предвиди површина 
од најмногу 350 X 200 cm2; 

5) во засолниште за сместување над 150 до 200 
лица, за два филтровентилациони уреда 250/750 
т 3 / час што се поставуваат во две посебни простории, 
Што од дугите простории на засолништето се загра-
дени со армирано-бетонски ѕидови со дебелина од 
25 cm треба да се предвиди површина од најмногу 
2 X 200 X 200 cm2. 

Член 29 
За сместување на песочни претфилтери се обез-

бедува простор во засолништето. 4 

Просторот за песочните претфилтери треба да 
биде одвоен-од другите простории на засолништето 
со армирано-бетонски ѕид со дебелина од 40 cm. 

Пристап кон просторот за песочните претфил-
тери треба, по правило, да се предвиди од браната 
на резервниот излез. Тој пристап се затвора со хер-
метички капак или херметичка врата. Капакот или 
вратата се отвораат во просторот на песочниот прет-
филтер. 

Член 30 
Големината на просторот за сместување на пе-

сочните претфилтери се определува зависно од пот-
ребниот број и големината на единиците од кои тие 
филтери се формираат. 

Дебелината на преградените армирано-бетонски 
ѕидови помеѓу единиците на пее очните прртфилтери 
изнесува 5 до 10 cm. Дното на просторијата за пе-
сочните претфилтери треба да се изведе во благ 
наклон, а на најниската точка на таа просторија 
треба да се предвиди отвор за одведување на кон-
дензирана вода од засолништето. 

4. Просторија за санитарни уреди 

Член 31 
Во засолништето треба да се, предвиди еден 

нужник за 34 лица. Нужниците се одвојуваат со 
прегради меѓусебно и од другите простории. Ако во 
засолништето постои поголем број нужници, треба 
да се изврши поделба на нужниците за. женски и 
за машки лица, во однос 2 :1. 

Најмалата површина на еден нужник треба да 
изнесува 0,80 X 1,10 т . 

• Нужниците можат да се градат со преносливи 
нужнички садови, или врзани за надворешната ка-
нализациона мрешка, односно за септичка јама. 

Во засолништата во кои нужниците се со пре-
носливи нужнички садови, треба да се предвиди 
простор за оставање на фекалните материи, завис-
но од видот на тие садови и од предвидениот начин 
на оставање. 

Просторот за оставање на фекални материи мо-
ж е да се наоѓа во составот на браната на влезот, 
на браната на резервниот излез или просторијата 
за санитарни уреди. 

5. Резервен излез 

Член 32 
Засолништето мора да има најмалку еден ре-

зервен излез кој треба да се у с т а в и на што пого-
лема оддалеченост од влезот. 

Резервниот излез може да биде хоризонтален 
или вертикален и треба да води надвор од зоната 
на урнатините или во визбените и други погодни 
простории преку кои е можно безбедно напуштање 
на засолништето и на зоната на урнатините. 

Резервниот излез може да се изведе во комби-
нација со просторот за песочниот претфилтер. 

Резервниот излез во засолниште за дополни-
телна заштита треба да има еден хоризонтален или 
вертикален залом. 

Резервниот излез во засолниште за основна за-
штита' треба да има два за лома хоризонтални или 
вертикални пред надворешниот капак на браната. 

Резервниот излез од засолништето за сместу-
вање над 100 лица може, по исклучок, да се изведе 
како втор влез според одредбите од чл. 20 до 24 на 
овој правилник. 

Член 33 
Најмалите мери на хоризонталниот ходник на 

резервниот излез изнесуваат: 
1) за правоаголен пресек — 80 X 140 cm; 
2) за кружен пресек — 0 100 cm. 
Најмалите мери на вертикалното окно на ре-

зервниот излез изнесуваат: 
1) за правоаголен пресек — 70 X 85 cm; 
2) за кружен пресек — 0 80 cm. 

6. Други простори и простории 

Член 34 
За сместување на вода треба да се предвиди 

посебна просторија чија големина се определува 
зависно од потребното количество вода и усвоениот 
начин на складирање на вода. 

За сместување на храна треба да се предвиди 
простор чија големина се определува според норма-
тивот од 1 dm8 за едно лице на ден. 

За сместување на вода и храна треба, по пра-
вило, да се користат неискористените делови на 
просторот во засолништето (просторот под седишта-
та, нишите и ел.), а за отпадоци — и расположи-
вите површини во браните. Водата, храната и отпа-
доците можат да се -сместат и во посебни простории, 

VII. КОНСТРУКЦИЈА НА ЗАСОЛНИШТАТА ЗА 

ДОПОЛНИТЕЛНА И ОСНОВНА ЗАШТИТА 

1. Материјали 

Член 35 
За изградба на засолништа за дополнителна 

заштита можат да се употребат сите , видови гра-
дежен материјал, што обезбедува соодветна от-
порност на засолништето. 

Член 36 
За носечки елементи на конструкцијата на за-

солниште за основна заштита треба, по правило, 
да се употребува армиран бетон најмалку МВ-300 
и бетонски тркалезен челик С.0200 (С.24/36) или 
С.0501 (С.34/50). Други видови незапални материја-
ли можат да се користат врз основа на докази за 
нивната погодност за изградба на засолништа. 

Квалитетот на применетиот материјал за кон-
струкции на засолништа за дополнителна и основна 
заштита мора да биде во согласност со важечките 
технички прописи и стандарди. 
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2. Оптоварувања 

а) М е х а н и ч к и о п т о в а р у в а њ а 

Член 37 
Механички оптоварувања на кои е изложена 

конструкцијата на засолништето се: редовното меха-
ничко оптоварување (постојаното оптоварување и 
подвижното оптоварување според важечките тех-
нички прописи во градежништвото) и оптоварува-
њето од ударен бран од експлозија или дејство на 
парчиња од блиски погодоци. 

Член 38 
Оптоварувањето од ударен бран од експлозија 

се зема како заменлив© статичко рамномерно поде-
лено оптоварување вертикално врз површините на 
елементите на конструкцијата на засолништето и 
средствата за затворање. v 

За#менливото статичко рамномерно поделено оп-
товарување изнесува: 

р = К Р„ 
каде што е: 

Р„ — најголем натпритисок на ударниот бран и 
изнесува; 

1) за засолништата за основна заштита Р„ — 1,2 
или 3 kp'cm?; 

2) за засолништата за дополнителна заштита 
Р„ - 0,5 kp/cm2. 

Коефициентот К, зависно од елементот на кон-
струкцијата и положбата на тој елемент, изнесува: 

Реден Е л е м е н т н а к о н с т р у к - Коефи-
броз ц и ј а т а циент 

К 

1 Таван — — — — — — — — — 1 
2 Ѕидови изложени — на површина: 
2.1 за отпорност 0,5 и 1 kp/cm2 — — — — 2,5 
2.2 за отпорност 2 и 3 kp/cm2 — — — — 3,5 
3 Ѕидови изложени — под површината, на 

почвата — — — — — — — — 1 
4 Ѕидови изложени, во допир со почвата: 
4.1 неврзана почва — сува и природно 

влажна — — — — — — — — 0,5 
4.2 врзана почва — природно влажна — — 0,67 
4.3 неврзана и врзана почва заситена со 

вода — — — — — — — — — 1,00 
5 Темелна плоча: 
5.1 неврзана почва — сува и природно 

влажна — — — — — — — — 0,5 
5.2 врзана почва — природно влажна — — 0,67 
5.3 неврзани и врзана почва заситена со 

вода — — — — — — — — — 1,00 
6 Отворени влезови и резервни излези со 

незаштитен отвор: 
6.1 внатрешни изложени бочни површини а 2 
6.2 внатрешни изложени челни површини b 3 
7 Отворени влезови и резервни излези со 

заштитен отвор: 
7.1 внатрешни изложени бочни површини а 1 
7.2 внатрешни Изложени челни површини b 2 

Шемите на оптоварувањето во случаите наведе-
ни во табелата од став 3 на овој член се прикажани 
на Цртежот бр. 1. што е отпечатен кон овој правил-
ник и е негов составен дел. 

Член 39 
За засолништата за дополнителна заштита и за 

засолништата за основна заштита, што се наоѓаат во 
подземни катови на згради и други објекти и имаат 
над таванот на засолништето најмалку еден подзе-
мен кат со масивен армирано-бетонски таван, кое-
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фициентот К под ред. бр. 1 и 3 на табелатаГод член 
38 став 3 од ОВОЈ правилник изнесува 0,67. 

Член 40 
Оптоварувањата на елементите на конструкци-

јата на засолништата (таваните, обемните ѕидови и 
темелните плочи на отворениот дел на влезот, ре-
зервниот излез и другите канали, шахтови и ел.) што 
дејствуваат од две или повеќе страни, не се супер-
понираат. 

Член 41 
Внатрешните преградни ѕидови, меѓутаваните, 

преградите и др. се изложени на оптоварување од 
потреси. Тоа оптоварување се зема како заменливо 
статичко рамномерно поделено оптоварување вер-
тикално на површините во обете насоки, и се пресме-
тува според образецот 
qp ~ + g Ki 
каде што е: 

qp — заменлРто статичко рамномерно поделено 
оптоварување во М р / т 2 ; 

g — сопствена тежина на елементот во Мр/т*; 
Kt — коефициент кој изнесува, и тоа: 

1) 0 — за засолништата со отпорност од 0,5 
kp/cm2 ; 

2) 2 — за засолништата со отпорност од 1 
kp/cm2 ; 

3) 4 — за засолништата со отпорност од 2 
kp/cm2 ; 

4) 6 — за засолништата со отпорност од 
3 kp/cm2. 

Член 42 
Врските на предметите, уредите, инсталациите и 

опремата со конструкцијата на засолништето се из-
ложени на концентрирано оптоварување што деј-
ствува во сите правци и во тежиштето на предметот 
што се врзува, а се пресметува според образецот 
QP - G • Кг 
каде што е: 

Qp — заменливо концентрирано оптоварување 
во кр; 

G — сопствена тежина на предметот во кр; 
Кг — коефициентот што изнесува 2Ki — за грс-

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

Член 43 
На оптоварувањето од потреси се изложени и 

предметите, уредите, инсталациите и опремата во 
засолништето. 

Карактеристиките на потресите изнесуваат: 

Отпорност на 
засолништето 

во kp/cm2 

Каракте- Единица Елемент : 

ристика на мера на кон- 1 2 3 
на потре- струкција 

сите 

горна плоча 4 g 8 g 12 g 
Забрзување ama* m/s2 

други 
елементи 2 g 4 g 6 g 

горна плоча 0,75 1,5 2,25 
Брзина V m a x m/s 

други 
елементи 0,5 1*0 1,3 

Релативно 
поместување ѕ т « с т сите 

елементи 5 в 7 
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Големината g наведена во табелата во став 2 на 
овој член изнесува 9,81 m/ѕ2. 

Член 44 
Најмалите дебел ини на деловите од засолниште 

изложени на дејството на парчиња, зависно од ви-
дот на употребениот материјал, изнесуваат: 

1) за бетон — — — — — — — 20 cm; 
2) за тули или камен — — — — 40 cm; 
3) за песок или чакал — — — — 70 cm; 
4) за збиена земја — — — — — 80 cm; 
5) за обла граѓа — — — — — — 40 cm. 

При примената на слоевита конструкција од раз-
новидни материј алиг збирната вредност на дебели-
ните на слоевите мора да и одговара на еквивалент-
ната дебелина на кој и да е наведен материјал. 

б) Т о п л о т н о о п т о в а р у в а њ е 

Член 45 
Како топлотно оптоварување се смета топлотног 

дејство на пожар што се јавува во близината на 
засолништето. 

Заради обезбедување на потребната отпорност 
спрема топлотното дејство, елементите на засолниш-
тето што можат да бидат изложени на топлотно деј-
ство, треба да имаат дебелина од најмалку: d = 30 cm 
бетон — за засолништата за дополнителна заштита, 
односно d = 40 cm бетон — за засолништата за 
оснбвна^заштита, или еквивалентна дебелина на дру-
ги несогорливи материјали, што обезбедуваат ист 
термоизолационен ефект. 

Независно од бараните минимални дебелини, се 
препорачува додатна заштита со слоеви од земја, 
чакал, песок, бетон и ел. 

в) О п т о в а р у в а њ е о д р а д и о а к т и в н и 
з р а ч е њ а -

Член 46 
Како оптоварување од радиоактивни зрачења 

се зема почетното радиоактивно зрачење. 
За заштита од радиоактивно зрачење елемен-

тите на заштитната конструкција на засолништето 
(таваните и надворешните ѕидови на засолништето) 
треба да имаат дебелини што, изразени во вкупна 
тежина на соодветните збиени материјали по т 2 ос-
нова, изнесуваат: 

Отпорност на 
засолништето 

kp/cm2 

•Тежина во kp/m2 на основата 

за засолништа за засолништа 
надвор од објекти во објекти 

4 0,5 1200 1000 

1 1800 1300 

2 - 2000 1500 

3 2200 1700 

Во заштитните дебелини на елементите на кон-
струкцијата, на засолништето, во смисла на став 2 
од вој член, се засметуваат дебелините на тие еле-
менти и дебелините на другите слоеви на матери-
јалите што се во допир со тие елементи на конструк-
цијата на засолништето. 

3. Пресметка 

Член 47 
Пресметување на армирано-бетоиските елемен-

ти на засолништата се врши според одредбите на 

Правилникот за техничките мерки и услови за бе-
тон и армиран бетон („Службен лист на СФРЈ", бр. 
51/71 — во натамошниот текст: Правилникот за бе-
тон), ако со овој правилник не е определено поинаку. 

Член 48 
Влијанијата во пресеците на конструктивниот 

систем на засолништата се пресметуваат според те-
оријата на к о н с т р у к ц и ј е . Тие влијанија можат 
да се определат и врз основа на испитување на кон-
струкции, елементи или модели. 

Пресеците се пресметуваат според дозволените 
напони за тие видови конструкции или според гра-
ничната состојба — ломот. 

Во пресметката на к о н с т р у к ц и ј е и елементите 
не се определуваат-големината на отворите на пук-
натините и на деформациите. 

Член 49 
При пресметувањето според дозволените напо-

ни, дозволените напони во армиран бетон за при-
тисок од огѕ и свиткување аг се зголемуваат за 50°/о. 

Дозволениот главен напон на затегање поради 
трансверзални сили, без пресметка на арматурата за 
приемот на главните напони на затегањето, изнесу-
ва: Та = 0,06 рк. 

Дозволените главни напони на затегањето по-
ради трансверзални сили со армирањето на делот на 
кој е т > тв изнесуваат: 

Tb
 в 50 кр /ст* за МВ-300; 

Tb « 60 kp/cm2 за МВ-400; 

Дозволениот напон во арматурата изнесува 1,5 
стао« а не смее да биде поголем од av, 

каде што е: 
(Tdorv — дозволениот напон бо арматурата; 
ov — границата на развлекување. 

Дозволените напони можат да се' зголемат над 
вредностите утврдени во ст. 1 до 4 на овој член, 
ако со претходна експериментална постапка се до-
каже оправданоста на таквото зголемување. 

Член 50 
Димензионирање на к о н с т р у к ц и ј е и елементите 

од армиран бетон според методот на граничната но-
сивост (ломот) се дозволува без докази на големината 
на деформациите и пукнатините. 

При докажувањето на сигурноста на пресеците 
на к о н с т р у к ц и ј е и елементите од армиран бетон 
против ломот, се претпоставува: 

1) дека распределбата на деформациите по ппе-
ceROT е линеарна. Деформациите при ломот се про-
порционални на оддалеченоста од неутралната оска; 

2) дека бетонот во затегнатата зона при ломот 
не ги прима силите на затегањето; 

3) дека распределбата на напонот во притисната-
та зона има облик на парабола од втор степен: 

4) фактичен или упроетен работен дијаграм на 
че ликот; 

5) арматурата за прием иа косите сили на зате-
гањето и влијанијата на торзијата да се опреде-
лува според класичната теорија. 

Коефициентот на сигурноста у„ против лом мора 
да биде у* = 1,1. 

Член 51 
За сметковниот дијаграм на бетонот се зема во 

пресметка парабола од втор степен чие теме е опре-
делено со ординатата pp. ^ 0,7fik и со апсцисата 
е в = 3,5%о при што (Зк е марката на бетонот опре-
делена со Правилникот за бетон, зголемена за 20%. 
Дозволените граници на разеленувањето се земаат 
cr,d = 2800 кр'cm2 за С.0200 и avi = 4000 кр-'ега4 за 
челик С.050Ј (каде што avd е динамичката граница 
на развлекување^) . 
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Член 53 
Врз димензионирањето на носечките елементи 

на засолништата за дополнителна и основна заштита 
од материјалите од чл. 35 и 36 на овој правилник, 
се применуваат одредбите за дозволените напони 
според важечките технички прописи, зголемени за 
50%. Дозволените напони можат да се зголемат над 
тие вредности, ако со претходна експериментална 
постапка се докаже оправданоста на таквото зголе-
мување. 

Член 54 
Предметите, уредите, инсталациите и опремата 

што се вградуваат или се наоѓаат во засолништето 
мораат да бидат отпорни на потрес (член 43), и обез-
бедени од превртување и произволно поместување. 

Член 55 
Ако забрзувањата (член 43) се поголеми од забр-

зувањата што предметот, уредот, инсталацијата или 
опремата во засолништето може да ги поднесе без 
растројување на функционалноста, вибраци ј е од 
потресот мораат да се придушат на местата на врзу-
вањето или потпирањето на предметите, уредите, 
инсталациите и опремата. 

Придушните елементи треба да се определат 
така што сопствената фреквенција на изолираниот 
предмет, уред, инстанација и опрема да го исполну-
ва условот: 

Член 56 
Напрегањата на почвата се определуваат само 

за редовно оптоварување според важечките технич-
ки прописи за темелење на градежните објекти. 

Член 57 
Процентот на армирањето на носечкиот елемент 

(таванот, ѕидовите, темелната плоча) мора да изне-, 
сува во зоната на најголемите напрегања на пресе-
кот најмногу 2% за секој правец. 

Притиснатата зона на просекот на елементот во 
полето треба да се армира со 50% од арматурата на 
затегнатата зона. 

Внатрешните страни на таваните и ѕидовите мо-
раат да бидат армирани со мрежа во два ортого-
нални правца, со растојание на прачките од нај-
многу 15 еш. 

Член 58 
Арматурата поставена на обете страни од пре-

секот на плочата мора да биде поврзана меѓусебно 
со најмалку четири узенгин на 1 т 2 површина, со 
пречник од 8 ш т или поголем. 

Член 59 
Пречникот на прачките на носечката арматура 

не смее да биде помал од 10 mm. За арматура поста-
вена од конструктивни причини, според одредбата на 
член 57 став 3 од овој правилник, можат да се упо-
требат прачки со пречник од 8 mm. 

Член 60 
Заштитниот слој на бетонот на сите прачки на 

арматурата од внатрешната страна на елементот 
(според просторот на засолништето) не треба да биде 
поголемо од 1 cm. 

Член 61 
Засолништето мора да се конструира без дила-

тациони спој ници. 
Ѕидовите, таваните и темелните плочи на засол-

ништата мораат да бидат вклештени на потпорите. 

Член 62 
Ѕидовите и таваните на просториите на засол-

ништата не смеат да се малтерисаат. Се дозволува 
варосување и бојосување. За двонаменските објекти 
мож.ат да" се употребат и облоги што не претставу-
ваат опасност во случај на одвојување предизвикано 
од потрес. 

Член 63 
Во објектите во кои погодните простори се при-

способуваат во засолништа треба: 
1) да се затворат непотребните отвори и застак-

лените површини на тие простори со соодветен ма-
теријал, во согласност со отпорноста на засолниш-
тето; 

2) да се зајакнат таваните и ѕидовите така што да 
можат <да го поднесат оптоварувањето од член 38 на 
овој правилник; 

3) преградните ѕидови на засолништето кон-
структивно да се поврзат со носечките елементи на 
засолништето така што да можат да ги поднесат 
оптоварувањата од член 41 на овој правилник. 

Член 64 
Засолништата треба да се заштитат од атмосфер-

ски, површински и подземни води со примена на 
вообичаените технички мерки во градежништвото. 
Подот на засолништата треба да се наоѓа најмалку 
30 cm над нивото на подземната вода. 

Наместо работниот .дијаграм на бетонот, опреде-
лен со овој правилник, во пресметката може да се 
земе и друг работен дијаграм на распределбата на 
напрегањето во притисната зона, ако постои доказ 
дека на тој начин се добиваат вредности на вли-
јанијата при ломот помали од вредностите на влија-
нијата добиени со работниот дијаграм на бетонот 
определен со овој правилник. 

Член 52 ^ 
Дозволените напони за челичните конструкции 

се земаат: 
1) за челичните лимови и за ч е л н и т е на носеч-

ките конструкции: 

Потребниот полупречник на просторот за сло-
бодно движење на предметите, уредите, инсталаци-
ите и опремата или поместување на приклучоците, 
односно на свитливите врски се определува според 
образецот: 

Vmax 

d = 
2л • f 

каде што е: 
f — сопствената фреквенција на изолираниот 

предмет во Hz, 
BdoZy — дозволеното забрзување на предметот во 

тУѕ2 

Vmax — максималната брзина на елементот на за-
солништето во m/ѕ (член 43). 
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VIII. СРЕДСТВА ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА ОТВОРИТЕ 
ЗА ДВИЖЕШЕ 

1. Видови 

Член 65 
Отворите за движење во засолништето (влезо-

ви, резервни излези и др.) се затвораат- со врата, 
капаци и подвижни прегради (во натамошниот текст: 
средствата за затворање). 

Член бб 
Средствата за затворање што се изложени на 

механичко, радиоактивно, топлотно и хемиско деј-
ство, треба да бидат отпорни на притисок и херме-
тички. 

Средствата за затворање што се изложени на ра-
диоактивно, топлотно и хемиско дејство, треба да 
бидат херметички. 

Средствата за затворање што се изложени на 
механичко и топлотно дејство, треба да бидат от-
порни на притисок. 

Член 67 
Отворите за движење во засолништето што не 

се изложени на дејствата од член 3 на овој пра-
вилник, се затвораат со обични средства за затво-
рање. 

Член 68 
Отпорноста на средствата за затворање од член 

бб ст. 1 и 3 на овој правилник треба да изнесува 1, 
2, 3, 4, 6 или 9 kp/cm2, зависно од отпорноста на за-
солништето и положбата на средствата за затво-
рање. 

Член 69 
Средства за затворање можат да бидат, и тоа: 
1) врата — еднокрилна, со свртување на крилата 

околу вертикалната оска, а според правецот на от-
ворањето лева или десна; 

2) капаци — еднокрилни, вертикални или хори-
зонтални, со свртување на крилата околу вертикал-
ната или хоризонталната оска, а според правецот на 
отворањето леви или десни; 

3) подвижни- прегради — еднокрилни или пове-
ќекрилни, односно едноделни или повеќеделни; 
свртливи — со свртување на крилата околу верти-
калната или хоризонталната оска; или подвижни — 
со правец на движење според потребата. 

Правецот на отворањето на средствата за затво-
рање се определува според југословенскиот стандард 
JUS D.E1.020, а правецот на задвижувањето на под-
вижните прегради — со набљудување на Движењето 
на преградата во правецот на налегнувањето на тие 
прегради. 

Член 70 
Светлите мери на средствата за затворање из-

несуваат, и тоа: 

1) за врата со праг: 
— 625 X 1800 mm; 
— 800 X 1800 mm; 
— 1000 X 1800 mm. 

2) за обична врата без праг: 
— 625 X 1850 mm; 
— 800 X 1850 mm; 
— 1000 X 1850 mm. 

3) за капаци вертикални — 625 X 800 mm; 
4) за капаци хоризонтални — обични: 

600 X 600 mm; или 
— 0 600 mm. 

5) за подвижни прегради: 
— 1600 X 2000 mm; 
— 2500 X 2250 mm; 
— 3000 X 2250 mm. 

По исклучок од одредбата на став ! од овој член, 
средствата за затворање можат да имаат и други 
димензии, ако тоа го бараат посебни причини. 

2. Материјали 
Член 71 

Конструкцијата на средствата за затворање од 
член 56 на овој правилник треба да биде метална, 
спрегната или армирано-бетонска, а конструкцијата 
на обичните средства за затворање може да биде и 
од други соодветни материјали. 

Член 72 
За изработка на носечки конструкции на сред-

ствата за затворање треба да се применуваат: 
1) челици според југословенскиот стандард JUS 

С.В0.500 со минимално гарантираната затегачка цврс-
тина а т = 37 kp/mm2, под услов издолжувањето при 
кинењето бѕ да не е помало од 22%. Применетите 
челици мораат да бидат погодни за заварување; 

2) армиран бетон најмалку МВ ЗОО и бетонски 
тркалезен челик С.0200 (С.24/36) или С.0501 (С.34/50) 
— според Правилникот за бетон; 

3) други видови материјали врз основа на докази 
за нивната погодност за изработка на средствата за 
затворање, во согласност со важечките технички 
прописи и стандарди. 

По исклучок од одредбите на став 1 од овој 
член, за изработка на носечки конструкции и за обич-
ни средства за затворање можат да се применуваат 
челици од трговски квалитет. 

Член 73 
Квалитетот на опојните материјали, како што се 

електроди, заковки, винтови, ситни конструктивни 
елементи, прибор и ел, мора да биде усогласен со 
квалитетот на употребениот основен материјал. 

Член 74 
Средствата за затворање треба да бидат зашти-

тени од корозија. Применетите средства за заштита 
од корозија не смеат да ослободуваат отровни ма-
терии при високи температури. 

Член 75 
Затиначките материјали што се применуваат за 

изработка на средства за затворање треба да бидат 
еластични <и отпорни на топлотно дејство. 

3. Оптоварувања 

Член 76 
Механичкото оптоварување врз надворешната 

страна на крилата на средствата за затворање што 
се отпорни на притисок (позитивно оптоварување) 
се зема според одредбите на член 38 од овој правил-
ник. 

Механичкото оптоварување врз внатрешната 
страна на крилата на средствата за затворање што 
се отпорни на притисок (негативно оптоварување) 
се зема во големина 20°/о од позитивното оптовару-
вање. 

Позитивното и негативното оптоварување не се 
суперпонираат. 
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Член 77 
Механичкото оптоварување за средствата за за-

творање што се херметички, се зема најмалку 
ОД kp/cm2 како статичко рамномерно поделено оп-
товарување што дејствува вертикално врз површи-
ните на крилата во обата правца. 

Член 78 
Топлотното оптоварување за средствата за зат-

ворање, се зема според важечкиот југословенски 
стандард JUS U.J1.070. 

Член 79 
Ако не се остварува заштита на отворите од 

радиоактивни зрачења со функционалното решение 
од чл. 21 и 32 на овој правилник, средствата за зат-
ворање треба да имаат дебелина на крилата, што е 
еквивалентна на дебелината на армиран бетон од: 

1) 0,50 m — за засолништата со отпорност 0,5 
kp/cm2; 

2) 0,70 m — за 
kp/cm2; 

3) 0,80 m — за 
kp/cm2; 

4) 0,90 m — за 
kp/cm2 > 

Во дебелината на крилата од став 1 на овој член 
се засметуваат и дебелините на другите конструк-
ции од збиени материјали, што се наоѓаат пред 
средствата за затворање. 

4. Пресметка 

Член 80 
Пресметувањето на средствата за затворање на 

механичките оптоварувања се врши, зависно од при-
менетиот материјал, според одредбите на Правилни-
кот за бетон, техничките прописи за носечките че-
лични конструкции и другите важечки технички 
прописи за применетите материјали, ако со овој 
правилник не е определено поинаку. 

Член 81 
Обичните средства за затворање на отвори не се 

пресметуваат на оптоварувања од ударен бран на 
експлозија. 

Член 82 
Статичките влијанија во пресеците на кон-

структивниот систем се пресметуваат според теори-
јата на конструкције . Тие влијанија можат да се 
определат и врз основа на испитување на конструк-
ц и ј е и елементите. 

Член 83 
Дозволените напони на материјалите што се при-

менуваат за изработка на средствата за затворање 
се земаат според одредбите на чл. 49, 52 и 53 од 
свој правилник. 

Член 84 
Средствата за затворање што се отпорни на при-

тисок и херметички, ако според својата положба во 
засолништето не се заштитени од директно топлот-
но оптоварување, по топлотно™ оптоварување (член 
78) во траење од 30 минути треба да ја задржат сво-
јата функционалност. 

Член 85 
Крилото на средство за затворање што е хер-

метичко треба да има надворешен лим со дебелина 
од^ намалку 1,5 mm, внатрешен лим со дебелина од 
навали:*' 1 mm и термоизалоциона пол петица од ми-
нерална волна со дебелина од 40 mm. 

5. Конструктивни начела 

Член 87 
Вратата што е отпорна на притисок и херме-

тичка, или само херметичка, мора да има праг. 
Височината на прагот од страната на налегну-

вањето на крилата изнесува најмалку 5 cm, а ши-
рочината не треба да биде поголема од 30 cm. 

Вратата за затворање отвори во објекти, што се 
користат во редовни услови, можат да имаат и под-
вижен праг. 

Подвижните прегради што се отпорни на при-
тисок и херметички, али само херметички, можат 
да бидат со постојан праг, со подвижен праг, со 
впуштен праг или без праг, ако со конструктив-
ното решение е загарантирана функционалноста на 
затворањето на отворот. 

Член 88 
Средствата за затворање треба да имаат отпор-

ност што обезбедува, под дејството на пропишаните 
оптоварувања, да не претрпат трајни деформации, 
што влијаеле врз функционалноста на тие сред-
ства, а особено да не дојде до искривување на ос-
новните елементи на тие средства при нивната 
монтажа и експлоатација. 

Член 89 
На средствата за затворање можат да се вгра-

дуваат механизми за поединечно или централно 
затворање. 

Механизмите за затворање и отворање на вра-
тите и капаците треба да обезбедат отворање и 
затворање од надворешната и внатрешната страна. 

Механизмот за затворање треба да биде обезбе-
ден од самоотворање. 

Правците на задвшкувањето на механизмот за 
затворање треба да бидат видно обележени. 

Член 90 
Вратите и капац ите треба да бидат конструи-

рани 1ака што и во затворена положба да овозмо-
жат одвојување' на крилата од рамката од вна-
трешната страна на засолништето без задвижување 
на затворачот. 

Член 91 
Затворачот, шарките со лежишта, лизганиот 

или гптискувачкиот механизам при задвижување 
на изградите , мораат да овозможат лесно отвора-

засолништата со отпорност 1 

засолништата со отпорност 2 

засолништата со отпорност 3 
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н>е и затворање, како и рамномерно налегнување 
на крилата врз рамката во затворена положба. 

Член 92 
- Средствата за отворање што се отпорни на при-

тисок и херметички, или само херметички, треба 
да обезбедат затнатост во затворена положба спо-
ред обемот на налегнувањето и на затворачите при 
оптоварувањата на кои се испитуваат (член 102) и 
при атмосфески и при повишен притисок (член 
103): 

Затиначот мора да биде функционален и така 
поставен што да не е директно изложен на топлот-
но оптоварување и да не претрпи трајни дефор-
мации при испитувањето што се врши според член 
102 од овој правилник. 

Еластична стивливост на затиначот по ви-
сочина, во нормални услови, не треба да биде по-
мала од 5 mm. 

Член 93 
Рамките на средствата за затворање треба да 

бидат опремени со анкери за пренесување на оп-
товарувањето во ѕидната маса. Распоредот. на анке-
рите треба да биде таков што да се обезбеди ди-
ректно пренесување на оптоварувањето од член 76 
на овој правилник од затворачот и шарките, од-
носно од другите видови лежишта врз анкерите. 

Член 94 
Водилките на подвижните прегради мораат да 

бидат врзани преку рамката или непосредно за 
ѕидната маса, на начинот што обезбедува пренесу-
вање на оптоварувањето. 

Член 95 
Сите средства за затворање на отворите, без 

оглед на применетиот механизам за затворање, тре-
ба да бидат конструирани така што да можат и 
рачно да се отвораат и затвораат или задвижу-
ваат. 

Член 96 
Средствата за затворање што се градат од ар-

миран бетон треба да ги исполнуваат техничките 
нормативи од чл. 57 до 60 на овој правилник. 

Член 97 
При примената на подвижни прагови, на* мон-

тажно демонтажни средни столбови и слични кон-
структивни елементи, треба да бидат загарантира-
ни истата носивост и херметично^ на тие елемен-
ти како и за средството за затворање. Свиткува-
њата на монтажно-демонтажните средни столбови 
мораат да бидат усогласени со другите конструк-
тивни елементи на средството за затворање на 
отворите. -

Член 98-
Средствата за затворање можат да имаат и до-

датни елементи (брави за заклучување, гранични-
ци, отвори за набљудување, сигнални уреди и др.>, 
зависно од потребата или барањето. Сите тие еле-
менти не смеат да ја намалуваат функционалноста 
и бараната отпорност на средството за затворање. 
Тие барања треба да ги исполнуваат и водовите на 
додатните уреди и инсталации со кои посебно^ се 
опремуваат одделни средства за затворање. 

Член 99 
Средствата за затворање треба да се вграду-

ваат едновремено со изградбата на засолништата, 
односно конструктивниот елемент на засолништата, 
во кој се вградуваат тие средства. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, средството за затворање може дополнително 

6. Производство 

Член 100 
Средствата за затворање се произведуваат врз 

основа на развиени, испитани и усвоени модели и 
техничка документација за сериско производство. 

Секое произведено средство за затворање треба 
да има атест за исполнување на условите за се-
риско производство. 

Член 101 
Средствата за затворање се испитуваат во по-

глед на исполнувањето на следните услови, и тоа: 
1) општите услови (облик, димензии, применет 

материјал, изработка), во согласност со одредбите 
на соодветните југословенски стандарди и со од-
редбите од овој правилник: 

2) посебните услови (механички оптоварувања, 
топлотни оптоварувања, оптоварувања од радиоак-
тивни зрачења и функционалност) според одредбите 
од овој правилник. 

Член 102 
Испитувањето на модели на средствата за за-

творање што Се отпорни на притисок и херметички, 
односно само херметички на механички оптовару-
вања, се врши со нанесување на рамномерно ста-
тичко оптоварување според одредбите на член 76, 
односно на член 77 од овој правилник, или на не-
го еквивалентното оптоварување. 

Еквивалентното оптоварување за крила се опре-
делува од условите на еднаквоста на максималните 
напрегања. 

Испитувањето се врши читири пати едноподру-
го. Порастот на оптоварувањето до номиналната 
вредност мора да се постигне во што пократок рок. 
Времето на изложувањето на средствата за затво-
рање на оптоварување по достигањето на вредноста 
на номиналното оптоварување изнесува една ми-
нута и се врши три пати, а четвртиот пат се изло-
жува на зголемено оптоварување за 25°/о над по-
минал ното, -при што не смее да претрпи промени 
што се одразуваат врз функционалноста 

Испитувањето се врши најмалку на два мо-
дела. Резултатите на испитувањето тпе^а да бидат 
позитивни за обата модела. 

Член 103 
Средствата за затворање што се отпоран на 

притисок и херметички или само херметички, се 
испитуваат како модели на херметичност, при нез-
начителен повишен и * нормален атмосферски при-
тисок. 

Испитувањето од став 1 на овој член се врши 
со изложување на средствата од внатрешната стра-
на на дејството на димни материи под атмосфер-
скиот притисок на воздухот во траење од 5 мину-
ти, а по тоа на повишен притисок на воздухот од 
10 mm VS, во траење од 5 минути. За време на 
испитувањето, од надворешната страна на сред-
ството се врши набљудување на постигнатата хер-
метично^. При тоа испитување не смее да дојде 
до навлегување на дим. 

Член 104 
Испитување на модели на средства за затвора-

ње на топлотно оптоварување треба да се врши 
според југословенскиот стандард JUS U.J1.160. 
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Член 105 
Средствата за затворање, како модели и во се-

риско производство, мораат да ги исполнуваат 
следните услови, и тоа: 

1) лесно да се отвораат и сигурно и брзо да се 
затвораат; 

2) крилата да се одвојуваат од рамката, ако за 
одделни средства за затворање тој услов е посебно 
поставен; 

3) додатните елементи добро да функционираат. 
Член 106 

Испитување, оценување и усвојување на моде-
ли треба да се врши к а ј организацијата што за тоа 
е стручно оспособена и која е овластена да издава 
атест за тоа дека моделот ги исполнува условите 
за сериско производство. 

Член 107 
Секое произведено средство за затворање треба 

да биде снабдено со декларација и со упатство за 
ракување и одржување. 

Член 108 
Средството за затворање треба да има на вид-

но место таблица што содржи податоци за произ-
водителот. за видот на производот, за отпорноста 
на производот, за моделот на производот, и реден 
број на производот. 

Член 109 
Секое средство за затворање што е отпорно на 

притисок и херметичко или само херметичко треба 
да биде опремено со комплет на резервни затинач-
ки средства (затиначки ленти, влошки и ел.). 

Член НО 
Средствата за затворање и нивните делови што 

се чуваат складирани, треба, по правило, да се 
конзервирани и снабдени со упатство за постапка-
та за деконзервирање. 

IX. ОПРЕМА 

1. Опрема за престој 

Член 111 
Опремата за престој ја сочинуваат: седиштата 

и леглата, масите, столовите и орманите или во-
дичите. 

Седиштата и леглата го сочинуваат задолжи-
телниот дел на опремата во засолништата за основ-
на заштита. 

Другата опрема од став 1 на овој член се пред-
видува само ако во засолништето се вршат опреде-
лени активности. 

Член 112 
Најмалите светли мери на седиштето за едно 

лице треба да изнесуваат, и тоа: широчината 47,5 
еш, должината 50 cm, а височината од подот 35 cm. 

Седиштата треба да бидат изведени, по пра-
вило, со наслон за грбот и главата. Полиците за 
сместување на багаж над седиштата треба да би-
дат обезбедени со штитници, сигурносни појаси и ел. 

Член 113 
Најмалите светли мери на леглата за едно ли-

це треба да изнесуваат: широчината 60 cm и дол-
жината 190 cm. Најмалата светла височина помеѓу 
леглата, односно помеѓу највисокото легло и та-
ванот на засолништето треба да биде 60 cm. Ви-
сочината на најниското легло од подот на засол-
ништето треба да изнесува 35 cm. 

Член 114 
Бројот на леглата во засолништето за основна 

заштита треба да изнесува приближно една тре-

тина од предвидениот број лица што можат да се 
сместат во тоа засолниште. 

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

По исклучок од одредбата на став 2 од овој 
член, леглата можат да се групираат и без ми-
нувалиште, со тоа што пристапот кон леглата да е 
можен од нивната челна страна, 

Седиштата и леглата мораат да бидат4 одда-
лечени од ѕидовите најмалку 5 cm, а од филтровен-
тилациониот уред — најмалку 100 cm, ако тој уред 
не е сместен во посебна просторија, или ако не е 
заштитен со ѕид. 

Член 115 
Трикатните и повеќекатните легла треба да се 

опремат со сигурносни појаси и да се обезбедат со 
качувалки, скали и ел. 

Седиштата и леглата мораат да се прицврстат 
за подот, односно за ѕидовите или таванот на за-
солништето. 

2. Санитарна опрема 

Член 116 
Санитарната опрема ја сочинуваат: преносните 

нужнички садови, садовите за оставање на фекал-
ни материи, садовите за отпадоци, преносливите 
мијалници* садовите за отпадна вода, средствата за 
дезинфекција, растворување и дезодорација на фе-
кални материи и уредите за пресување на цврста 
амбалажа. 

Член 117 
Засолништата треба да бидат опремени со пре-

носливи нужнички садови, независно од тоа дали 
нужникот е приклучен на канализационата мрежа 
или не е. 

Ако нужникот е приклучен на канализационата 
мрежа, засолништето треба да се опреми со ре-
зервни преносливи нужнички садови за половина 
од предвидените лица. 

Член 118 
Преносливите нужнички садови можат да би-

дат од метал или од цврста синтетичка материја. 
Преносливите нужнички садови треба да бидат 

обликувани и погодни за соодветната цел, а се сос-
тојат начелно од надворешен и внатрешен дел (кан-
ти или влошки) и капак. Капакот треба да обезбе-
ди затнатост на садот во затворена положба по 
обемот на налегнувањето. 

Член 119 
Димензиите на преносливите нужнички садови 

треба да бидат во согласност со големината на 
нужничката просторија на засолништето. -

Член 120 
Садовите за оставање на фекални материи 

треба да бидат изработени така што потполно да 
ја задоволуваат фукционалноста и затнатоста, како 
и хигиенските услови за ракување и одржување. 

Член 121 
За отпадоци можат да се користат садови со 

наменска изработка, од сите облици и зафатнини, 
со тоа што да имаат ракофати, поклопка и затво-
рани што овозможуваат солидно затворање, како и 
да можат да се пренесуваат низ отворите за движе-
ње во засолништето. 

Член 122 
Мијалниците можат да бидат изведени со прик-

лучок или без приклучок на водоводната и кана-
лизационата мрежа. Мијалниците без приклучок 
на канализационата мрежа треба да имаат доволен 
број садови за собирање на отпадни води. 



Петок, 19 мз рт 1976 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 'Број 11 — Страна 289 

Член 123 
За дезинфекција, растворање и дезодорацпја на 

фекални материи можат да се користат сите хе-
миски средства наменети за таа цел во затворени 
простории. 

3. Опрема за подготвување на храна и опрема за 
вода 

Член 124 
Во засолништата можат да се користат само 

електрични шпорети или решоа, со наменска изра-
ботка, со затворени греани плочи. 

Член 125 
Машините tf резервоарите з а в о д а чија зафат-

нина изнесува над 50 литри треба да бидат снаб-
дени со соодветни водоводни арматури и славини. 

Член 126 
Средствата и садовите што се користат за др-

жење залихи на вода за пиење мораат да им одго-
вараат на пропишаните хигиенско-технички услови 
и лесно да се одржуваат. 

Залихите на вода во засолништето не можат 
да се држат во незаштитени стаклени или лесно 
кршливи садови. 

4. Опрема за самогпасување 

Член ,127 
Засолништата треба да бидат снабдени со Опре-

ма за самоспасување од наменска изработка. Ком-
плетот на опремата за самоепасување треба да со-
држи најнеопходен алат и прибор, и тоа: дурин, 
лопати, казми, ќускии, секирчиња, чеканчиња, пре-
возници, секачи, клешти, рачни пили за бетонско 
железо, јажиња и ел. 

5. Материјали за изработка на опрема 

Член 128 
За изработка на опрема во засолништа не мо-

жат да се употребуваат кршливи материјали, а дру-
гите материјали за изработка на таа опрема треба 
да бидат во согласност со важечките југословенски 
стандарди и со одредбите на овој правилник. 

Член 129 
За подлоги и наслони на седиштата и леглата 

можат да се користат церадно платно, синтетички 
маси, фолии и врвци, пеглани пружини и други по-
годни материјали. 

Церадното платно треба да биде водоодбојно, 
заштитено против горење и гниење, инсекти и глог 
дачи. 

Пегланите пружини можат да се изработуваат 
само од челик. 

Член 130 
Сета опрема, зависно од применетите матери-

јали, треба да биде заштитена од корозија и гние-
ње и изработена така што да ги задоволи условите 
на експлоатацијата во влажни простории. 

6. Конструктивни начела i 

Член 131 
Опремата за засолништето треба да се израбо-

тува така што да биде погодна за редење и скла-
дирање и при тоа да зазема што помалку простор. 

Габаритите на опремата треба да овозможуваат 
невино непречено внесување и изнесување низ от-
ворите за движење во засолништето. 

Член 132 
Сите надворешни површини на елементите и 

конструкцијата на опремата мораат да бидат заоб-
лени и без остри рабови. 

7. Производство 

Член 133 
Леглата, седиштата и преносливите нужнички 

садови се произведуваат врз основа на развиени и 
усвоени модели. , 

Испитувањето, оценувањето и усвојувањето на 
модели на елементите на опремата од став 1 на 
овој член треба да се врши според одредбата на 
член 106 од овој правилник, со тоа што тие еле-
менти се испитуваат во поглед на исполнувањето: 

1) на општите услови (облик, димензии, мате-
ријал, изработка), во согласност со одредите на ва-
жечките југословенски стандарди; 

2) на посебните услови (пригушување на удар, 
врски за прицврстување и функционалност), според 
некој од стандардните методи за тој или сличен 
вид опрема. 

Член 134 
Сета произведена опрема треба да биде снаб-

дена со декларација и упатство за ракување и 
одржување. 

X. Р1НСТАЛАЦИИ ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА И 

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ 

1. Снабдување со вода 

Чле1ѓ 135 
Инсталациите за снабдување со вода и за од-

ведување на отпадни води во засолништата треба 
да бидат во согласност со важечките технички про-
писи во градежништвото, ако со овој правилник не 
е определено поинаку. 

Член 136 
Водата за пиење се обезбедува според норма-

тивот од 2 литра на ден за едно лице -ч- во вкупно 
количество за 7 дена. 

Водата за исплакнува!^ на нужници со водено 
и с п л а з у в а њ е се обезбедува според нормативот од 
16 литри на ден за едно лице. 

Член 137 
Засолништето треба да се снабдува со вода од 

надворешната водоводна мрежа, ако за тоа посто-
јат услови, или од локални извори. 

Залихите на вода за пиење пропишани со член 
136 став 1 од овој правилник мораат да бидат обез-
бедени и во случај на снабдување на засолниште-
то со вода на начинот од став 1 од овој член. 

Член 138 
Воведувањето на водоводната цевка во засол-

ништето треба да се изведе така што цевката, на 
местото на минувањето низ надворешниот ѕид на 
засолништето, да биде вградена херметички. 

Уводната водоводна цевка од надворешната 
страна треба да биде споена со флексибилна врска 
со приклучниот цевовод, а од внатрешната страна 
да Ихма пропустлив вентил. 

Флексибилната врска треба да овозможи по-
местување од 7 cm во сите правци на вградената 
уводна водоводна цевка во однос на приклучниот 
цевовод, да биде отпорна на надворешниот прити-
сок од 5 kp/cm s VLf да. биде пристапна. 
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Член 139 
Разводната мрежа на водоводот зо Засолниш-

тето треба да се изведе така што да биде видлива. 
Врските на развод ната водоводна мрежа со 

конструкцијата на засолништето треба да бидат 
изведени така што да ја обезбедуваат отпорноста 
на оптоварувањето од член 42 на ОВОЈ правилник. 

Член 140 
ВОДОВОДОТ ШТО е врзан за локален извор во 

засолништето, или надвор од него треба да има 
бунар, рачна црпка, потискувачки вод резервоар 
и разводна мрежа. 

Бунарот треба да се изработува, по правило, 
под засолништето како дупчен. 

Горниот кра] од шмукалниот дел иа водоводот 
треба, по правило, да биде поста веи на длабочина 
од најмалку 8 метри од котата на површината на 
почвата 

Цевката од бунарот на местото на минувањето 
низ темелната плоча на засолништето треба да би-
де во флексибилна врска со неа. 

2. Одведување на вода 

Член 141 
Количеството на отпадните води во засолниш-

тето се зема според нормативот од 16 литри на ден 
за едно лице. 

Количеството на фекалните материи се опреде-
лува според нормативот од 1,3 литри на ден за 
едно лице. 

Член 142 
Отпадните води од член 141 на овој правилник 

можат да се одведуваат надвор од засолништето, 
или да се оставаат во засолништето. 

Ако одведувањето на фекалните материи од 
засолништето се решава со канализациона мрежа, 
таквите засолништа треба да се обезбедат со ре-
зервни садови за оставање на фекални материи. 
Тие резервни садови треба да обезбедат оставање 
на најмалку една половина од вкупните количес-
тва на фекални материи определени според норма-
тивот од член 141 став 2 на овој правилник. 

Член 143 
Собирната канализациона мрежа треба да се 

изведе така што да биде видлива, во жлеб, или вбе-
тонирана во темелната плоча, така што да не .слабее 
елементот на конструкцијата на засолништето. Не е 
дозволено поставување на цевовод во почвата под 
темелната плоча, како и употреба на цевки од крш-
ливи материјали. 

Член 144 
Изводот на канализационата мрежа од засол-

ништето треба да се изведе така што цевката на 
местото на минувањето низ ѕидот или темелната 
плоча да биде вградена херметички. 

Приклучокот на изводната цевка на канализа-
ционата мрежа од надворешната страна мора да 
биде изведен со флексибилна врска што овозмо-
жува поместување од 7 cm во сите правци. Од вна-
трешната страна таа цевка^треба да има противу-
дарен затворач со можност за автоматско или рач-
но затворање. 

Внатрешната одводна мрежа треба да се врзе 
со извод преку двоен сифон. Сифонот се поставува 
пред противударниот затворач на одводниот це-
вовод, гледано во правецот на и случувањето. 

Член 145 
Одведувањето на отпадните води од изводот од 

засолништето во надворешната канализациона 

мрежа треба да се изведе преку предивна јама. 
Зафатнината на јамата се определува во соглас-
ност со одредбата на член 141 од овој правилник« 

Преливната јама се поставува, по правило, по-
кра ј засолништето а се изградува како армирано-
-бетонска конструкција во согласност со отпорноста 
на засолништето. Ако препиената јама се поставува 
под засолништето, треба да биде херметички затво-
рена спрема засолништето. Спојот помеѓу изводот 
и јамата треба да се изведе според одредбата на 
член 144 од овој правилник, 

Преливната јама треба да биде изведена така 
што да е можно нејзино периодично празнење. 

Член 146 
Зафатнината на септичката Јама се определува 

во согласност "со нормативите од член 144 на овој 
правилник. Септичката јама треба да се изведе во 
согласност со одредбите на~ член 141 ед овој пра-
вилник, 

XI. ИНСТАЛАЦИИ ЗА ПРОВЕТРУВАЊЕ 

1. Видови и начини на проветрувам 

Член 147 
Засолништата за дополнителна заштита што не 

се херметички изведени, имаат природно проветру-
вање, а можат да имаат и инсталации за присилна 
проветрување. 

Засолништата за дополнителна заштита што не 
се херметички изведени, можат да бидат без инста-
лации за присилно проветрување или со инсталации 
за присилно проветрува ње. 

Во засолништето за дополнителна заштита што 
не се херметички изведени, без инсталации за про-
ветрување што е херметички изведено и време-
то за престој е ограничено со расположивото ко-
личество на воздух во засолништето, сметајќи Дека 
за 1 час престој е потребно да се обезбеди 1 ш1 

воздух за секое лице. 
Во засолниште за основна заштита треба да се 

обезбеди присилно проветрување. 

Член 148 
Со системот за проветрување треба да се обез-

беди нормално проветрување и заштитно проветру-
вање на засолништето и брзо преминување од еден 
начин на проветрување на друг. 

Како нормално проветрување се смета непо-
средното доведување на воздух во засолништето, 
неговото механичко пречистување и одведувањето 
на искористениот воздух од засолништето. 

Како заштитно проветрување се смета доведу-
вањето на воздух во засолништето, неговото пре-
чистување од грубата прав и РХБ контаминатите и 
одведувањето на искористениот воздух од засол-
ништата. Со заштитното проветрување може да се 
обезбеди и апсорпција на јаглен-моноксид, како. и 
л а д е л е на воздухот. 

Член 149 
При нормално проветрување, вкупното количес-

тво на воздух што се доведува во засолништето 
треба да изнесува најмалку Q = 7,5 X п т 3 / час , 
каде што е п број на предвидените лица во з а -
солништето. 

При % заштитно проветрување, вкупното коли-
чество на воздух што се доведува во засолништето 
треба да изнесува 1/3 од количеството на воздух 
од став 1 на овој член. 

При заштитно проветрување, во зафатено за -
солниште треба да се обезбеди ефективната темпе-
ратура да не преминува 29°С, концентрацијата на 
јаглен-диоксид да не .биде поголема од 2,5*/* и ко-
личеството на кислород да изнесува на јмалку 
16%. 
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Член 150 
При заштитно проветрување, во засолништето 

треба да се обезбеди натпритисок од 5 до 15 mm 
VS. При одведувањето на искористениот воздух 
тој натпритисок треба да се оствари преку про-
тивударните вентили за регулирање на натприти-
сокот. 

Член 151 
Брзината на струењето на воздухот, при нор-

мално проветрување, треба да изнесува: 
1) на шмукалниот отвор на цевовод от — до 

12 m/s; 
2} во цевоводот за разведување, на воздух — 

до 7 m/s; 
3> ва анемостатите — до 3 m/s. 

Член 152 
Непосредно треба да се проветруваат просто-

риите за престој* просториите за филтровентила-
циониот уред и просториите за сместување на вода 
и храна. 

Со воздухот од просториите наведени во став 
1 на овој член треба да се проветрува браната на 
влезот, просториите за санитарните уреди и прос-
ториите за акумулаторот. 

Член 153 
Вкупното количество на воздух од член 149 на 

овој правилник треба да се распредели, и тоа: 
1) во просторијата, односно просторот за фил-

тровентилацжшиот уред — во количество од 10 
т 3 /час за едно лице што го задвижува филтровен- * 
тилациониот уред; 

2) во просторијата за вода и храна — во ко-
личество што е потребно за едиб изменување на 
воздухот на час; 

v 3) во просториите за престој — во преостана-
тото количество на воздух, сразмерно на бројот на 
лицата што престојуваат во тие простории. 

Во просториите од точ. 1 и 3 став 1 од овој член 
треба да се доведува воздух при нормално и заш-
титно проветрување, а во просториите од точка 2 
на тој став — само при нормално проветрување. 

Член 154 
Во просториите што се проветруваат посредно 

воздухот се распределува: 
1) во браната на влезот — во количество од 

50% до 60% од вкупно искористениот воздух; 
2) во просториите за санитарните уреди — во 

количество од 40% од вкупно искористениот воздух; 
3) во просториите за сместување на акумула-

торот — во количество од 10% од вкупно иско-
ристениот воздух. 

Воздухот од просториите што се проветруваат 
посредно треба да се одведува непосредно надвор 
од засолништето. 

Член 155 
Системот за проветрување на засолништата 

треба да има елементи за заштита од ударен бран, 
за распределба на воздухот, за пречистување на 
воздухот, за доведување на воздух и за контрола. 

Елементите на системот за проветрување на 
засолништата треба да се распоредат според Цр-
тежот бр. 2, што е отпечатен кон овој правилник 
и е негов составен дел. 

2. Елементи за заштита од ударен бран 

Член 156 
Како елементи за заштита од ударен бран тре-

ба да се користат: 

1) противудар®! вентили; 
2) противударни вентили за регулирање па нат-

притисокот; 
3) средства за затворање на отворите за про-

ветрување на двонаменски^ објекти во мирно-
временски услови. 

Член 157 
Елементите за заштита од ударниот бран од 

член 156 на овој правилник треба да имаат отпор-
ност што се пресметува според, одредбата под ре-
ден број 6.2 на табелата од член 38 став 3 од овој 
правилник. 

Промената на натпритисокот со времето се зе-
ма- линеарно. Времето на траењето на позитивната 
фаза на натпритисокот изнесува најмногу : 

1) 3 ѕ — за натпритисок 1 kp/cm8; 
2) 2,5 ѕ — за натпритисокот 2 kp/'cm*; 
3) 2 ѕ — за натпритисокот 3 kp/crti8. 
При вредностите на натпритисокот од ѕ^ав 1 

на овој член, елементите за заштита од ударен 
бран треба да ја задржат својата функција. 

Член 158 
Шмукалните отвори се поставуваат, по правило, 

во хоризонтален ходник или во вертикално окно 
на резервниот излез. 

Шмукалниот отвор може да биде со кружен или 
друг пресек. 

Член 159 
Најмалиот пречник на шмукалниот отвор, за-

висно од проточното количество на воздухот, тре-
ба да изнесува, и тоа: 

1) 0 100 mm — за проточните количества на 
воздух од 188 т ѕ / час ; 

2) 0 150 mm — за проточните количества на 
воздух од 375 т 8 /час ; 

3) 0 200 mm — за проточните количества на 
воздух од 750 т 3 / час ; • 

4) 0 350 mm — за проточките количества на 
воздух од 1500 т 3 /час . 

Наместо^ еден шмукален отвор, можат да се 
применуваат два или повеќе отвори со помали 
пресеци, со тоа што вкупната површина на тие 
пресеци да биде еднаква на површината од^ соод-
ветниот пресек од став 1 на овој член. 

Член 160 
Шмукалниот отвор треба да се постави надвор 

од зоната на урнатините и треба да се обезбеди од 
навлегување на атмосферски талог, задушување, 
навлегување на туѓи тела и глодачи, како и од 
дејство на парчиња. 

Член 161 
Шмукалниот цевовод за заштитно и нормално 

проветрување треба да се заштити од дејство на 
натпритисок на ударниот бран со противударен 
вентил. 

Член 162 
Противударните вентили можат да бидат: 
1) за хоризонтално, односно вертикално вграду-

вање; 
2) за вградување во ѕид или за вградување на 

цевовод или универзални; 
3) проточни или херметички. 

Член 163 
Најмалите називни големини (корисен прото-

чен или еквивалентен пресек) на протизударните 
вентили, зависно од проточното количество на воз-
духот, изнесуваат, и тоа: 

1) 0 160 mm — за проточните количества од 
63/188 т ѕ / час ; 
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2) 0 150 mm — за проточните количества од 
125/375 хп3/час; 

3) 0 200 mm — за проточните количества од 
250/750 т 3 /час ; 

4) 0 350 mm — за проточните количества од 
500/1500 т 3 /час . 

Наместо еден противударен вентил, можат да се 
применуваат два или повеќе противудар*!!* вентили 
со помали пресеци, со тоа што вкупниот пресек на 
тие вентили да биде еднаков на пресекот на соодвет-
ниот противударен вентил од став 1 на овој член. 

Член 164 
Должината на противударните вентили мора да 

биде усогласена со заштитните дебелини на ѕидовите, 
односно таваните во кои се вградуваат. 

Приспособување на должната на противударните 
вентили со различни детелини на ѕидовите може да 
се врши со монтажни наставки. 

Член 165 
Падот на притисокот низ противу дарнмот вентил 

не треба да биде поголем од 20 mm VS, при нормал-
но проветрување на засолништето. 

Брзината на струењето на воздухот мора да биде 
во-согласност со одредбите на член 151 од овој пра-
вилник. 

Член 166 
Противударните вентили треба да бидат изве-

дени така што самостојно и херметички да се затво-
раат спрема засолништето кога натпритисокот на 
ударниот бран ќе ја достигне вредноста од 0,3 кр / ст 2 , 
односно да се затвораат во спротивниот правец кога 
притисокот ќе ја достигне вредноста од ОД кр / ст 2 и 
по престанувањето на оптоварувањето самостојно да 
се отвораат, не намалувајќи го нормалниот проток. 

Член 167 
Времето на затворањето на противударниот вен-

тил изнесува, при о п т о в а р у в а њ е т о о д член 157 на 
овој правилник, најмногу: 

1) 5 шѕ - за натпритисокот од 1 kp/cm2 ; 
2) 3 mjs — за натпритисокот од 2 kp/cm2 ; 
3) 2 ms — за натпритисокот од 3 kp/cm2 . 

Член 168 
Противударниот вентил треба да се вгради така 

што да е можен пристап до вентилот заради негово 
одржување и замена на деловите. 

Член 169 
Закотвувањето на противударниот вентил се 

пресметува на тројно оптоварување на ударниот 
бран на експлозијата. 

Член 170 
Називните големини на отворите за одвод на 

воздух изнесуваат 0 100, 0 150 и 0 200 mm. 
Отворите за одвод на воздухот од засолништето 

се поставуваат во надворешниот ѕид на просториите 
што се проветруваат посредно. 

Врската на надворешната страна на отворот за 
одвод на воздух од внатрешната страна на тој отвор 
треба да биде изведена со два залома под прав агол. 

Член 171 
Отворот за одвод на воздух треба да е обез-

беден од директно дејство на ударен бран. од деј-
ство на парчиња и урнатини, како и од навлегување 
на атмосферски води и глодачи. 

Член 172 
Отворот за одвод на воздух од засолништето 

треба да се заштити од дејство на натпритисок на 
ударен бран со противударен вентил за регулирање 
на натпритисокот. 

Член 173 
ПротивударшФОТ вентил за регулирање на нат-

притисокот треба да обезбеди: 
1) одведување на искористениот воздух од за-

солништето; 
2) регулирање на натпритисокот во засолниште-

то според одредбата на член 150 од овој правилник; 
3) затворање на отворот за одвод на воздух; 
4) заштита на отворот за одвод на воздух од 

навлегување на ударен бран во засолништето. 

Член 174 
Наз-ивните големини на противударниот вентил 

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

Противударните вентили за регулирање на нат-
притисокот треба да бидат решени така што да мо-
жат да се вградат и во цевоводи од стандардни ди-
мензии. Карактеристика та на отпорот на струењето 
треба да биде стабилна. Натпритисокот за отворање 
на вентилите не треба да биде поголем од 3 mm VS. 

Брзината на струењето на воздухот треба да 
биде при нормалното проветрување 3 до 5 т / ѕ , а 
при тоа отпорите на струењето да не бидат поголеми 
од 5 mm VS. 

Член 175 
Закотвувањето на.противударниот вентил за ре-

гулирање на натпритисокот се пресметува на трајно 
оптоварување на ударниот бран на експлозија. 

Член 176 
Отворите за проветрување на двонаменски об-

јект што се користат исклучиво во мирновременски 
услови, треба да се затвораат на начин што е во со-
гласност со отпорноста на двонаменскиот објект. 

За затворање на отворите од став 1 на овој член 
можат да се користат шибери, капаци, врати или 
други посебно конструирани елементи. 

3. Елементи за доведување на воздух 

Член ,177 
Како елементи за доведување на воздух треба 

да се користат доводни цевоводи за нормално и 
заштитно проветрување, брзозатворачки вентили, 
обиколувачки цевоводи, вентили за промена на на-
чинот на проветрување и еластични спој ници. 

Член 178 
Отворот на доводниот цевовод за нормално про-

ветрување се поставува спрема просторот на песоч-
иште претфилтер над песочната прлнетица. Отворот 
на доводниот цевовод за заштитно проветрување се 
поставува на собирниот канал на решетката на пе-
сочниот претфилгер. 

Член 179 
Доводните цевоводи до излезот од ѕидот треба 

да се изработат од челични цевки, што во ѕидот се 
вградуваат со бетонирање. Спојот на цевките со бе-
тонот мора да биде херметички. Краиштата на цев-
ките што излегуваат од ѕидовите мораат, по правило, 
да имаат прирабкици за спојување со елементите на 
филтровентилациониот уред. 
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Член 180 
Називните големини на доводните цевоводи за 

заштитно проветрување, зависно од проточните ко-
личества на воздухот изнесуваат, и тоа: 

1) 0 100 mm — за протеини количества до 250 
т 3 / час; 

2) 0 150 mm — за проточна количество од 500 
т 3 /час. 

Називните големини на доводните цевоводи за 
нормално проветрување, зависно од проточните ко-
личества на воздухот, изнесуваат^ и тоа: 

1) 0 100 mm — за преточио количество од 188 
т*/час; 

2) 0 150 mm — за преточио количество од 375 
т 3 / час ; 

3) 0 200 mm — за преточио количество од 750 
т3/ч&с; 

4) 0 250 mm — за преточио количество од 1500 
ш8 /час. 

Член 181 
На доводните цевоводи на излезот од ѕидот тре-

ба да се вградат брзозатворачки вентили за херме-
тичко затворање на проточниот пресек. 

Вградувањето на брзозатворачките вентили во 
цевоводи и во други елементи на филтровентила-
циониот уред треба да се врши со стандардни при-
рабници со вијци и со соодветни гумени затиначи. 

Член 182 
Н а з и в и т е големини на брзозатворачките вен-

тили изнесуваат 0 100, 0 150, 0 200 и 0 250 mm. 
Конструктивните елементи на брзозатворачкиот 

вентил се димензионираат на натпритисок од 
0,3 kp/cm2 

Отпорите на струењето на воздухот, во отворена 
положба на вентилите. не треба да бидат поголеми 
од 5 mm VS. 

Член 183 
Со обиколувачки цевовод се поврзуваат довод-

ните цевоводи за заштитно и нормално проветру-
вање. 

За изработка на обиколувачкиот цевовод треба 
да се користат флексибилна! гумени ребрести црева, 
или флексибилни метални црева од стандардно про-
изводство. 

Член 184 " 
Називните големини на обиколувачкиот цевовод, 

зависно од преточивте количества на воздухот, из-
несуваат и тоа; 

1) 0 100 mm — за преточил количества 63/188 
и 125/375 т 3 / ч а с ; 

2) 0 150 mm — за проточно количество 250/750 
т 8 / ч а с ; 

3) 0 200 mm — за преточио количество 500/1500 
т 3 / час . 

Член 185 
Вентилот за промена на начинот на проветру-

вање треба да се Брзе со еден отвор непосредно за 
шмукалниот отвор на вентилаторот, а другите два 
отвора се врзуваат на излезните отвори од цевово-
дот на филтерот за колективна заштита и од цево-
водот на филтерот за груба прав. 

Вентил от за промена на начинот на проветру-
вање треба да обезбеди проток на воздух низ двата 
отвора, додека третиот е херметички затворен. 

Отпорот на струењето на воздухот на шиберот 
за промена на начинот на проветрување не треба да 
биде поголем од 3 mm VS. 

Член 186 
Со еластична спојница се спојуваат местата со 

кои цевоводот за распределба на воздух се врзува за 

другите елементи на системот за проветрување и 
местата на минувањето на цевоводот низ ѕидот ца 
засолништето. 

4. Елементи за пречистување на воздух 

Член 187 
Како елементи за пречистување на воздух во 

засолништето треба да се користат песочна прет-
филтери, филтери за груба, прав и филтери за ко -̂
лективма заштитава можат да се користат и филте-
ри за јаглен-моноксид, ако за тоа постојат услови. 

Член 188 
Песочниот претфилтер се користи при заштитно 

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

Песочниот претфилтер се формира од песочната 
полнетица сместена во бетонски сад, и собирните 
канали со прорези. 

Член 189 
За полнетица на песочниот претфилтер треба да 

се употребува природен или дробен агрегат со фрак-
ција 1 до 4 mm, или 4 до 8 mm според одредбите на 
Правилникот за бетон. 

Ако за пол петица се употреби агрегат со фрак-
ција 1 до 4 mm, височината ца слојот на пол петица -
та треба да изнесува најмалку 80 cm, а ако се упо-
треби агрегат со фракција 4 До 8 mm, височината 
на слојот на полпетицата треба да изнесува најмал-
ку 120 cm. 

Песочиште претфилтери се формираат од еди-
ници, со површина на основата 1,0 X 1,0 m или 
1,0 X 2,0 т . Бројот на единиците на песочиште прет-
филтери се определува според проточвото количес-
тво на воздухот за заштитно проветрување на за-
солништето. 

Член 190 
Собирните канали со прорези се поставуваат на 

дното на бетонскиот сад и треба да имаат цевки« 
приклучок, чиј пречник се определува според одред-
бите на член 180 од овој правилник. 

Широчината на еден прорез треба да изнесува 
до 1 cm, а вкупната површина на сите прорези — 
најмалку 800 cm2 по 1 т 2 површина на песочниот 
претфилтер. Отворите на прорезите мораат да бидат 
така обликувани што да оневозможат навлегување 
на песок во каналот. 

Ѕидовите на собирниот канал се димензионираат 
на вонредно оптоварување од 0 3 kp/cm2 и тежината 
на песокот зголемена за коефициентот Ki од член 41 
на овој правилник 

Член 191 
Експлоатационите карактеристики на песочниот 

претфилтер мораат да обезбедат: 
1) механичките отпори при прострујувањето на 

номиналните нроточни количества на воздух да не 
преминуваат 20 mm VS; 

2) максималното напречно оптоварување со воз-
духот по 1 гп? површина на песочниот претфилтер 
да изнесува: 

— 63 т 3 / ч а с — за песочна полнетица 0 1 до 
4 mm; 

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

Член 192 
Називиите капац,'тгети на филтерите за груба 

прав изнесуваат 1 8 8 т 3 / ч а с , 375 т^/час, 750ч т 3 / ч а с 
и 1500 т 3 /час . 

Член 193 
Филтерите за груба прав се вградуваат непосре-

дно зад доводниот отвор за нормално проветрување, 
а пред вентилаторот. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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Доводниот отвор и одводниот отвор на телото на 
филтерот за груба прав можат да се постават во 
правец, или под агол од 90°. 

Член 194 
Полнетицата на филтерот за груба прав треба 

да е лесно захменлива и да е отпорна на влага. 
Ефикасноста на пречистувањето на воздухот со 

филтерот за груба прав се определува според една 
од признаените методи и се дефинира со задржува-
ње честици на прав од 80 до 84°/о, 

Почетните отпори на струењето на воздухот, при 
номиналните протоци, треба да изнесуваат нај{^ногз$ 
до 10 mm VS. 

Филтерите за груба прав треба да поднесат нат-
притисок од 0,3 kp/cm2, без нарушување на функци-
јата. 

Член 193 
Филтерите за колективна заштита од член 187 

на овој правилник, треба да ги исполнуваат истите 
технички услови како филтерите што се користат 
за потребите на Југословенската народна армија. 

Почетниот отпор на струењето на воздухот низ 
филтерот за колективна заштита треба да изнесува, 
и тоа; 

1) 35 mm VS — за номинален проток од 63 
т*/час; 

проток 

2) 48 mm VS — за номинален проток од 125 
т 3 / час ; 

проток 

3) 60 mm VS — за номинален проток од 250 
т ѕ / ч а с ; 

4) 80 mm VS — за номинален проток од 500 
т 3 /час . 

Максималното оптоварување на филтерот за 
колективна заштита може да изнесува најмногу до 
10% над номиналниот проток на воздухот од став 2 
на овој член. 

5. Елементи за распределба иа воздух 

Член 196 
Како елементи за распределба на воздух во за-

солништето треба да се користат центрифуге лни 
вентилатори, анемостати. цевоводи за распределба 
на воздух, шибери за воздух и вентили за регули-
рање на натпритисокот. 

Член 197 
Во засолништата треба да се вградуваат центри-

фугални вентилатори што, покрај електромоторот на 
наизменична етру ја /има ат ц рачен или ножен погон 
и кои обезбедуваат непрекината работа во траење 
од најмалку 400 часови 

Член 198 
Називвите големини на вентилаторот се опре-

делуваат во согласност со одредбите на член 28 од 
овој правилник. 

Елементите на вентилаторот треба да поднесат 
натпритисок од 0,3 kp/cm2, без нарушување на фун-
кцијата. 

Член 199 
Применетите центрифугални вентилатори, зави-

сно од видот на проветрувањето, треба да имаат на-
пор, и тоа: 

1) при заштитно проветрување: 
— од најмалку 100 mm VS — за вентилатори од 

називната големина 63/188 т 3 / ч а с воздух; 
— од најмалку 125 mm VS — за вентилатори од 

називната големина 125/375 т 3 / ч а с воздух; 
— од најхмалку 145 mm VS — за вентилатори од 

назиЕната големина 250/750 т 3 /чдс воздух; 
2) при нормално провтрување од најмалку 60 mm 

VS — 33 сите називни големини на вентилаторите. 

Член 200 
Нивото на буката на центрифугелниот вентила-

тор, при нормален проток на воздух, треба да изне-
сува најмногу 65 db. Мерењето на буката се врши 
на далечина од 4' m од изворот на буката, во глав-
ниот правец на нејзиното ширење, со тоа што одда-
леченоста на солдата од најблиската преграда да 
изнесува најмалку 5 т . 

Член 201 
За распределба на воздухот во засолништето 

треба да се користат анемостати што со својата кон-
струкција овозможуваат регулирање на влезните 
количества на воздух. 

Член 202 
Цевоводите за распределба на воздухот при нор-

мално и заштитно проветрување се вградуваат во 
засолништата за над 25 лица, под плафонот, при што 
треба да се обезбеди отстранување на кондензира-
ната вода од цевоводот. Димензиите на цевоводот се 
определуваат со пресметка. 

Член 203 
Шиберите за воздух за херметичко затворање се 

поставуваат зад противударниот вентил за регули-
рање на натпритисокот, заради обезбедување на од-
водните отвори за воздух што се во врска со надво-
решната атмосфера. 

Шиберите за воздух можат да се користат ако 
постои потреба од херметичко затворање на про-
точниот пресек и регулирање на протокот на воз-
духот. 

Член 204 
Називните големини на шиберите за воздух из-

несуваат 0 100, 0 150 и 0 200 mm. 
Шиберите за воздух треба да поднесат натприти-

сок од 0,5 kp/cm2, без нарушување на функцијата. 

Член 205 
Со механизмот за затворање на шиберите за 

воздух треба да се обезбеди лесно и брзо затворање 
и зацврстување на шиберите за воздух во затворе-
на положба. 

Член 206 
Со вентили за регулирање на натпритисокот се 

опремуваат отворите за доведување на воздух во про-
сториите на засолништето што се проветрузаат по-
средно. 

Вентилот за регулирање на натпритисокот треба 
да обезбеди: 

1) доведување на воздух од просторијата што 
непосредно се проветрува во просторијата што по-
средно се проветрува; 

2) регулирање на натпритисокот во засолниш-
тето; 

3) затворање на отворот за доведување на 
воздух. 

Член 207 
Називните големини и карактеристиките на вен-

тилите за регулирање на натпритисокот се определу-
ваат според техничките нормативи од член 174 на 
овој правилник. 

6. Елементи за контрола 

Член 208 
Како елементи за контрола на системот за про-

ветрување на засолништето треба да се користат ме-
рачи на протокот на воздухот, мерачи на натлрити-
сокот, термометру дозиметри, индикатори на јаглен-
-моноксид и инструменти за РБХ контрола. 
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Член 209 
Вентилаторите треба да се опремат со мерач на 

протокот на воздухот за континуирана контрола на 
проточните количества на воздух при нормално и 
заштитно Проветрување. 

Член 210 
Мерачот на натпритисокот треба да се постави 

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

Подрачјето на мерењето на мерачот на натпри-
тисокот треба да изнесува најмалку 15 mm/VS. 

Врската на мерачот на натпритисокот, со надво-
решната атмосфера, се врши преку цевка. Надво-
решниот крај на таа цевка треба да се заштити од 
навлегување на вода 

Приклучниот отвор на мерачот на натпрл ти сокот 
треба да има херметички затворач. 

Член 211 
Индикатоф>т на јаглен-моноксид треба да се по-

ставува во доводниот цевовод во просторната за 
филтровентилациониот уред. 

Член 212 
Инструментите за РБХ контрола на воздухот во 

засолништето (автоматски или полуавтоматски хе-
миски детектор, тревожниот уред за мерење на ја-
чината на експозиционата доза на радиоактивното 
зрачење и др.) се користат во согласност со струч-
ните упатства за организирањето и спроведувањето 
на мерките на Р Б Х заштита. 

7, Материјали 

Член 213 
Материјалите за изработка на уреди и инста-

лации. за проветрување мораат да бидат еластични, 
жилави и незапалнѕи. 

Материјалите за изработка на елементи за за-
штита од ударен бран треба да бидат отпорни на то-
плотно дејство, така што на температури до 200°С 
топлотно да не се пластифицираат. 

Материјалите за изработка на уреди и инстала-
ции треба да брадат во согласност со важечките југо-
словенски стандарди и со одредбите на овој пра-
вилник. 

Член 214 
Уредите и инсталациите за проветрување треба 

трајно да се заштитат од корозија. За заштитата од 
корозија треба да се применуваат средства што при 
високи температури не ослободуваат отровни ма-
терии. 

8. Производство 

Член 215 
Инсталациите и уредите за проветрување се про-

изведуваат врз основа на развиени, испитани и ус-
воени модели и одобрена техничка документација за 
сериско производство. 

Член 216 
Атест за исполнувањето на условите за сериско 

. производство треба да имаат следните елементи на 
системот за проветрувања: 

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

притисокот; 
3) брзозатворачкиот вентил; 

4) шиоерот за промена на начинот на проветру-
вање; 

5) механичкиот претфилтер; 
6) филтерот за груба прав; 
7) фил терет за колективна заштита; 
8) вентилаторот; 
9) шиберот за воздух; 
10) вентилот за регулирање на натпритисокот. 

Член 217 
Инсталациите и уредите за проветрување се ис-

питуваат во поглед на исполнувањето на следните 
услови и тоа; 

1) општите услови, во согласност со одредбите 
аа важечките југословенски стандарди и овој пра-
вилник; 

2) посебните услови според одредбите на овој 
правилник. 

Член 218 
Сите произведени елементи на системот за про-

вретрување треба да бодат снабдени со декларација 
и упатство за ракување и одржување. 

Испитување, оценување и усвојување на модели 
на елементите од став 1 на овој член, се врши на 
начинот предвиден во член 106 од овој правилник, 

Член 219 
Средствата од член 216 на овој правилник треба 

да имаат таблица што се поставува на видно место 
и која содржи податоци за производителот, за ви-
дот на производот, за моделот, за бројот и серијата 
на производот, како и основни технички карактери-
стики. 

Покрај таблицата од став 1 на овој член, на 
средствата што имаат подвижни делови треба со 
видни ознаки да се обележат правците на задви-
жувањето. 

XII. ИНСТАЛАЦИИ НА ЈАКА И СЛАБА СТРУЈА 

Чл£н 220 
Електричните инсталации и уреди треба да ги 

исполнуваат условите утврдени со важечките југо-
словенски стандарди. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
ако се применуваат уреди и инсталации што ве се 
опфатени со важечките југословенски стандарди, 
тие уреди и инсталации треба да имаат атест за 
погодноста за нивното користење во засолништето. 

1. Осветление 

Член 221 
Засолништата за основна заштита треба да имаат 

основно осветление и помошно осветление, а тие ос-
ветлен^ а можат да ги имаат и засолништата за до-
полнителна заштита, ако за тоа постојат услови. 

Работниот напон на основното осветление е 
380/220 V, со приклучок на дистрибутивната мрежа. 

Член 222 
Минималната просечна осветленост на просто-

риите на засолништата изнесува, и тоа на: 
1) браната на влезот 30 1х; 
2) просторијата за престој 5 0 

3). просторијата за санитарни уреди 30 1х; 
4) просторот за филтровентилациониот 

уред 50 1х; 
5) браната на резервниот излез 30 1х; 
6) резервниот излез 30 1х. 

Број 11 — Страна 295 
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Член 223 
Осветлување на сите простории треба да се изве-

дува со светилки со вжарено влакно. 
По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 

осветлувањето на просториите во двонаменски об-
јекти може да се врши и на друг начин. 

Член 224 
Како помошно осветление треба да се користат 

светилки чија инсталирана сила по една просторија 
за престој не преминува 60 W. 

Член 225 
Светилките за основно осветление во засолниш-

тето треба да се поврзат така што да се вклучуваат 
локално. 

Светилиште за помошно осветление треба да се 
поврзат така што во просториите за престој да се 
вклучуваат централно, а во другите просторни, ло-
кално. 

Z. Напојување со електрична енергија 

Член 226 
Напојување на инсталацијата на помошното ос-

ветление треба да се врши од агрегат на рачен, од-
носно ножен погон. Еден агрегат треба да се обез-
беди за 100 лица. 

Агрегатот, по правило, се поставува во просторот 
за филтровентилациониот уред. Како дополнителен 
извор на напојување со електрична енергија, можат 
да се користат акумулатори, чиј капацитет треба да 
овозможи најмалку 20 часови напојување на помош-
ното осветление. 

3. Електрични инсталации на јака струја 

Член 227 
Во просториите на засолништето можат да се по-

ставуваат кабли, изолирани спроводници и друга 
електрична опрема, што според важечките југосло-
венски стандарди е дозволена за употреба во влажни 
просторон. 

Член 228 
Осигурување на струјните кола се изведува, по 

правило, со осигурувачи со топливи влошки. Оси гу-
рувачите треба да се обележени со натписи со назив 
наѓ струјното коло што го осигуруваат. 

Член 229 
Прекинувачите на основното осветление со сво-

јот облик или со погодно означување мораат да се 
разликуваат од прекинувачите на инсталацијата на 
помошното осветление 

4. Електрична инсталација на слаба струја 

Член 230 
Во секое засолниште треба да се предвиди теле-

фонски и антенски приклучок. Р1нсталациите на тие 
приклучоци треба да бидат водотесно изведени. 

5. Заштитни карактеристики 

Член 231 
Спроведувањето на електрични водови низ на-

дворешните ѕидови на засолништето, како и низ ѕи-
довите на просториите во засолништето што можат 
да бидат контаминирани, треба да се изведат херме-
тички. 

Член 232 
Арматурите на светилките треба да се такви што 

да го штитат светлосниот извор од механички-оште-
тувања и да ја спречат повредата на лицата од скр-
шени парчиња на светлосниот извор. 

Член 233 
Спроводните делови на уредите што нормално не 

се под напон требЅ да се поврзат со посебен зашти-
тен спроводник со системот за заштита од превисок 
напон на допир. 

Инсталацијата на засолништето во состав на 
објект, заради заштита од превисок напон нд допир, 
треба да се врзе со посебен подземен вод на посто-
јниот заземјувач на објектот во кој се наоѓа засол-
ништето. 

Во засолништето надвор од објектот треба да се 
изведе посебен заземјувач. 

Х Ш . ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 234 
Постојните опремени засолништа се̂  распореду-

ваат во соодветниот вид според отпорноста предви-
дена во член 5 на овој правилник, независно од го-
лемината на засолнишниот простор. 

Член 235 
Постојните опремени засолништа чија отпорност 

е 0,36 kp/cm2 или поголема а помала од 1 kp/cm-, се 
распоредуваат во засолништа за дополнителна заш-
тита, независно од голехмината на засолнишниот 
простор. 

Член ,236 
Постојните неопремени засолништа и засолниш-

тата што на денот на влегувањето во сила на овој 
правилник се во изградба, независно од големината 
на засолнншниот простор, се распоредуваат во соод-
ветниот вид според отпорноста предвидена во член 5 
на ОВОЈ правилник, ако се опремат со инсталациите, 
уредите и опремата,, што се пропишани во член 8 на 
ОВОЈ п р а в и л н и к . 

Ако засолништата од став 1 на овој член имаат 
претфилтери од чакал, во системот за проветрување 
мора да се вгради додатен механички претфилтер 
за фина прав пред филтерот за колективна заштита. 

Член 237 
Ако постојните засолништа не можат да се рас-

поредат во смисла на одредбите на чл. 234 до 236 од 
овој правилник не се сметаат како засолништа. 

Член 238 
Со денот на влегувањето во сила на овој правил-

ник престанува да важи Правилникот за технички-
те нормативи за изградба на засолништа („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 31/75). 

Член 239 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

P. в. п. бр. 12 
23 февруари 1976 година. 

Белград 

Сојузен секретар 
за народна одбрана 
генерал на армија, 

Никола Љубичић, е. Р» 
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Цртеж бр. 1 
ШЕМИ НА ОПТОВАРУВАЊЕТО 
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Цртеж бр. 2 
РАСПОРЕД НА СИСТЕМОТ ЗА ПРОВЕТРУВАЊЕ 

НА ЗАСОЛНИШТЕТО 
I. Шмукален отвор 2. Противударен вентил 3. До-
водни цевки 4. Песочен претфилтер 5. Филтер за гру-
ба прав 6. Брзозатворачки вентил 7. Обиколувач-
ки цевовод 8. Колективен филтер 9. Вентил за про-
мена на начинот на проветрување 10. Вентилатор 
II. Мерач на протокот 12. Цевовод за распределба 13. 
Анемостат 14. Шибер за воздух 15. Противударен 
вентил за регулирање на натпритиоокот 16. Мерач 
па натпритисокот. 

140. 

Врз основа на член 19 од Законот за книговод-
ството на организациите на здружениот труд („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 48/68, 56'69, 71/72, 32/75 и 
сојузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ« 
КОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ ПОЗИЦИИ 
ВО БИЛАНСИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУ-

ЖЕНИОТ ТРУД 

Член 1 
Во Правилникот за содржината на одделни по-

зиции во билансите на организациите на здружени-
от труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 18/73, 53/73, 
17/74, 5/75 и 36/75) во член 3 став 1 на крајот се 
додаваат запирка и зборовите: „со тоа што прес-
метката на девизите се врши според средниот дне-
вен курс важечки на 31 декември на годината за 
која се составува завршната сметка". 

Член 2 
По член 6 се додава нов член 6а, кој гласи: 
„За претпријатијата, погоните и деловните еди-

ници во странство образецот Биланс на состојбата 
се пополнува според одредбите на овој правилник, 
со тоа што се искажуваат: 

— под ред. бр. 7, 46, 96, 97, 99, 100, 102, 104, 126 
и 155 — износите од деловните односи во Југосла-
вија; 

— под редниот број 30 — износот на интерните 
купувачи во Југославија — соосновачи; 

~ под редниот број 35 — износот на интерните 
купувачи во странство — соосновачи; 

— под ред. бр. 98 и 101 — износите на креди-
тите добиени од странски банки и од странски 
правни и физички лица; 

— под ред. бр. 165 и 166 — износите на влого-
вите^ на основачите; 

— под редниот број 130 — износот на деловните 
средства од делот на добивката што можел и што 
не можел да се трансферира во Југославија, изно-
сот на обврските за трансфер на добивката на ос-
новачите на претпријатието од Југославија и из-
носот на обврските спрема доверителите во Југо-
славија — основачи на претпријатието. 

Под ред. бр. 14, 15, 36. 37, 38, 49, 53, 54, 132 и 
133 — не се искажуваат податоци." 

Член 3 
По член 11 се додава нов член На, кој гласи: 
„За претпријатијата, погоните и деловните еди-

ници образецот Биланс на успехот се пополнува 
според одредбите на овој правилник, со тоа што се 
искажуваат: 

— под редниот број 3 — и надоместите за ко-
ристење на сопствен патнички автомобил за служ-
бени потреби; 

— под редниот број 20 — износот на расходите 
и на бруто личните доходи и другите давања од 
доходот за претставништвата и делегатите во стран-
ство, ако прашањето на покритието на расходите за 
претставништвата и делегатите со општ акт или со 
посебна одлука не е определено поинаку; 

— под редниот број 40 — износот на трошоците 
што според прописите на домицилната земја се 
покриваат од добивката; 
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— под редниот број 41 — износот на даноците и 
на другите фискални обврски од вкупниот приход; 

— под редниот број 45 — износот на данокот 
на добивка; 

— под редниот број 46 — износот за лични до-
ходи на странски и домашни работници; 

— под редниот број 47 — износот за други лич-
ни примања на домашни и странски работници; 

— под редниот број 48 — износот на делот од 
добивката што им припаѓа на странските деловни 
партнери; 

— под редниот број 50 — износот на делот од 
добивката за резерви; 

— под редниот број 56- — износот на делот од 
добивката за други намени за кои задолжително се 
издвојува дел од добивката според прописите на 
домицилната земја; 

— под редниот број. 58 — износот на делот од 
добивката што му се припишува кон основачкиот 
влог, делот од добивката за трансфер во Југослави-
ја по обврската во смисла на член 8 став 1 точка 5 
од Законот за основање претпријатија во странство 
и делот на остатокот од добивката за трансфер во 
Југославија што им припаѓа на основачите од Југо-
славија; 

— под редниот број 83 — износот за покритие 
на .загубата на товар на резервите; 

— под редниот број 84 — износот ^а покритие 
на.загубата на товар на влогот на деловните парт-
нери од странство; 

— под редниот број 85 — износот за покритие 
на загубата на товар на влогот на основачите на 
претпријатието од Југославија; 

— под редниот број 86 — износот за покритие 
на загубата на товар на доверителите и износот за 
покритие на загубата на товар на другите извори. 

Под ред. бр. 9, 12, 27, 32 49. 51, 52, 53, 54. 55. 57, 
82, 87, 88 и 89 — не се искажуваат податоци " 

Член 4 
По член 12 се додава нов член 12а, кој глас и: 
„За претпријатијата, погоните и деловните еди-

ници во странство во образецот Биланс на успехот, 
во делот „Посебни податоци" се искажуваат подато-
ци само под следните ред. бп., и тоа: 1. 3. 4 5, 6, 
10, 11, 12, 17, 28, 29. 30, 31. 33 и 34. со тоа што под 
редниот 6poi 10 се иcкaжvвa просечниот број на 
вработените работници од Југославија воз база на 
вкалкулираните часови на работата, а под редниот 
6poi И — поосечииот 6DOI на вработените стоанеки 
работници врз база на вкалкулираните часови на 
работата.u 

Член 5 
Член 24 се брише. 

Член 6 
Овој правилник се преименува и врз завршната 

сметка за 1975 година. 

Член 7 
ОБОЈ правилник влегува во сила напедниот лен 

од лекот на објавувањето во ..Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр 3093/1 
10 март 1976 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за финансии. 

Божидар Радуновић, е р. 

141. 

Брз основа на член 25 .од Законот за здравстве-
ната исправност на животните намирници и на пре-
дметите од општа употреба, („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 71/72 и 52/73), во согласност со претсе-
дателот на Сојузниот комитет за земјоделство и со 
сојузниот секретар за пазар и цени, претседателот 
на Сојузниот комитет за здравство и социјална за-
штита пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МИНИМАЛНИТЕ УСЛОВИ ВО ПОГЛЕД НА 
ХИГИЕНСКАТА ИСПРАВНОСТ НА ДИЕТАЛНИТЕ 

НАМИРНИЦИ 

Член 1 
Диеталните намирници што се пуштаат во про-

мет во Југославија мораат во поглед на хигиенската 
исправност да им одговараат на минималните усло-
ви пропишани со овој правилник. 

Член 2 
Како диетални намирници, во смисла на ОВОЈ 

правилник, се сметаат намирниците наменети за 
исхрана на лица кал кои е изменет нормалниот про-
цес на асимилацијата или метаболизмот или за 
исхрана на лица ка ј кои е потребно да се постигне 
определено дејство со контролирана употреба на 
намирниците, а кои поради посебниот состав или 
изменетите физички, хемиски, биолошки или други 
својства во процесот на производството битно се 
разликуваат од другите истовидни животни намир-
ници. 

Член 3 
Ако за одделни диетални намирници со овој 

правилник не е пропишано поинаку, забрането е 
вештачко бојосување, конзервирање со хемиски 
средства, со јонизирачко или ултра виолетово зра-
чење, заблажување со вештачки средства, како и 
додавање на стабилизатор^ антиоксиданси, ароми, 
емулгатори, биолошки активни супстанции и други 
хемиски средства чија употреба не е изречно доз-
волена со овој правилник. 

Член 4 
Бојата, вкусот и миризбата' на диеталните на-

мирници мораат да бидат својствени на суровините, 
од кои се произведуваат. 

Суровините, додатоците (адитивите), витамините 
и минералните соли, што се употребуваат во произ-
водството на диеталните намирници, мораат во по-
глед на здравствената исправност и составот да ги 
исполнуваат условите што се пропишани со побли-
ските прописи з& здравствената исправност на 
одделни^ животни намирници, односно условите 
пропишани во Југословенската фармакопеја, ако со 
овој правилник не е пропишано поинаку. 

Член 5 
Диеталните намирници ме смеат да содржат 

остатоци од антибиотици, хормони и органски рас-
творувач!^ како ниту микотоксими ниту нивни раз-
л а д н и производи. 

Храната за доенчиња и дена до три години 
возраст (детска храна) не смее да содржи нитрати, 
нитрити ниту трипгички инхибитори (од маслодајки 
и легуминози), освен храната приготвена со додаток 
на спанаќ што смее да има најмногу 20 mg нитрати 
сметано на еден килограм готова храна како фабри-
чки производ. 
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Во производството на храна за доенчин>а до 12 
недели возраст не смеат да се употребуваат дода-
тоци, освен лецитин кој може да се додаде* најмногу 
0,5 g на 100 g готов оброк и лимонска киселина 
која може да се додаде најмногу 0,3 g на 100 g го-
тов оброк. 

Член В 
Диеталните намирници можат да се пуштаат во 

промет само во оригинално пакување на произво-
дителот. Врз секое пакување мора да биде отпеча-
тена ознаката. „Диетален производ". 

Ако со овој правилник не е пропишано поинаку, 
на обвивката на диеталната намирница, врз садот 
во кој се наоѓа намирницати врз декларацијата на 
пакувањето на намирницата, во листот на јадењата 
или на друго погодно место, мораат да се наоѓаат 
следните податоци * 

1) назив и намена на производот; 
2) назив, име и седиште на производителот; 
3) датум на производството (ден, месец и година); 
4) рок на траењето на производот; 
5) нето количество (тежина, зафатнина) на про-

изводот; 
6) содржина, количество и вид, односно потекло 

на состојките што на производот му даваат диетал-
ни својства; 

7) хемиски состав на производот во 100 g; 
8) калориска вредност на 100 g од производот; 
9) број на оброци и количество на одделни об-

роци ; 
10) видови и количества на употребените дода-

тоци; 
11) упатство за начинот на употреба и за начи-

нот, на чување на производот. 
Дозволено е отстапување од означените нето 

количества на одделни оригинални пакувања, во 
границите пропишани за сродните недиетални на-
мирници (чоколада, кекс, бонбони, млеко во прав 
и ел.). 

Член 7 
Диеталните намирници наменети за исхрана на 

доенчиња и деца до 3 години возраст мораат да 
содржат енергетски, градивни и заштитни материи 
во определено количество и во определен однос 
според физиолошките потреби на доенчињата до 12 
месеци, односно на децата до 3 години возраст. Тие 
намирници мораат да бидат произведени така што 
да овозможуваат задоволителен степен на сварли-
вост и физиолошко искористување во организмот. 

Член 8 
Детската храна може да се произведува од: 
1) млеко, производи од млеко, одделни состојки 

од млеко; 
2) белтачини и масти од растително потекло; 
3) жита. производи од жита и од соја; 
4) месо, риба и јајца, белтачини и производи 

богати со белтачини; 
5) масла, хидрирани масла и маснотија од рас-

тително потекло; 
6) овошје, зеленчук и нивни преработки; 
7) мед, шеќер и други природни средства за 

заблажување; 
8) две или повеќи суровини од точ. 1 до 7 на 

овој став. 
Детската храна може да се произведува во те-

чен, кашест, исушен (дехидриран, лиофилизиран и 
ел.) и печен облик. 

На детската храна можат да и се додаваат ви-
тамини, минерални материи и аминокиселини, како 
и определени додатоци во количествата пропишани 
во Листата на дозволените додатоци за детската 
храна, што е отпечатена кон овој правилник и е 
негов составен дел. 

Доток, 19 Maрт 1976 

Член 9 
Храната за доенчиња во течен облик не смее 

да содржи покрупни, нерастворливи честици {грут-
чиња, зрнца и ел.) и мора да биде произведена така 
што да може брзо и лесно да се приготви и без 
тешкотии да минува низ отворот на цицалка. 

Детската храна произведена од претходно ва-
рени и исушени, или на друг згоден начин приго-
твени жита (пченка, пченица, јачмен, зоб, ориз и 
др.) и производи од жита, не смее да има остатоци 
на средства за лупење и полирање, ниту делови од 
лушпи. 

Количеството, во солна киселина нерастворливи, 
минерални материи не смее да преминува 0,10°/о. 

Во печените производи, количеството, во вода 
растворливи, јаглени хидрати настанати со разгра-
дување на скроб во процесот на печењето или со 
енциматска разградеа, не смее да биде пониско од 
12%. 

Содржината на влага не смее да биде пого-
лема од: 

1) 5°/о во кекс и во сродни производи; 
2) 6% во млеко во прав; 
3) 7% во храна со зеленчук, што се приготвува 

брзо (инстант храна). 

Член 10 
, Детската Храна не смее да содржи во готов оброк 

повеќе од: 
1) ОДО р р т арсен; 
2) 0,05 р р т кадмиум; 
3) 0,10 р р т олово; 
4) 0,01 р р т жива. 

Член И 
Диеталните намирници наменети за исхрана на 

доенчиња и деца до три години возраст во поглед 
на бактериолошката исправност, како оригинални 
фабрички производи, мораат да им одговараат на 
следните услови: 

а) дехидрираната детска храна што се пригот-
вува со варење пред употребата, не смее да содржи: 

и бактерии од Salmonella вид во 50 g (ml), 
2) коагулаза на позитивна стафи-

локока во 0,10 g (ml), 
3) сулфиторедукувачки клостридии во ОДО g (ml), 
4) Proteus видови во ОДО g (ml), 
5) Esherichia соли во ОДО g (ml), 
6) Streptococcus beta haemoliticus во ОДО g (ml), 
7) колиформни бактерии во 0,01 g (ml), 
8) вкупен број на бактерии конта-

миненти 50.00.0 во 1 g (ml); 

б) готовата детска храна што не се вари пред 
употребата, не смее да содржи: 

1) бактерии од Salmonella вид во 50 g (ml), 
2) коагулаза , на позитивна ста-

филокока во 1 g (ml), 
3) сулфиторедукувачки клос-

тридии во ОДО g (ml), 
4) Proteus видови во одо g (ml), 
5) Streptococcus beta haemoliticus во одо g (ml), 
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в) колиформни бактерии во ОДО g (ml), 
7) вкупен број на бактерии кон-

таминенти; . 30.000 во 1 g (ml), 
8) мувла во 1 g (ml); 

) 
в) млекото во прав што се пушта во промет 

како детска храна и што, се користи за изработка 
на детска храна, покрај исполнувањето на условите 
од одредбата под б) од овој член, не смее да содржи 
во директниот микроскопски препарат повеќе ,од 
20,000.000 бацили во 1 ml реституирано млеко; 

г) готовата детска храна во течен или кашест 
облик во херметички затворени садови мора по ни-
ку баци јата во траење од 7 дена на температура од 
37°С да ги задржи непроменети физичките, хемис-
ките и органодептичките својства, а во 1 g (ml) не 
смее да содржи повеќе од 100 бактерии. 

Член 12 
Храната за доенчиње не смее да содржи оста-

тоци од пестициди во количества поголеми од 
0,001 р р т . 

Диеталните намирници наменети за исхрана на 
деца над 12 месеци возраст што се приготвени од 
млеко, или во кои млекото е во претежно количес-
тво, или се изработени од жита и од производи од 
жита, со додаток на овошје, зеленчук или месо, мо-
жат да се пуштаат во промет само ако остатоците 
од пестициди во тие намирници, сметано на обликот 
во кој им се даваат на децата, не ги применуваат 
следните количества: 

1) Aldrin - — — — — 0,001 ppm, 
2) DDT и metaboliti — — — — 0,003 ppm, 
3) Dieldrin — — — — — 0,001 ppm, 
4) For at — — — — — — — 0,001 ppm, 
5) HCH (Alfa + Beta) — — — — 0,002 ppm, 
.6) Heptahlor — — — — — — 0,001 ppm, 
7) Lindan — — — — — — 0,002 ppm. 

Сите други пестициди можат да се најдат н а ј -
многу во количество, што е десет пати пониско од 
количеството што за на ј сличната намирница е опре-
делено со прописот за максимално дозволените ко-
личества на пестициди во животните намирници. 

Член 13 
Храната за доенчиња што се пушта во промет 

заради замена на женино млеко во исхраната на 
доенчиња, мора да ги содржи најмалку следните 
количества на витамини и минерални материи, сме-
тано на 100 вкупни кал орни, и тоа: 

а) витамини: 

1) витамин А од 250 до 750 I.E., 
2) витамин D од 60 ДО 100 I.E., 
3) витамин Е 0,3 I.E., 
4) витамин В 0,025 mg, 
5) витамин В* 0,06 mg, 
6) витамин Ва 0,3 mg, 
7) витамин Ве 0,050 mg, 
8) витамин В12 0,15 meg (микрограм) 
9) витамин С 10 mg, 

10) витамин Н 5 meg, 
11) фолна 

киселина од 4 ДО 10 meg, 
12) ниацин-

-амид 0,25 mg; 

б) минерални материи во облик погоден за до-
бра ресорпција: 

1) калциум — — — 50 mg, 
2) фосфор — — — — 25 mg, 
3) натриум — — — — од 20 ДО 80 mg, 
4) калиум — — — — од 80 до 200 mg, 
5) хлор — — — — — од 60 ДО 160 mg, 
6) магнезиум — — _ 6 mg, 
7) железо — — — — 1 mg, 
8) јод — — 5 meg, 
9) бакар — — — — 60 meg, 

10) манган — — — — 100 meg. 
Тежинскиот однос на калциумот спрема фос-

форот не смее да биде помал од 1,2 :1 ниту поголем 
од 2,0 :1. 

Член 14 
Храната за доенчиња што се пушта во промет 

заради замена на женино млеко во исхраната на 
доенчиња, мора да содржи, сметано на 100 вкупни 
кал орни, на јмалку 1,8 g белтачини, што според хран-
ливата вредност одговараат на јмалку 70% од био-
лошката вредност на тајцата. 

Храната за доенчиња мора да има најмалку 
ЗОО mg линолеати во облик на триглицериди сметано 
на 100 вкупни ка лорин и на јмалку 15% ка лорин што 
потекнуваат од масти, сметано на целокупната ка -
лорија. 

. Аминокиселините што се додадени на храната 
за доенчиња мораат да бидат исклучиво во приро-
ден L — облик, освен метионинот што може да биде 
и во DL — облик. 

Член 15 
Ако храната од чл. 13 и 14 од овој правилник 

не содржи некоЈа од пропишаните материи, или не 
ја содржи во определеното количество, во деклара-
цијата на оригиналното пакување, на истакнато 
место, мора да стои предупредување дека односниот 
производ не може да се користи како единствен 
извор на хранливи материи и дека исхраната на 
доенчето зл ора да се дополни со оние состојки 
што недостигаат во производот. 

Член 16 
Како диетални намирници наменети за исхрана 

на лица к а ј кои е изменет нормалниот процес на 
асимилацијата или метаболизмот (шеќерна болест, 
патолошка здебеленост, ненормална слабост и др.), 
можат да се пуштаат во промет намирници чија 
диетална вредност се заснова врз намалувањето, 
ограничувањето или отстранувањето на белтачините, 
натриумот, маста, лепилото или' јаглените хидрати, 
односно врз збогатување на намирниците со некои 
од тие материи. 

Како диетални намирници наменети за лицата 
од став 1 на овој член се сметаат и замената за сол, 
замената за шеќер и вештачките средства за забла-
жување. 

Член 17 
Како диетални намирници со намалена содр-

жина на јаглени хидрати можат да се пуштаат во 
промет намирници што содржат 70% асимилирачки 
јаглени хидрати (без целулоза) во однос на истовид-
ните намирници од нормален состав. 

На намирниците од став 1 на овој член можат 
да им се додаваат фруктоза, ксилитол, манитол, сор-
битол и сахарин, во количества вообичаени во про-
изводител ската практика. 

Член 18 
Диеталните намирници наменети за исхрана на 

лица заболени од шеќерна болест мораат во поглед 

Петок, 19 март lWe 
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на содржината на масти, јаглени хидрати и вкуп-
нава калориска вредност да им одговараат на след-
ните услови; 

1) тежинскиот однос на штетните шеќери (d-
-гликоза „ дисахариди, инвертен шеќер и штетен 
скроб — ами дон) не смее да биде поголем од г8 g на 
100 g готов производ; 

2) намирниците произведени од жита (леб, пе-
чиво, тестенини, слатки, кекс и др.) мораат да имаат 
за 30°/о помалку сварливи јаглени хидрати (без це-
лулоза) од истовидните намирници од нормален 
состав; 

3) процентот на калориите добиени од масти не 
смее да преминува 35% од целокупната калориска 
вредност на готовиот производ; 

4) количеството на додадената фруктоза, ксили-
тол, манитол и сорбитол не смее да влијае врз зго-
лемувањето на калориската вредност на намирни-
цата од нормален состав. 

Во производството на намирниците од став 1 на 
овој член може да се користи сахарин, а во произ-
водството на мармалад и џемови што се наменети 
за исхрана на дијабетичари — и калиум-сорбат во 
количество од ОД g на 100 g готов производ. 

Во производството на намирници наменети за 
исхрана на лица заболени од шеќерна болест е за-
брането да се употребува d-гликоза, дисахариди, 
инвертен шеќер и скробен сируп. 

Член 19 
Под називот „Замена за шеќер (сахароза)" мо-

жат да се пуштаат во промет и да се употребуваат 
во производството на диетални намирници, поеди-
нечно или во мешаница со дозволени вештачки 
средства за заблажување, следните,производи: 

Член 20 
Декларацијата на диеталните намирници наме-

нети за исхрана на лица заболени од шеќерна бо-
лест и декларацијата на диеталните намирници со 
намалено количество на јаглени хидрати, покрај 
податоците од член 6 на овој правилник, мораат 
да содржат и податоци за видот и количеството на 
употребените средства за заблажување како замена 
за шеќер, и исхраната на заболените лица што ги 
користат тие намирници мора да биде под надзор 
на лекар. 

Во упатството за употреба на намирниците про-
изведени со замени за шеќер, мора да се наведе 
кое количества од односната намирница смее да се 
употреби количеството на конзумираниот ксилитол 
и манитол да не премине 15 g, а количеството на 
фруктоза и сорбитол 60 g, поединечна или заедно, * 
во повеќе оброци дневно. 

Член 21 
Како диетални намирници со намалена содр-

жина на натриум можат да се пуштаат ЕО промет 
намирниците што во јастива состојба не содржат 
повеќе од 120 mg натриум пресметано на 100 g на-
мирница. 

Како диетални намирници со ограничена содр-
жина на натриум можат да се пуштаат во промет 
намирници што во јастива состојба не содржат по-
веќе од 50 mg натриум на 100 g намирница. 

Член 22 
Под називот „Замена за кујнска сол" м:;нат да 

се пуштаат РО гранат диетални намирници д у п е н и 
од материи што, со изворен облик и како готови 
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производи, според чистотата им одговараат на ус-
ловите пропишани во Југословенската фармакопеја, 
и тоа: 

1) калиум сулфат, моћо-калиум фосфат, кали-
умови или амониумови соли на адипинска, фосфор-
на, млечна, хлороводородна, лимонска, оцетна или 
винска киселина; 

2) магнезиумови соли на адипинска, фосфорна, 
млечна, лимонска, винска, оцетна или јаг лена ки-
селина — со тоа што да се помешани со една од 
солите од точка 1 на овој член, и мешаницата да не 
содржи повеќе од 20% катјонина магнезиум (mg++) 
пресметано на вкупно присутните соли на калциум 
(Ca f +) , на калиум (К+) или на амониум (NH^) . 

Член 23 
Покрај податоците од член 6 на овој правилник, 

декларацијата на диеталните намирници со намале-
на или ограничена содржина на натриум мора да 
содржи и податок за содржината на натриум во ми-
лиграми на 100g намирница, а декларацијата на 
намирниците произведени со замена за кујнска сол, 
мора да содржи и податок за видот и количеството 
на додадената замена за кујнска сол, изразено во 
милиграми на кат јони на 100g намирница. 

Член 24 
Како диетални намирници наменети за исхрана 

на лица со цревни нарушувања што се предизвикани 
од лепило (глутен), можат да се пуштаат во промет 
намирници произведени од жита или мешаница на 
жита што не содржат лепило или лепилото од нив 
е наполно отстрането. 

Член 25 
Диеталните намирници за лица над 60 години 

возраст мораат да имаат определени количества и 
во определен однос хранливи, заштитни и градивни 
материи, приготвени така што да овозможуваат 
оптимален степен на физиолошката искористеност 
во организмот и тоа: 

1) најмалку 10,80g белтачини, што одговараат на 
најмалку 70% од биолошката "вредност на јајца, 
сметано на 100 вкупни ка лорин; 

2) како извор на масни материи да содржат мас-
ло од сончоглед и масло од пченка; 

3) процентот на калориската вредност на масни-
те материи да не преминува 20% од вкупната кало-
р и ј а вредност на готовата намирница; 

4) витамини и минерални материи во најзгоден 
облик за оптимална ресорпција, сметано на 100 
вкупни кал орни, најмалку: 

— витамин А — — — — — 650 I.E., 
— витамин Bi — — — — — 0,22 mg, 
— витамин Вг — — — — — 0,25 mg, 
— витамин В$ — — — — — 0,30 mg, 
— витамин Ве — — — — — 0,35 mg, 
— витамин Ви — — — — — 1 meg. 
— витамин С — — — — — 12,5 mg, 
— витамин D — — — — — 60 I.E., 
— витамин Е — — — — — 0,5 I.E., 
— ниацин ^ — — — — — — 2,15 mg, 
— фосфор — — — — — — 130 mg, 
— калциум — — — — — — 170 mg, 
— железо — — — — — — 1,6 mg, 
— јод — — — — — — — хо meg, 
— манган — — — — — — 50 meg. 

Содржината на натриумов хлорид во готова на-
мирница може да изнесува до l,2g на еден килограм 
ја стива намирница. 

/ 
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Член 26 
Како диетални намирници збогатени со бел-

тачини можат да се пуштаат во промет намирници 
што содржат најмалку 10g сварливи белтачини на 
100 калории. 

Иамирниците од став 1 на овој член мораат да 
им одговараат и на следните услови: 

1) белтачините да содржат есенцијални амино-
киселини во количество што според биолошката 
вредност одговара најмалку 80% од белтачината на 
јајцето, и односот на, додадените аминокиселини да 
не го нарушува природниот однос на аминокисели-
ните во организмот; 

2) лактозата во белтачините на намирницата да 
не преминува 0,5%. 

Член 27 
Диеталните намирници произведени во Југосла-

вија до денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник, можат да се пуштаат во промет ако се про-
изведени во согласност со прописите за здравстве-
ната исправност на животните намирници, што биле 
во сила пред влегувањето во сила на овој правилник. 

Декларациите на диеталните намирници, што се 
затечени на залихи кај производителите на денот на 
влегувањето во сила на овој правилник а не им од-
говараат на условите предвидени со овој правилник, 
можат да се употребуваат најдолго една година од 
денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 28 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 112 
26 јануари 1976 година 

Белград 
Претседател 

н а СОЈУЗНИОТ к о м и т е т з а з д р а в с т в о 
и социјална заштита, 

Зора Томиќ, е. р. 

ЛИСТА НА ДОЗВОЛЕНИТЕ ДОДАТОЦИ ЗА ДЕТ-
СКА ХРАНА 

Назив на додатокот 
Дозволено 

количество на дода-
токот (сметано на 

готов јастив оброк) 

1 Антиоксиданси: 
1.1 L — аскорбинска кисели-

на и еквивалентно коли-
чество од нејзината Na и 
К сол (-Н 

1.2 Алфа и други токоферо-
ли (4-) (сметано на маст) 

1.3 L — аскорбил палми-
тат (+) 

2 Емулгатори: 
2.1 Пречистен лецитин (+) 
2.2 Моно и -диглИцериди на 

масни киселини од јасти-
ви масла 

3 Згуснувачи: 
3.1 Агар-агар (4-) 
3.2 Трагант (од Astragalus 

вид) (-f) 

до 0,05% 

до ЗОО mg/kg маст 

' до 0,002% 

до 0,5% 

до 0,3% 

до 65 mg 

до 30 mg 

3.3 Алгинати (натриумови и 
калиумови) 

3.4 Пектин, неамидиран (-h) 

3.5 Физички и еноиматски 
модифициран скроб (4 ) 

3.6 Брашно од семе на ро-
га чки 

4 Ароми: 
4.1 Екстракт на ванила (ва-

нилија) ( + ) 

4.2 Природни ароми од ос-
новни суровини (+) 

4.3 Ванилин (+) 

5 Средства за регулирање 
на ph вредност: 

5.1 L — млечна киселина и 
еквивалентни количества 
на нејзините Na и К 
соли ( + )*) 

5.2 Лимонска киселина и 
нејзини Na и К соли (+) 

5.3 Калиумов карбонат (+) 

5.4 Калиумов хиДрокарбо-
нат (+) 

5.5 Натриумов карбонат (+) 

5.8 Натриумов хидрокарбо-
нат (+) 

до 30 mg 
до 1,0% 

(само за произво-
ди врз база на 
овошје) 

до 6,0% 

до 0,2% 

според вообичаената 
производителска 
практика 

според вообичаената 
производителска 
практика 
до 0 007% 

до 0,2% 

до 0,5% 
според вообичаената 
производителска 
практика 

според вообичаената 
производителска 
практика 
според вообичаената 
производителот 
практика 

според вообичаената 
пооизводителска 
практика 
според вообичаената 
производителсха 
практика 

5.7 Калциумов карбонат (+) 

6 Енцими: 
6.1 Диастаза ( + ) 

7 Бои: 
7.1 Бега каротин 

(С. I. 75. 810) ( + ) 
7.2 Карамел (+) 
7.3 Антониј а нек и бои 

8 Други додатоци: 
8.1, Натриумов хлорид (+) 

Забелешка: Додатоците означени со (4-) смеат да 
се употребуваат во производството на храна за до-
еичиња од 12 недели до 12 месеци возраст, со тоа 
што во една диетална намирница можат истовре-
мено да се наоѓаат нат многу два додатока од истата 
функционална група. 

') Да со води сметка на вкупното количество на Јони 
на Na и К и за нивната рамнотежа. 

според вообичаената 
производителска 
практика 

до 0,08% 

до 0,3% 
концентрати 

до 0.2 
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142. 

Брз основа на член 45 точка 4 од Законот за за-
штита на населението од заразните болести што ја 
загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 2/74), претседателот на Сојузниот комитет за 
здравство и социјална заштита пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
З А У С Л О В И Т Е И Н А Ч И Н О Т Н А И С К О П У В А Њ Е 

И П Р Е Н Е С У В А Њ Е Н А М Р Т О В Ц И 

Член 1 
Ископување и пренесување на мртовци преку 

граница или од територија на една република, од-
носно автономна покраина на територија на друга 
република, односно автономна покраина се врши на 
начинот и под условите што се пропишани со овој 
правилник. 

Член 2 
При секое ископување на мртовци, без оглед на ' 

причината за смртта и начинот на законот, мора да 
се изврши дезинфекција на сандакот со 5°/о-тен рас-
твор на формални, а гробницата и непосредната 
околина — со хлорна вар. 

Ископување на леш на лице што умрело од 
дифтерија, дизентерија, колера, чума, цревен тифус, 
паратифус А, В и С, големи сипаници, заразна жол-
тица или нЈолта треска, а што било закопано во 
дрвен сандак, може да се врши дури по истекот на 
една година од денот на законот. 

Член 3 
Лицата што работат на ископување на мртовци 

не смеат да имаат рани, струпје или сеченици, а 
за време на работата мораат да носат бела капа, ма-
ска на носот и устата направена од осумкратна газа, 
бел мантил, гумена престилка, гумени долги нарак-
вици и гумени чизми. 

Облеката и обувките од став 1 на овој член не 
смеат да се употребуваат за други цели и мораат да 
се дезинфицираат по секоја употреба. 

Член 4 
Мртовец што бил закопан може да се пренесува 

само во метален сандак што е ставен во дрвен сан-
дак. без оглед на тоа со кое превозно средство се 
врши преносот. Ако мртовецот бил закопан во дрвен 
сандак, по ископувањето се става во метален сандак 
кој мора да се залеми и да се стави во дрвен сан-
дак така што да не може да се поместува. 

Оставките од леш на лице што заради пренос 
се ископуваат по десет години од денот на законот 
мораат да се сместат во метален ^ли дрвен сандак. 

Член 5 
Лешот на лице што умрело од некоја заразна 

болест од член 2 став 2 на овој правилник, а што не 
било закопано, може да се пренесува само во затворен 
и залемен метален сандак кој е ставен во дрвен 
сандак. Лешот мора да биде завиткан во платно на-
топено со 5°/о-тен раствор на карболна киселина или 
крезолна сапуница, а празнината на металниот 
сандак исполнета со струганица. 

Лешот на лице што умрело од некоја заразна 
болест што не е наведена во член 2 став 2 од овој 
правилник или чија смрт настапила од други при-
чини, а кое не било закопано, мора да биде сместен во 
дрвен сандак направен од тврдо дрво така што да 
може наполно да се затвори. Ако таквиот леш се 
пренесува со средства на јавниот сообраќај, мора 
да биде сместен во залемен метален сандак кој е 
ставен во дрвен сандак. 

Член 6 
Пренесување на мртовци со железница може да 

со врши само во посебен — затворен вагон. Во еден 
вагон можат да се пренесуваат и повеќе мртовци. 

АКО мртовецот се наоѓа во затворена мртовечка 
кола, тој може да се превезува и во отворен же-
лезнички вагон. 

Член 7 
Пренесување на мртовец со брод може да се вр-

ши во посебно определен и одвоен бродски простор 
во кој не смее да се 'превезува ништо друго, освен 
предметите што спаѓаат во опремата на мртовецот. 

Ако пренесувањето на мртовец се врши со брод 
што превезува патници, преносот може да се врши 
само во посебна кабина, односно во друга бродска 
просторија непристапна за патниците PI во која не 
се превезуваат никакви други предмети. 

Член 8 
Пренесување ^ на мртовец со авион во редовниот 

воздушен сообраќај може да се врши само во опре-
делениот простор (багажник), под услов тој простор 
на погоден начин да е одвоен од просторот за багаж. 

Пренесување на мртовец со посебен авион може 
да се врши и во патничка та кабина, под услов мр-
товецот да е опремен на начинот пропишан во 
член 4, односно во член 5 од овој правилник. 

Член 9 
Пренесување на мртовец со автобус или со авто-

мобил што служи за превоз на патници, односно со 
камион може да хсе врши само под услов со него 
истовремено да не се превезуваат патници ниту не-
каков друг товар, и мртовецот да е опремен на на-
чинот пропишан во член 4 односно во член 5 од овој 
правилник. 

Член 10 
Ископување и опремување на мртовец, како и 

опремување на мртовец што не бил закопан, заради 
пренесување преку граница или од територија на 
една на територија на лруга република, односно ав-
тономна покраина, може да се врши само во при-
суство на работник од надлежниот орган за работи 
на санитарната инспекција или друго лице што 
е овластено од тој орган. 

По исклучок,' опремување за пренесување на 
умрени воени лица и припадници на милицијата мо-
ж е да се врши во присуство на лекар од организа-
цијата на здружен труд во кб ја умрело лицето чиј 
леш се пренесува односно во присуство на воен 
или друг определен лекар. 

Член 11 , 
Пренесување на мртовец од странство во Југо-

славија може да се врши само по претходно приба-
вено одобрение што го издава Сојузниот комитет за 
здравство и социјална заштита во согласност со Со-
јузниот секретаријат за внатрешни работи. 

Лицето што бара одобрение за пренесување на 
мртовец од, странство во Југославија е должно кон 
барањето да приложи доказ за смртта на лицето чиј 
пренос се бара. Во барањето за пренос на мртовецот 
мора да се наведе дали мртовецот бил закопан, како 
и местото, републиката, односно автономната покра-
ина во која ќе биде закопан, превозното средство 
со кое ќе се изврши преносот и граничниот премин 
преку кој ќе се изврши преносот на мртовецот во 
Југославија. 

Член 12 
Ископување и опремување на мртовец, односно 

опремување на мртовец што не бил закопан, заради 
пренос од странство во Југославија или преку те-
риторијата на Југославија (во транзит) може да се 
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врши само во присуство на службено лице од над-
лежното дипломатско односно конзуларно претстав-
ништво на Југославија во државата од која се пре-
несува мртовецот 

По исклучок, ако за ископување и опремување 
на мртовец прописите на државата од која се пре-
несува ги предвидуваат санитарните услови пред-
видени со овој правилник, како и присуство на над-
лежниот орган на таа држава, раководителот на 
надлежното дипломатско, односно конзуларно прет-
ставништво на Југославија може да одлучи служ-
беното лице на претставништвото да не присуствува 
на ископувањето, односно опремувањето на мрто-
вецот. 

Член 13 
Службеното лице од надлежниот орган, од орга-

низацијата на здружен труд, односно од дипломат-
ското или конзуларното претставништво (чл. 10 и 12) 
што присуствува на ископувањето и опремувањето 
на мртовецот е должно да утврди "дали се спрове-
деш! мерките пропишани со овој правилник. 

Член 14 
За пренесување на мртовец преку граница или 

од територија на една на територија на друга ре-
публика, односно автономна покраина е потребна 
спроводник што се издава на образецот што е от-
печатен кон овој правилник ц е негов составен дел. 

Спроводницата за пренесување на мртовец од 
територија на една на териотрија на друга репуб-
лика, односно автономна покраина и спровсѓдницата 
за пренесување на мртовец од Југославија во стран-
ство ги издава органот на управата надлежен за ра-
ботите на санитарната инспекција чиј работник, од-
носно друго овластено лице присуствувало на иско-
пувањето и опремувањето на мртовецот. 

Ако пренесувањето на мртовец се врши од воена 
единица или единица на милицијата во која умрело 
лицето чиј леш се пренесува, спроводницата за пре-
несување на мртовецот ia издава определен лекар 
на таа единица што присуствувал на опремувањето 
на мртовецот. 

Спроводницат? за пренесување на мртовец од 
странство заради закоп во Југославија, односно во 
транзит преку Југославија ја издава надлежното 
дипломатско, односно конзуларно претставништво 
на Југославија во државата од која се врши пре-
несувањето на мртовецот. 

• Спроводнипата за пренесување на мртовец во 
транзит преку Југославија се издава врз основа на 
одобрение за пренесување издадено од државата од 
која се изнесува мртовецот и државата во која се 
пренесува мртовецот заради закоп. 

Член 15 
Лицето што пренесува мртовец од странство за-

ради закоп во Југославија е должно за издаденото 
одобрение за пренесување, за датумот на пренесу-
вањето и за местото од каде ќе се пренесе мртове-
цот да го извести надлежното дипломатско односно 
конзуларно претставништво на Југославија во др-
жавата од која се пренесува мртовецот. Тгред при-
стапување кон опремувањето на мртовецот. 

Член 15 
Овој правилник влегува bo сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 558 
4 февруари 1976 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за 
здравство и социјална 

заштита, 
Зора Томиќ, е. р. 

(штембил на ор- Образец на спроводнн-
ганот што ја из- дата за пренесување на 
дал спроводкицата) мртовец 

(формат 210 X 297 mm) 

С П Р О В О Д Н И Ц А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА МРТОВЕЦ 

А. Податоци за мртовецот: 

1. Семејно (за мажени жени и момин-
ско), татково и родено име 

2. Ден, месец, година, место и земја на 
раѓањето 

3. Државјанство -

4. Час, ден, месец, година, место и. земја 
кога и каде настапила смртта 

5. Причина за смртта (на латински и 
народен јазик) 

в. Дали мртовецот бил закопан (да — не)* 

В. Други податоци: 

1. Место, република (автономна покра-
ина), односно земја во која се пре-
несува мртовецот 

ЅГ: Превозно средство со кое ќе се из-
врши превозот и начин на превозот 

3. Место на преминување на државната 
граница 

4. Начин на кој е утврден идентитетот 
на мртовецот 

5. Број на одобрението за пренесување 
на мротв^дот и назив на органот што 
го издал одобрението 

6, одобрението издадено на барање од: 

7. Пренесување на мртовецот се врши 
во придружба на: 

Бидејќи причината за смртта е заразна — бо-
лест, болест што не е заразна,* опремувањето на мр-
товецот е извршено на начинот пропишан во член 

од Правилникот за условите и начинот на ис-
копување и пренесување на мртовци (метален — др-
вен — метален и дрвен сандак)*. 

(датум на издавањето 
на спроводницата) 

М.П. 
*) Непотребното да се (потпис на издавачот 

прецрта на спр<5водницата) 

143. 
Врз основа на член И став 5 од Законот за ос-

новање претпријатија во странство („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 39/72 и 13/73), во врска со член 19 од 
Законот за книговодството на организациите на 
здружениот труд („Службен лист на " СФРЈ" 
бр. 48/68, 56/69, 71/72, 32/75 и 6/76) сојузниот секретар 
за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ПОДАТОЦИТЕ 
ВО ИЗВЕШТАИТЕ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ПРЕТ-

ПРИЈАТИЈАТА ВО СТРАНСТВО 

1. Во Наредбата за податоците во извештаи-
те за работењето на претпријатијата во странство 
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(„Службен лист на СФРЈ", бр 7/76) точка 3 се ме-
нува и гласи: 

„3. Анализата на работењето на претпријатијата 
во странство (точка 2 под 2) и одлуката на органот 
на управувањето на основачите на претпријатијата, 
односно на учесниците (точка 2 под 3) се доставу-
ваат до народната банка ,на републиката, односно 
народната банка на автономната покраина и до 
Службата на општественото книговодство, на чие 
подрачје е седиштето на основачите на претпријати-
јата, односно на учесниците, во по еден примерок, а 
образецот Д во по три примероци, во роковите утвр-
дени во член 17а од Законот за книговодството на 
организациите на здружениот труд, односно во рок 
од 30 дена од денот на истекот на роковите од чл. 
13 и 15 од тој закон. 

Во роковите од став 1 на оваа точка до народ-
ната банка на републиката, односно народната бан-
ка на автономната покраина се доставува со одлу-
к а т а на органот на управувањето на основачите на 
претпријатијата, односно на учесниците и периодич-
ната пресметка, односно завршната сметка, во три 
примероци." 

2. Оваа наредба се применува и на завршната 
сметка за 1975 година. 

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

Бр. 3223/1 
15 март 1976 година 

Белград 
Заменик-сојузен секретар 

за финансии 
Божидар Радуновић, е. р. 

144. 
Врз основа на член 3 став 1 од Законот за бо-

речкиот додаток („Службен лист на СФРЈ", бр. 
67/72), претседателот на Сојузниот комитет за пра-
шања на борците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ВО 1976 ГО-

ДИНА 
1. Основата за определување на боречкиот до-

даток во 1976 година се утврдува во износ од 3.060 
динари. 

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

Бр. 301/1 
12 март 1976 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет 
за прашања на борците 
и воените инвалиди, 

Мара Радиќ, е. р. 

145. 
Врз основа на член 24 став 1 од Законот за 

основните права на носителите на „Партизанска 
споменица ^1941" („Службен лист на СФРЈ", бр. 
67/72 и 40/73), претседателот на Сојузниот комитет 
за прашања на борците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОСЕЧНИОТ МЕСЕЧЕН 
ЛИЧЕН ДОХОД ВО ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1975 ГО-

ДИНА 
' 1. Просечниот месечен личен доход во Југосла-

вија за 1975 година се утврдува во износ од 3.060 
динари. 

Утврдениот износ на просечниот месечен личен 
доход од став 1 на оваа точка служи за утврду-
вање на додатокот кон пензијата и на постојаното 
месечно парично примање за 1976 година според 
Законот за основните права на носителите на „Пар-
тизанска споменица 1941". 

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

Бр. 302/1 
12 март 1976 година 

Белград 

"Претседател 
на Сојузниот комитет* 
за прашања на борците 
и воените инвалиди. 

Мара Радиќ, е. р. 

146. 

Врз основа на член 13 став 4 од Законот за 
основните права на лицата одликувани со Орден 
на народен херој („Службен лист на СФРЈ", бр. 
67/72 и 21/74), претседателот на Сојузниот комитет 
за прашања на борците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОСЕЧНИОТ МЕСЕЧЕН 
ЛИЧЕН ДОХОД ВО ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1975 ГО-

ДИНА 

1. Просечниот месечен личен доход во Југосла-
вија за 1975 година се утврдува во износ од 3 080 
динари. 

Утврдениот износ на просечниот месечен личен 
доход од став 1 на оваа точка служи за утврду-
вање на додатокот кон пензијата и на постојаното 
месечно парично примање за 1976 година според 
Законот за основните права на лицата одликувани со 
Орден на народен херол, 

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

Бр. 303/1 
12 март 1976 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет 
за прашања на борците 
и воените инвалиди, 

Мара Радиќ, е. р. 

147. 

Врз основа на член 25 став 1 од Законот за 
основните права на борците "од Шпанската напио-
налноослободителна и револуционерна војна од 1936 
до 1939 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72 
и 40/73), претседателот на Сојузниот комитет за пра-
шања на борците и военР1те инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОСЕЧНИОТ МЕСЕЧЕН 
ЛИЧЕН ДОХОД ВО ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1975 ГО-

ДИНА 

1. Просечниот месечен личен доход во Југосла-
вија за 1975 година се утврдува во износ од 3.060 
динари. 
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Утврдениот износ на просечниот месечен личен 
доход од став 1 на оваа точка служи за утврду-
вање на додатокот кон пензијата и на постојаното 
месечно парично примање за 1976 година според 
Законот за основните права на борците од Шпан-
ската националноослободителна и револуционерна 
војна од 1936 до 1939 година, 

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

Бр. 304/1 
12 март 1976 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет 
за прашања на борците 
И воените инвалиди, 

Мара Радиќ, е. р. 

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

Бр. 305/1 
12 март 1976 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет 
за прашања на борците 
и воените инвалиди, 

Мара Радиќ, е. р. 

148. 

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за 
воените инвалиди („Службен лист на СФРЈ", бр. 
67/72), претседателот на Сојузниот комитет за пра-
шања на борците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ЛИЧНАТА И 
СЕМЕЈНАТА ИНВАЛИДНИНА И ОРТОПЕДСКИОТ 

ДОДАТОК ВО 1976 ГОДИНА 

1. Личната и семејната инвалиднина и ортопед-
скиот додаток се зголемуваат почнувајќи од 1 ја-
нуари 1976 година за 24%, и така зголемени изне-
суваат: 

1) личната инвалиднина, и тоа: 
а) на воените инвалиди од I до VII група, ме-

сечно: 
Група Динари 

I — — — — — — — — — 4.607 
И — — — — — — — — — 3.338 
III — — — — — — — — — 2.525 
IV — — — — — — — — — • 1.865 
V — — — — — — — — — 1.328 
VI — — — — — — — — — 823 
VII — — — — — — — — — £57 

б) на воените инвалиди од VIII до X група, во 
еднократен годишен износ: 

Група Динари 
VIII — — . — — — — — — 3.215 

IX — — — — — — — — — 2.413 
X — — — — — — — — 1.614 

2) семејната инвалиднина, и тоа: 
Динари 

а) за еден член на семејството, годишно 3.393 
б) за секој натамошен член на семеј-

ството, што е соуживател на инвалидни-
ната, годишно " 1.696 

в) зголемената семејна инвалиднина 
(член 30 од Законот за воените инвалиди), 
месечно 451 

3) ортопедскиот додаток месечно, и тоа: 
а) за прв степен телесно оштетување 1.333 
б) за втор степен телесно оштетување 1.017 
в) за трет степен телесно оштетување 655 
г) за четврти степен телесно оштету-

вање 316 

149« 

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за 
воените инвалиди („Службен лист на СФРЈ", бр. 
67/72), претседателот на Сојузниот комитет за пра-
шања на борците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ДОДАТО-
КОТ ЗА НЕГА И ПОМОШ ОД СТРАНА НА ДРУГО 

ЛИЦЕ ВО 1976 ГОДИНА 

1. Додатокот за нега и помош од страна на дру-
го лице изнесува месечно почнувајќи од 1 јануари 
1976 година, и тоа: 

Динари 
1) на воен инвалид распореден во прв 

степен на додаток 1 3.978 
2) на воен инвалид распореден во втор 

степен на додаток 3.060 
3) на воен инвалид распореден во трет 

степен на додаток 2.142 

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

Бр. 306/1 
12 март 1976 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет 
за прашања на борците 
и воените инвалиди, 

Мара Радиќ, е. р. 

150. 

Врз основа на член 59 став 1 во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот 
секретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „KXJRIER" 

Се забранува внесувањето во Југославија и 
растурањето на весникот „Kurier", број 33 од 2 фев-
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руари 1976 година, што излегува на германски ја-
зик во Виена Австрија. 

Бр. 650-1-2/201 
26 февруари 1976 година 

Белград 

Заменпк-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. p. 

151. 

Врз основа на член 59 став 1 во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE WELT" 

Се забранува внесувањето во Југославија и 
растурањето- на весникот „Die Welt", број 26 од 31 
јануари 1976 година, што излегува на германски 
јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/408 
26 февруари 1976 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, е. р. 

152. 
ЗЗрз̂  основа на член 59 став 1 но врска со член 

13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Слулсбен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „INTERNATIONAL HERA-

LD TRIBUNE" 

Се забранува внесувањето во Југославија и 
растурањето на весникот „International Herald Tri-
bune", број 28926 од 27 јануари 1976 година, што 
излегува на англиски јазик во Париз, Франција. 

Бр. 650-1-5/413 
26 февруари 1976 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, е. р. 

153. 
Врз основа на чл. 16, 20 и 62 точка 2 од Законот 

за Народната банка на Југославија и за единстве-
ното монетарно работење на народните банки на ре-
публиките и на народните банки на автономните по-
краини („Службен лист на СФРЈ", бр 23/72 и 36/75) 
и член 86 став 3 од Законот за банките и за кре-
дитното и банкарското работење („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 58/71, 71/72, 40/73 и 59/73), Советот на гу-
вернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА МИНИМАЛНАТА РЕЗЕРВА НА ЛИКВИДНИ-

ТЕ СРЕДСТВА НА ДЕЛОВНИТЕ рАнКИ 
' 1. Заради обезбедување на минималната ликви-

дност во своето работење, деловните банки се дол-
жни во парични средства и во средства на благај-
ничките записи на Народната банка на Југославија 
да држат секојдневно минимум резерви на ликви-
дни средства, и тоа: 

1) во парични средства сметајќи во просек 
за изминатите 30 дена, во височина од најмалку 2% 
од вкупните краткорочни извори на средствата, 
според книговодствената состојба на крајот на ме-
месецот што му претходи на тој период; 

2) во благајнички записи на Народната банка 
на Југославија — во височина од 2% од вкупните 
краткорочни извори на средствата на 31 јануари 
1976 година. 

2. Како деловна банка, во смисла на оваа од-
лука. се смета и деловната единица на банка што, 
согласно со мерките за спроведување на кредитно-
-монетарната политика за тековната година, ги ис-
полнува условите самостојно, од свое име и за своја 
сметка, во смисла на член 25 од Законот за банките 
и за кредитното и банкарското работење, да воспо-
ставува односи со Народната банка на Југославија, 
со народните баќки на републиките и со народни-
те банки на автономните покраини. 

3 Како парични средства на деловната банка 
од точка 1 под 1 од оваа одлука се сметаат сред-
ствата на деловната банка што таа ги држи на сво-
ите сметки кај Службата на општественото книго-
водство, и тоа на зкиро-сметката за кредитно рабо-
тење и на сметката на паричните средства на резео-
вниот фонд, вклучувајќи ги и здружените парични 
средства на резервниот фонд, како и средствата што 
банката ги држи во каса во вид на готовина за фун-
кционално работење и во вид на чекови во странска 
валута. 

Просекот на паричните средства за периодот од 
изминатите 30 дена, во смисла на точка 1 под 1 на 
оваа одлука, се пресметува со собирање на днев-
ните состојби на паричните средства од став 1 на 
оваа точка и со делење на добиениот збир со 30. 

4. Како вкупни краткорочни извори на сред-
ства, во смисла на точка 1 од оваа одлука, се сме-
та вкупната состојба на тие средства искажана во 
билансот на деловната банка намалена за износот 
на средствата од добиените кредити во земјата, за 
износот на обврските на банката спрема странство 
и за износот на другата пасива искажана во тој 
биланс. 

5. Банките се должни десетдневие, кон крајот 
на календарската декада, да составуваат и да под-
несуваат до народната банка на републиката, од-
носно народната банка на автономната покраина 
пресметка за минималната резерва на ликвидна 
средства за изминатиот период од 30 дена. 

6 По исклучок од одредбата на точка 1 под 2 
на оваа одлука, деловните банки во периодот од де-
нот на влегувањето во сила на оваа одлука до 10 
април 1976 година ќе запишуваат благајнички за-
писи на Народната банка на Југославија најмалку 
во височина од 50% од разликата помеѓу износот 
што претставува обврска од точка 1 под 2 на оваа 
одлука и износот на благајничките записи па На-
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родната банка на Југославија запишани до денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука. Остатокот 
на обврската до износот од таа одредба деловните 
банки ќе го запишуваат постепено по тој рок, а на ј -
доцна до 30 јуни 1976 година. 

7. Прва пресметка според точка 5 на оваа одлу-
ка деловните банки ќе состават за периодот од де-
нот на влегувањето, во сила на оваа одлука до 31 
март 1976 година, и со таа пресметка ќе ги опфатат 
посебно средствата од точка 1 под 2 на оваа одлука 
во височина на запишаните благајнички записи на 
Народната банка на Југославија од точка 6 на оваа 
одлука и посебно средствата од точка 1 под 1 на оваа 
одлука. • 

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за минималната 
ликвидност на.деловните банки и за структурата на 
нивните пласмани според роковите на втасаноста 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 25/73, 60/73, 28/74, 
46/74 и 12/75), освен одредбите со кои е регулирана 
минималната ликвидност на деловните банки, што 
престануваат да важат во рок од 30 дена од денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука. 

9. Технички упатства за спроведување на оваа 
одлука дава Народната банка на" Југославија. 

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

О. бр. 15 
9 март 1976 година 

Белград 

154. 

Врз основа на чл. 16, 20 и 62 точка 2 од Законот 
за Народната банка на Југославија и за единстве-
ното монетарно работење на народните банки на ре-
публиките и на народните банки на автономните по-
краини („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/72 и 36/75) 
и член 86 став 3 од Законот за банките и за кре-
дитното и банкарското работење („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 58/71, 71/72, 40/73 и 59/73), Советот на гу-
вернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА СТРУКТУРАТА НА ПЛАСМАНИТЕ НА ДЕ-
ЛОВНИТЕ БАНКИ СПОРЕД РОКОВИТЕ НА ВТА-

САНОСТА 

1. Заради усогласување на рочноста на пласма-
ните и на изворите на нивните средства според ро-
ковите на втасаноста деловните банки се должни од 
вкупните краткорочни извори на средствата нај -
малку 35% да користат за давање краткорочни кре-
дити за обртни средства и други пласмани, со рок 
за враќање до 2 години, а најмалку 20% за давање 
кредити на организациите на здружен труд за по-
времени вложувања во обртни средства, со рок за 
враќање до 3 месеци. 

2. Како деловна банка, во. смисла на оваа од-
лука, се смета и деловната единица на банката што, 
согласно со мерките за спроведување на кредитно-
-монетарната политика за тековната година, ги ис-
полнува условите самостојно, од свое име и за своја 
сметка, во смисла на член 25 од Законот за банки-
те и за кредитното и банкарското работење, да вос-
поставува односи со Народната банка на Југослави-
ја, со народните банки на републиките и со народ-
ните банки на автономните покраини. 

3. Како краткорочни кредити за обртни сред-
ства со рок за враќање до 2 години, односно до 3 
месеци се сметаат, во смисла на точка 1 од оваа од-

лука, и кредитите дадени за производство и за за-
лихи на земјоделски производи врз основа на 'кои 
деловнР1те банки користат кредити од средствата на 
примарната емисија к а ј Народната банка на Југо-
славија, односно к а ј народните банки на републи-
ките и народните банки на автономните покраини, 
како и кредитите за производство на станови за па-
зарот, без оглед на предвидениот рок за враќање на 
тие кредити. 

4. Технички упатства за спроведувањето на оваа 
одлука дава Народната банка на Југославија 

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

О. бр. 16 
9 март 1976 година 

Белград 

155. 

Врз основа на член 17 став 3 и член 62 точка 2 
од Законот за народната банка на Југославија и за 
единственото монетарно работање на народните бан-
ки на републиките и на народните банки на авто-
номните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 
23/72 и 36/75), во врска со одредбите на точка 3.3.6.3. 
од Резолуцијата за заедничката политика на еко-
номскиот и социјалниот развој на Југославија во 
1976 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 60/75) и 
точка 9 од Основите на заедничката кредитно-мо-
нетарна политика во 1976 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 10/76), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КРЕДИТОТ ЗА ТЕКОВНАТА ЛИКВИДНОСТ 
ОД СРЕДСТВАТА НА ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА 

ВО 1976 ГОДИНА 

1. Деловните банки можат во 1976 година да ко-
ристат кредити за тековна ликвидност од средствата 
на примарната емисија ка ј Народната банка на Ју -
гославија, преку народните банки на републиките и 
народните банки на автономните покраини, до ви-
сочината и под условите што се предвидени со оваа 
одлука. 

2. Кредитите од точка 1 на оваа одлука можат 
да ги користат деловните банки што ги исполнуваат 
пропишаните услови на кредитната способност и 
што во својата деловна политика се придржуваат 
кон самоуправните спогодби и општествените дого-
вори за политиката на формирањето и пласирање^ 
на средствата на банките, како и кон спогодбите и 
догооврите за каматните стапки што банките можат 
да ги договорат во своето работење. 

3. Како деловна банка, во смисла на оваа одлу- , 
ка, се смета и деловната единицава банката што, со-
гласно со мерките за спроведување на кредитно-мо-
нетарната политика за тековната година, ги испол-
нува условите самостојно, од свое име и, за своја 
сметка, во смисла на член 25 од Законот за банките 
и за кредитното и банкарското работење („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 58/71, 71/72, 40/73 и 59/73), да 
воспоставува односи со Народната банка на Југо-
славија, со народните банки на републиките и со 
народните банки на автономните покраини. 

4. Деловните банки 'можат привремено, а нај-
долго 10 работни денови во месецот, да користат 
кредити за тековна ликвидност, и тоа: 

1) врз основа на благајнички записи на Народ-
ната банка на Југославија — до износот на номи-
налната вредност на тие записи; 

Претседател 
на Советот на гувернерите, 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Бранислав Чолановић е. р. 

Претседател 
на Советот на гувернерите, 

гувернер 
на Народната' банка на 

Југославија, 
Бранислав Чолановић е. р. 
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2) врз основа на обврзници на федерацијата из-
дадени во смисла на Законот за издавање обврзници 
на федерацијата во 1975 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 66/74 и 60/75) — до височината од 50°/о 
од номиналната вредност на тие обврзници; 

3) врз основа на обврзниците на федерацијата 
издадени во "смисла на Законот за утврдување на 
вкупниот обем на расходите на буџетот на федера-
цијата за 1976 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 60/75) врз основа на кои деловните банки им 
дале кредити на организациите на здружен труд за 
намените од тој закон — до височината од 25% од 
износот на дадените кредити врз подлога на тие об-
врзници; 

4) врз основа на обврзниците на федерацијата 
издадени во смисла на Законот за регулирање на 
обврските на федерацијата по основ на курсните 
разлики („Службен лист на СФРЈ", бр. 39/72, 71/72, 
12/73 и 71/73) — до височината од 25% од номинал-
ниот износ на обврзниците што втасуваат во рок до 
една година од денот на користењето на кредитите; 

5) врз основа на обврзници на републиките и ав-
тономните покрани, како и на обврзници во поглед 
на кои републиките, односно автономните покраини 
со закон презеле обврска.да ги амортизираат — до 
височината од 50% од номиналниот износ на обврз-
ниците што втасуваат во рок од 6 месеци од денот 
на користењето на кредитите. 

5. Деловните банки можат да користат и беска-
матен кредит за тековна ликвидност врз осонва на 
дадените бескаматни краткорочни позајмици на 
овластените менувачи за вршење на Менувачки ра-
боти, ако своето работење со лоро-чекови и со ефек-
тивна странска валута го вршат во согласност со 
важечките прописи. 

6. Технички упатства за спроведувањето на оваа 
одлука дава Народната банка на Југославија. 

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

О. бр. 18 
, 9 март 1976 година 

Белград 
Претседател на Советот на 

гувернерите, 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

Бранислав Чолановић е. р. 

156. 

Врз основа на член 2 став 1 од Деловникот за 
работата на Управниот одбор на Фондот на федера-
цијата за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и автоном-
ни покраини, Управниот одбор на Фондот на фе -
дерацијата за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини, донесува 

О Д Л У К А 
З А У С Т А Н О В У В А Њ Е Н А П Л А К Е Т А И Б Л А Г О -
Д А Р Н И ^ Н А Ф О Н Д О Т Н А Ф Е Д Е Р А Ц И Ј А Т А З А 
К Р Е Д И Т И Р А Њ Е Н А П О Б Р З И О Т Р А З В О Ј Н А С Т О -
П А Н С К И Н Е Д О В О Л Н О Р А З В И Е Н И Т Е Р Е П У Б Л И -

К И И А В Т О Н О М И И П О К Р А И Н И 

1. Се установува плакета на Фондот на феде- ( 
рацијата за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и автоном-
ни покраини (во натамошниот текст: Плакета на 
Фондот), и благодарница на Фондот на федераци-
јата за кредитирање на побрзиот развој на стопан-
ски недоволно развиените републики и автономни 
покраини (во натамошниот текст: Б л а г о д а р н и ^ на 
Фондот). 

2. Ликовното решение на Плакетата на Фондот 
и на Благодарницата на Фондот го утврдува Управ-
ниот, одбор на Фондот, на федерацијата за креди-
тирање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини (во 
-натамошниот текст. Управниот одбор на Фондот). 

3 Со Плакетата на Фондот се доделува и ди-
плома. 

4. Плакетата на Фондот и Благодарницата на 
Фондот се доделуваат со одлука на Управниот од-
бор на Фондот врз основа на посебен правилник, со 
кој се утврдуваат условите под кои се доделуваат 
Плакетата на Фондот и Благодарницата на Фондот 
и бројот на тие плакета* и бла года рници што се до-
делуваат во текот на една година. 

Правилникот за доделување на Плакетата на 
Фондот и на Благодарницата на Фондот го донесува 
Управниот одбор на Фондот. 

5. Плакетата на Фондот и Влагодарницата на 
Фондот се дфделуеаат еднаш годишно. 

За десетгодишниттата на Фондот, во текот на 
1976 година, ќе се доде лат дваесет Плакети* на Фон-
дот и тоиесет Благодариици на Фондот. 

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

Бр. 56/1-76 
23 февруари 1976 година 

Белград 
Претседател 

на Управниот одбор на 
Директор на Фондот, Фондот, 
д-р Зеки Есјтулаху, е. р. инж. Вајо Скендар е. р. 

У К А З И 

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

У К А З 
З А О Т П О В И К О Д Д О Л Ж Н О С Т А И З В О Н Р Е Д Е Н И 
О П О Л Н О М О Ш Т Е Н А М Б А С А Д О Р Н А С О Ц И Ј А Л И -
С Т И Ч К А Ф Е Д Е Р А Т И В Н А Р Е П У Б Л И К А Ј У Г О С Л А -
В И Ј А В О Р Е П У Б Л И К А Г В А Ј А Н А И З А Н А З Н А -
Ч У В А Њ Е И З В О Н Р Е Д Е Н И О П О Л Н О М О Ш Т Е Н 
А М Б А С А Д О Р Н А С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А Ф Е Д Е Р А -
Т И В Н А Р Е П У Б Л И К А Ј У Г О С Л А В И Ј А В О Р Е П У Б -

Л И К Г В А Ј А Н А 

1 
Се отповикува 
Лазар Мојсов од должноста извонреден и опол-

»омоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Република Гвајана. 

I I 
Се назначува 
Милан Зулан, ополномоштен министер во Сојуз-

ниот секретаријат за надворешни работи, за извон-
реден и ополномоштен амбасадор на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија во Репуб-
лика Гвајана. 

I I I 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ 

I V 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
У бр. 5 

12 февруари 1976 година 
Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. 
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Врз основа ва член 337 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО ЈАМАЈКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЈАМАЈКА 

I 

Се отповикува 
Лазар Мојсов од должноста извонреден и опол-

номоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Јамајка. 

II 

Се назначува 
Милан Зупан, извонреден и ополномоштен ам-

басадор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Република Гвајана, за извонреден и 
ополномоштен- амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Јамајка, со се-
диште во Џорџтаун. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 6 
12 февруари 1976 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

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

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

ТРИНИДАД И ТОБАГО 

I 

Се назначува 
Милан Зулан, извонреден и ополно;иоштен ам-

басадор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Република Гвајана/ за извонреден и 
ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Тринидад и То-
баго, со седиште во Џорџтаун. 

II 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

III 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 7 
12 февруари 1976 година 

"Белград 
Претседател 

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

ОДЛИКУВАЊА 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликуваат: 

— за извонредни заслуги во развивањето и 
зацврстувањето на мирољубивата соработка и при-
јателските односи помеѓу Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и Република Порту-
галија 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЛЕНТА 

Ernesto Melo Antunes. член на Советот на Рево-
луцијата и министер за надворешни работи; 

бригаден генерал Pedro Julio Pezarat Correia, 
член на Советот на Револуцијата; 

Капетан Rodrigo Manuel Sousa Е Castro, член 
на Советот на Револуцијата; 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на мирољубивата соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и Република Португалија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Амбасадор Tomas Mello Breyner Andresen, гене-
рален секретар на Министерството за надоврешни 
работи; 

Francisko Ramos Da Costa, амбасадор на Репуб-
лика Португалија во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија; 

генерал Fernando Fontes Pereira De Melo, шеф 
на Воената куќа на Претседателството на Републи-
ката . 

Jose Medeiros Ferreira, државен секретар во 
Министерството за надворешни работи; 

Rui 'Machete, државен секретар во Министер-
ството за надворешни работи; 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЅВЕЗДА СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Мајор Velez Caldas, шеф на Кабинетот на прет-
седателот на Републиката; 

Ruy De Brito Е Cunha, шеф на Државниот про-
токол; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Sergio Sacadura Cabral помошник-генерален ди-
ректор за политички прашања; 

Silva Marques, генерален директор за стопански 
прашања; 

Мајор Carlos Alberto Goncalve-s Da Costa, шеф 
на. Кабинетот на министерот за надворешни работи; 
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СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

мајор Seralim Silveira Pinheiro, аѓутант на, пре-
седателот на Републиката; 

мајор Carlos Gomes, аѓутант на Претседателот 
на Републиката; 

мајор Antonio Јао Ѕоагеѕ, член на Кабинетот 
на Претседателот на Републиката; 

мајор Jose Antonio Teixeira De Aguilar, член на 
Кабинетот на Претседателот на Републиката; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Maria do Rosario Boleu, член на Кабинетот на 
министерот за надворешни работи; 

Jose Duarte Ѕеrра, секретар на Амбасадата на 
Република Португалија во Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

dr Eduardo Mota, лекар на Претседателот на 
Република Португалија; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

Vera Fernandes, секретар на Државниот про-
токол; 

Henriques Da Silva, секретар на Службата за 
информации на Министерството за надворешни ра-
боти; 

Јоао Palmiro, функционер во Министерството 
за информации; 

Jose Serrano, функционер во Министерството за" 
информации. 

Бр. 149 
22 октомври 1975 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

132. Уредба за измена на Уредбата за изда-
тоците за патни и други трошоци што на 
сојузните органи на управата им се приз-
наваат во материјални трошоци — — — 273 

133. Одлука за начинот и условите за корис-
тење средства за финансирање на ин-
вестиционите работи во долината на ре-
ката Бели Дрим — — — — — — 273 
Решение за утврдување на девизната 
квота на републиките и автономните по-
краини за 1976 година од девизните доз-
наки на работниците и иселениците от-
купени во 1975 година — — — — — 273 
Решение за ослободување во СР Босна и 
Херцеговина на општествено-политичките 
заедници и нивните органи и организа-
ции, на фондовите и другите корисници 
на општествени средства од обврската 
за полагање депозит при инвестициони 
вложувања во нестопански и ^ п р о и з -
водни инвестиции — — — — — — 274 
Решение за ослободување од обврската 
за полагање депозит на определени ор-

134. 

135. 

136. 

Страна 
ганизации на здружен труд во СР Хр-
ватска при инвестициони вложувања, во 
објекти на комуналното стопанство ? 274 

137. Решение за ослободување од обврската за 
полагање депозит при определени ин-
вестициони вложувања во нестопански и 
непроизводни инвестиции во СР Србија 275 

138. Решение за ослободување од обврската 
за полагање депозит при инвестициони 
вложувања во нестопански и ^ п р о и з -
водни инвестиции на општествено-поли-
тичките заедници и самоуправните ин-
тересни заедници од областа на опште-
ствените дејности во СР Словенија — 276 

139. Правилник за техничките нормативи за 
изградба на засолништа — — — — 277 

140. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за содржината на одделни 
позиции во билансите на организациите 
на здружениот труд — — — — — 298 

141. Правилник за минималните услови во 
поглед на хигиенската исправност на 
диеталните намирници — — — — — 299 

142. Правилник за условите и начинот на 
ископување и пренесување на мртовци — 304 

143. Наредба за измена на Наредбата за по-
датоците во извештаите за работењето на 
претпријатијата во странство — — — 305 

144. Наредба за утврдување на основата за 
определување на боречкиот додаток во 
1976 година — — — — — — — — 306 

145. Наредба за утврдување на просечниот 
месечен личен доход во Југославија за 
1975 година — — — — — — — — 306 

146. Наредба за утврдување на просечниот 
месечен личен доход во Југославија за 
1975 година — — — — — — — — 306 

147. Наредба за утврдување на просечниот 
месечен личен доход во Југославија за 
1975 година — — — — — — — — 306 

148. Наредба за утврдување на износот на 
личната и семејната инвалиднина и ор-
топед скиот додаток во 1976 година — — 307 

149. Наредба за утврдување на износот на 
додатокот за нега и помош од страна на 
друго лице во 1976 година — — — — 307 

150. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Kurier" — — 307 

151. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Die Welt" — 308 

152. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „International 
Herald Tribune" — — — — — — — 308 

153/ Одлука за минималната резерва на лик-
видирате средства на деловните банки — 308 

154. Одлука за структурата на пласманите 
на деловните банки според роковите на 
втасаноста — — — — — — — — 309 

155. Одлука за кредитот за тековната Лик-
видност од средствата на примарната 
емисија во 1976 година — — — — — 309 

156. Одлука за установување на плакета и 
благодарница на Фондот на федерација-
та за кредитирање на побрзиот развој 
на стопански недоволно развиените ре-
публики и автономни покраини — — 310 

Укази — — — — — — — — — — 310 
Одликувања — — — — — — — — -311 

Меѓународни договори — — — — — — 241 


