
НА СОЦИЈАЛИСТ 

,,СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во из-
дание на српскохрватски односно хрватскосрп-
ски, словенечки, македонски, албански и унгар-
ски јазик. - Огласи според тарифата - Жиро 
сметка кај Службата на општественото книго-

водство 60802-603-21943 

Петок, 9 октомври 1987 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 66 ГОД. XLIII 

Цена на овој број е 704 динари. - Аконтација на 
претплатата за 1987 година изнесува 9.600 дина-
ри. - Рок за рекламации 15 дена. - Редакција 
Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 226. -
Телефони: Централа 650-155; Уредннштво 
651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 

11756 

875. 
Врз основа на член 185 став 2 во врска со чл. 58 и 414 

од Законот за основите на системот на државната управа 
и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА ПАТ-
НИ И ДРУГИ ТРОШОЦИ ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГА-
НИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРО-

ШОЦИ 

Член 1 
Во Уредбата за издатоците за патни и други трошоци 

што на сојузните органи на управата и на сојузните орга-
низции им се признаваат во материјални трошоци 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/79, 48/79, 66/79, 58/80, 
40/81, 71/81, 11/83, 22/84, 32/84, 66/84, 14/85, 27/85, 
43/85, 57/85, 62/85, 14/86, 59/86, 29/87 и 41/87) во член 6 
став 6 бројот „4.500" се заменува со бројот: „7.000". 

Член 2 
Во член 15 став 1 бројот: „70.000" се заменува со'бро-

дот: „90.000". 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 348 
8 октомври 198̂ 7 година 
Белград 

.Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

876. 
I Врз основа на член 132 став 3 од Законот за девизно-
во работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85 и 71/86), 

цузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

“в) Органи на федерацијата 
и остварување на права-
та и должностите на Фе-
дерацијата 
Нестоковни плаќања 
Стоковни плаќања 
Резерви на девизите 

41.709,285.000 
359.190,640.085 
23.085,768.915 

ВКУПНО 423.985,694.000" 

Редниот број 10 се менува и гласи: 

„10. Сојузен секретаријат 
за народна одбрана 
Нестоковни плаќања 
- службени патува-
ња 
- претставништва 
- котизации 
- лекување во стран-
ство 
- специјализации 
- други плаќања 
Стоковни плаќања 

280,121.000 
874.421.000 

14,197.000 

106,786.000 
908,361.000 
21,927.000 2.205,813.000 

337.400,382.000 

ВКУПНО: 339.606,195.000" 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лис! на СФРЈ“. 

Е.п. бр. 342 
24 септември 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, с.р. 

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
^СПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА 
ТОТРЕБИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1987 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за распоредување на девизите утврде-
I за потребите на федерацијата за 1987 година („Службен 

1ст на СФРЈ“, бр. 3/87), во тачка 1 став 1 бројот: 
122.291,160.000" се заменува со бројот: „449.612,960.000", 
|во одредбата под 2, бројот: „369.950.720.000" се заменува 
Д) бројот: „397.272,520.000". 
; 2. Во точка 4 став 1 процентот: „69,21%" се заменува 
со процентот: „59,33%", а процентот: „30,79%" се заменува 
со процентот: „40,67%". 

3. Во Распоредот на девизите за 1987 година, кој е сос-
тавен дел на Одлуката за распоредување на девизите ут-
врдени за потребите на Федерацијата за 1987 година, ред-
ниот број в) се менува и гласи: 

877. 
Врз основа на член 131 став 2 од Законот за девизно-

то работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85 и 71/86), 
СОЈУЗНИОТ извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ТРОШОЦИТЕ 
НА РАБОТЕЊЕТО ШТО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУ-
ЖЕН ТРУД ЗА ДАВАЊЕ НА УСЛУГИ ВО МЕЃУНА-
РОДНИОТ СТОКОВЕН И ПАТНИЧКИ ПРОМЕТ МО-

ЖАТ ДА ГИ ПЛАЌААТ ВО СТРАНСТВО 
1. Во Одлуката за трошоците на работењето што ор-

ганизациите на здружен труд за давање на услуги во меѓу-
народниот стоковен и патнички промет можат да ги пла-
ќаат во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/85 и 
30/86) во точка 1 одредба под 4 во алинеја 24 по зборови-
те: „во врска со“ се додаваат зборовите: „набавката и“. 
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2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 349 
8 октомври 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

878. 
Врз основа на член 13 од Законот за одлагање на вра-

ќањето на ануитетите по кредитите дадени на организа-
ции на здружен труд од териториите на СР Црна Гора, СР 
Македонија и САП Косово од средствата на Фондот на 
федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и автономни по-
краини, шпто втасуваат во периодот од 1987 до 1990 годи-
на („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/87), сојузниот секре-
тар за финансии, по претходно прибавеното мислење на 
Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот раз-
вој на стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини, на Народната банка на Југославија, на 
Службата за општествено книговодство на Југославија и 
на Сојузниот завод за општествено планирање, донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ОДЛАГАЊЕ НА ВРАЌАЊЕТО НА АНУИТЕТИТЕ 
ПО КРЕДИТИТЕ ДАДЕНИ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД ОД ТЕРИТОРИИТЕ НА СР ЦРНА ГО-
РА, СР МАКЕДОНИЈА И САН КОСОВО ОД СРЕД-
СТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕ-
ДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАН-
СКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВ-
ТОНОМНИ ПОКРАИНИ, ШТО ВТАСУВААТ ВО ПЕ-

РИОДОТ ОД 1987 ДО 1990 ГОДИНА 

Член 1 
Заради спроведување на одредбите на Законот за од-

лагање на враќањето на ануитетите по кредитите дадени 
на организации на здружен труд од териториите на СР 
Црна Гора, СР Македонија и САП Косово од средствата 
на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените републики и ав-
тономни покраини, што втасуваат во периодот од 1987 до 
1990 година (во натамошниот текст: Законот), овластени-
те банки од член 10 став 6 на Законот ќе му достават, со-
гласно со чл. 1, 2 и 9 од Законот, на Фондот на федерација-
та за кредитирање на побрзиот развој на стопански недо-
волно развиените републики и автономни покраини (во 
натамошниот текст: Фонд на федерацијата), и тоа: 

1) список на организациите на здружен труд со изно-
сот на одложените ануитети за односната година; 

2) список на организациите на здружен труд што ус-
пешно работат, со износот на нивните втасани 
ануитети по кредитите од средствата на Фондот 
на федерацијата за односната година; 

3) список на организаиите на здружен труд што се во 
постпака на редовна ликвидација со износот на об-
врските по ануитетите од средствата на Фондот на 
федерацијата. 

Списоците од став 1 на овој член за 1987 година, ов-
ластените банки ќе му ги достават на Фондот на федера-
цијата во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила 
на овој правилник, а за 1988, 1989 и 1990 година - во сог-
ласност со член 10 став 6 од Законот. 

Член 2 
Извештаите за остварувањето на програмата на еко-

номско-финансиската консолидација на организациите на 
здружен труд од член 1 на Законот ќе им ги доставуваат на 
Фондот на федерацијата и на Сојузниот секретаријат за 
финансии до крајот на јуни за претходната година струч-ните работни тела од член 1 став 2 на Законот. 

Во извештајот од став 1 на овој член се даваат пода-
тоци според показателите утврдени во член 140 од Зако-
нот за здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
53/76 и 57/83). 

Член 3 
Организациите на здружен труд кои, согласно со чл. 

3 и 4 од Законот, ги наплаќаат одложените ануитетски ку-
пони од член 10 став 5 од Законот, к поднесуваат на 
Службата за општествено книговодство пресметка за на-
платата на тие купони, во три примероци, на образецот 
Пресметка за наплата на одложените купони за 
година - (ПК), што е отпечатен кон овој правилник и 
прет ставува негов составен дел. 

Организациите на здружен труд од став 1 на овој | 
член, согласно со одредбите на чл. 3 до 7 од Законот, ги 
наплаќаат одложените ануитетски купони во износ од 60% 
од вредноста на вкупно одложените ануитетски купони на-
ведени во образецот ПК. 

Отстапувањето на наплатата на вредноста од став 2 
на овој член може да изнесува најмногу за износот на еден, 
купон на најмала номинална вредност. 

Кон пресметката за наплатата на одложените ануи-
тетски купони, организациите на здружен труд, согласно1 

со чл. 3 и 4 од законот, ќе и поднесат на увид на Службата 
за општествено книговодство и договор односно само-" 
управна спогодба за санација по основ ан загуба. 

Службата за општествено книговодство од територи-
ите на стопански недоволно развиените републики и авто 
номни покраини, согласно со член 17 од Законот за сре;\ 
ствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на ш 
брзиот развој на стопански недоволно развиените репу| 
дики и автономни покраини во периодот од 1986 до 19 ј 
година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 75/85 и 31/87), нЈ 
доцна до 10 јуни и 10 декември текуштата година, ќе “ 
доставуваат на Фондот на федерацијата и на надлежнг 
банка преку која се пласираат средствата на Фондот ј 
федерацијата од тие територии, на образецот ПК, рекаЈ 
тулација на исплатените износи, по кои е извршена ис 
та, по организационите единици и вкупно, заради утв( 
вање на износот на средствата што на Фондот на фед 
цијата треба да му го обезбедат банките од член 2 на 3 
нот. 

Член 4 
Банките од член 2 на Законот ќе му дозначуваат ' 

Фондот на федерацијата средства во височина на исплат 
ките ануитетски купони, во рок од 8 дена од денот на npi 
емот на барањето од Фондот на федерацијата. _ 

Фондот на федерацијата, на барањето од став 1 нГ 
овој член, одвоено ќе ги искажува исплатите за амортизи 
раните купони на организациите на здружен труд од тери 
торијата на СР Босна и Херцеговина, во сразмера со плР 
сираните средства на Фондот на федерацијата на терит' 
ријата на СР Црна Гора и СР Македонија односно 35% ' 
СР Црна Гора и 60% за СР Македонија. 

Член 5 
Овластената банка од територијата на СР Црна 

и СР Македонија ќе му уплати на Фондот на федерац 
соодветен износ на средствата утврден според одр^ Ј 
на став 2 член 4 од овој правилник, а преостанатиот 
го репласира согласно со чл. 7 и 8 од Законот. 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Број: 6-9452/2 
18 септември 1987 година 
Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Светозар Рикановнќ, с. р. 
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ЗАБЕЛЕШКА: 

Образец ПК 

- Во колоната 2 се внесува редниот број на купонот и годината на заемот (од член 10 на Законот). 
- Во колоните 6, 7 и 8 се внесуваат податоци за купоните што се поднесуваат за наплата, 60% (од изно-

сот на вкупните купони). 
- Во колоните 9, 10 и 11 се внесуваат податоци за купоните чија наплата се одлага до роковите утврде-

ни во член 1 став 4 од Законот. 

879. 
Врз основа на член 265 од Законот за воздушната 

пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/86), претседа-
телот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ИСПИТУВАЊЕ НА НЕСРЕЌИТЕ 

НА ВОЗДУХОПЛОВИ 

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат: составот и работа-

та на Комисијата за испитување на несреќите на воздухо-
плови (во натамошниот текст: Комисија за испитување на 
несреќи); начинот на испитување на несреќите и незгодите 
ма југословенските и странските воздухоплови што се слу-

1 чиле во воздушниот простор на Социјалистичка Федера-
С ивка Република Југославија (во натамошниот текст: југо-

овенски воздушен простор); начинот на работа на ов-
ластениот работник од стручната служба на сојузниот ор-
н на управата надлежен за работи на сообраќајот и 

3 ските (во натамошниот текст: овластениот работник); 
Р/, ,чинот на работа на овластениот претставник на возду-

/ ;пловните органи, односно организацијата на земјата на 
егистрација, земјата корисник, земјата производител на 
ТЈДУХОПЛОВОТ и земјата чии патници настрадале во воз-

ни хопловот ако странски воздухоплов претрпел несреќа 
Л6Ѕ југословенскиот воздушен простор. Начинот на соста-
“ ?ување комисиски извештај за несреќата и начинот на ин-
а формирање на јавноста за текот на испитувањето на не-
с среќата на воздухопловот. 

Одредбите на овој правилник се применуваат и на не-
среќите во цивилното падобранство. 

Член 2 
Не се смета за несреќа на воздухоплов, во смисла на 

овој правилник, ако во воздухопловот настапи смрт или 

телесна повреда на лица без никаква причинска врска со 
извршувањето на летот. 

Член 3 
Овластениот работник кој извршил извидување на 

местото на несреќата, по правило, е член на Комисијата за 
испитување на несреќи. 

Стручната служба води за сите несреќи евиденција и 
деловоден протокол и има свој печат и штембил. 

Член 4 
Испитување на несреќите и незгодите на спортските 

воздухоплови врши Комисијата за испитување на несреќи, 
што ја назначува секретарот на Конференцијата на прет-
седателството на Воздухопловниот СОЈУЗ на Југославија, 
во согласност со одредбите на овој правилник. 

Комисискиот извештај за несреќата односно незгода-
та од став 1 на овој член му се доставува на сојузниот ор-
ган на управата надлежен за работи на сообраќајот и 
врските најдоцна 15 ден^ од денот на извршувањето на тој 
извештај. 

Член 5 
Кога цивилниот воздухоплов ќе претрпи несреќа во 

забранета зона или во условно забранета зона, несреќата 
ја испитува Комисијата за испитување на несреќи, чии 
членови се и претставници на Сојузниот секретаријат за 
народна одбрана. 

Член 6 
Претседателот и членовите на Комисијата за испиту-

вање на несреќи се именуваат од редовите на пилотите, 
воздухопловните инженери, метеоролозите, лекарите, кон-
тролорите на летањето, правниците и другиве лица од со-
одветна стручност. 

Бројот и составот на членовите на Комисијата за ис-
питување на несреќа ги yf врдува, зависно од тежината на 
несреќата на воздухопловот, функционерот кој раководи 
со сојузниот орган на управата надлежен за работи на со-
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обраќајот и врските, а за испитување на несреќите од член 
4 на овој правилник, секретарот на Конференцијата на 
претседателството на Воздухопловниот сојуз на Југосла-
вија. 

Член 7 
Комисијата за испитување на несреќи, по потреба, 

формира рботни групи, во чиј состав можат да влезат и 
стручњаци кои не се членови на таа комисија. 

Со работата на тие работни групи раководи членот 
на Комисијата за испитување на несреќи. 

Член 8 
Работните групи, зависно од карактерот на несреќа-

та, можат да бидат: 
1) за испитување на користењето на воздухопловот; 
2) за испитување на основната структура на возду-

хопловот; 
3) за испитување на погонската група на воздухопло-

вот; 
4) за испитување на системот на воздухопловот; 
5) за испитување на регистраторот на податоците за 

летот на воздухопловот и регистраторот на говорот во 
пилотската кабина; 

6) за анализа на документацијата за одржување на 
воздухопловот; 

7) за испитување на работата на контролата на лета-
њето; 

8) за анализа на метеоролошките податоци; 
9) за анализа на човечкиот фактор; 
10) за собирање на исказите на сведоците; 
11) за испитување на начинот на работа на екипите за 

евакуација и гаснење на пожарот. 
Работните групи од став 1 на овој член составуваат 

извештај за својата работа, со заклучоци, и го доставуваат 
до Комисијата за испитување на несреќата. Извештајот на 
рбетните групи е составен дел на извештајот на Комисија-
та за испитување на несреќи на воздухоплови. 

Член 9 
Комисијата за испитување на несреќи може да ан-

гажира како консултанти стручњаци од органите на упра-
вата, организациите на здружен труд или од други органи-
зации кои се заинтересирани за исходот на испитувањето 
на несреќата на воздухопловот ако такви стручњаци има 
само во тие органи, односно организации. 

Член 10 
По завршеното испитување на местото на несреќата, 

Комисијата за испитување на несреќи ја продолжува рабо-
тата во седници. 

Со работата на седницата раководи претседателот на 
Комисијата за испитување на несреќи или членот на таа 
комисија кога за тоа, ако е самиот спречен, ќе го определи 
претседателот на Комисијата. 

Член 11 
Претседателот и членовите на Комисијата за испиту-

вање на несреќа го потпишуваат комисискиот извештај а 
претседателот на Комисијата за испитување на несреќа со 
свој параф ја заверува секоја страница на тој извештај. 

Потпишаниот извештај на Комисијата за испитување 
на несреќи, со извештајот на работните групи, исказите на 
очевидците, мислењето на вештаците и другите стручња-
ци, со записниците од седниците на Комисијата за испиту-
вање на несреќата, со екипите, фотографиите и другите 
прилози, се заверува со посебен печат на таа комисија. 

Член 12 
Членот на Комисијата за испитување на несреќата, 

кој нема да се сложи со останатите членови на таа комиси-
ја во поглед на донесениот заклучок, или во поглед на од-
делни делови во извештајот на Комисијата за испитување 
на несреќа, има право да го издвои своето мислење за не-
среќата. 

Членот на Комисијата за испитување на несреќа, кој 
ќе го издвои своето мислење, е должен писмено да ги из-
ложи фактите и причините на кои го заснова тоа мислење, 
што претставува составен дел од извештајот за испитува-
њето на несреќата. 

Член 13 
Оригиналот на извештајот на Комисијата за испиту-

вање на несреќа, со прилозите, се чува во стручната 
служба на сојузниот орган на управата надлежен за рабо-
ти на за сообраќајот и врските. 

Член 14 
Ако југословенски воздухоплов претрпи несреќа на 

територијата на странска држава, функционерот што ра-
ководи со сојузниот орган надлежен за работни на сообра-
ќајот и врските покрај овластениот претставник, може да 
определи и советник на овластениот претставник, кој 
може да биде претставник на носителот на правото на рас-
полагање односно претставник на сопственикот на возду-
хопловот кој претрпел несреќа. 

Овластениот претставник е должен да состави извеш-
тај за својата работа и да му го достави на функционерот 
кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за 
работи на сообраќајот и врските. 

Член 15 
Ако несреќата на југословенски ,воздухоплов се слу-

чила надвор од територијата на која и да е држава, несре-
ќата ја испитува, во согласносст со одредбите на овој пра-
вилник, Комисијата за испитување на несреќи. 

Член 16 
Кога во текот на испитувањето на несреќата се уста-

нови дек^ странски цивилен воздухоплов летал во југосло-
венскиот воздушен простор заради извидување и собира-
ње на податоци од интерес за безбедноста на земјата и 
вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, во Комисијата за испитување на несреќи 
се именуваат и претставници на Сојузниот секретаријат за 
народна одбрана и сојузниот орган на управата надлежен 
за внатрешните работи. 

Член 17 
Сојузниот орган на управата надлежен за работите 

на сообраќајот и врските му овозможува на странскиот ов-
ластен претставник и на неговиот советник: пристап на 
местото на несреќата, преглед на останките и деловите на 
воздухопловот, учествување во испитувањето на очевид-
ците на несреќата, увид во документацијата и материјали-
те битни за утврдување на причините за несреќата и по-
ставување на прашања на седниците на Комисијата за ис-
питување на несреќи. 

Член 18 
На странскиот овластен претставник и на неговиот 

советник може да му се оневозможи давање на податоци и 
пристап на објектите што се од интерес за безбедноста на 
земјата. 

! 

Член 19 
По завршеното собирање на податоците на местото 

на несреќата на воздухопловот, овластениот работник на 
стручната служба веднаш ќе состави Информација за не-
среќата на воздухопловот, што му ја доставува на функци-
онерот кој раководи со сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на собраќајот и врските, носителот на 
правото на располагање односно на сопственикот на воз-
духопловот, на сојузниот воздухопловен инспекторат и на 
другите заинтересирани организации на здружен труд и 
на органите на управата. 

Информацијата од став 1 на овој член мора да 
содржи: датум, време и место на несреќата; тип на возду-
хопловот, знаци на државната припадност и ознаки на ре-
гистрацијата на воздухопловот, податоци за екипажот на 
воздухопловот и за бројот на загинатите и повредените 
лица; краток опис на несреќата; веројатна причина за не-
среќата и предлог на мерки. 

Ако во несреќата учествувал воен воздухоплов, пред 
составувањето на информацијата од став 1 на овој член 
мора да се прибави согласност од Сојузниот секретаријат 
за народна одбрана. 
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Член 20 
Извештајот на Комисијата за испитување на несреќи 

мора да содржи: 
1) историјат на летот, со податоци за видот на летот, 

аеродромот на полетување, времето на полетување, ае-
родромот на определбата, подготовката за летот, одвива-
њето на летот и настаните за време на летот и за местото 
и времето кога се случила несреќата; 

2) податоци за бројот на повредените и загинатите 
лица; 

3) податоци за видот на оштетувањето на воздухоп-
ловот; 

4) податоци за штетата нанесена на трети лица; 
5) податоци за екипажот на воздухопловот (возраст, 

вид на дозволите за работа што ја поседуваат членовите 
на екипажот, со роковите за важност на тие дозволи, ов-
ластувањата запишани во дозволите за работа, бројот на 
часовите на летање и времето на одмор пред критичниот 
лет); 

6) податоци за останатите лица кои учествувале во 
одвивањето на летот (контролорите на летањето, технич-
ките лица и др.); 

7) податоци за воздухопловот (производителот, годи-
ната на производството, бројот на часовите на летање, де-
фектите и поправките, рокот за важење на уверението за 
пловидбеноста, перформансата, горивото и сл.); 

8) податоци за временските услови на аеродромот на 
определба, на рута и на местото на несреќата, прогнозата 
на времето информациите во врска со временските услови 
што му се доставени на екипажот на воздухопловот и сл.); 

9) податоци за земјините радионавигациони сред-
ства; 

10) податоци за радиоврската помеѓу воздухопловот 
и надлежните служби за контрола на летањето; 

11) податоци за аеродромот на полетување и аерод-
ромот на слетување зависно од фазата на летот во која се 
случила несреќата; 

12) информација за регистраторот на податоците за 
летот и регистраторот на Горивото во пилотската кабина 
и за снимените податоци; 

13) податоци за состојбата на местото на несреќата, 
положбата на оставките и деловите на воздухопловот, 
состојбата и изгледот на/материјалот, положбата на тела-
та на загинатите и сл.; 

14) податоци за патолошкиот наод; 
15) податоци за пожарот и активноста на против-

пожарните екипи за спасување и евакуација на настрада-
ните во несреќата на воздухопловот; 

16) податоци за трагањето по воздухопловот и спасу-
вање на воздухопловот; 

17) анализа на сите околности под кои се случила не-
среќата; 

18) заклучоци за несреќата; 
19) причини за несреќата; 
20) издвоени мислења; 
21) предлог на мерки; 
22) список на прилозите кон извештајот на Комисија-

та за испитување на несреќата (скици, фотографии и сл.). 

Член 21 
Со денот на влегувањето на овој правилник во сила 

престанува да важи Правилникот за испитување на несре-
ќите на воздухопловите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
58/80). 

Член 22 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 5054/4 
2 октомври 1987 година 
Белград 

Заменик - претседател на 
Сојузниот комитет за 

сообраќај и врски, 
Андреј Грахор, с. р. 

880. 
Врз основа на член 265 од Законот за воздушната 

пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/86) претседате-
лот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СЛУЖБАТА ЗА ПРИФАЌАЊЕ И ИСПРАЌАЊЕ НА 
ВОЗДУХОПЛОВИ, ПАТНИЦИ И ПРЕДМЕТИ НА ВОЗ-

ДУХОПЛОВНО ПРИСТАНИШТЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат работите на при-

фаќање и испраќање на воздухоплови, патници и предме-
ти, техничките и други услови за вршење на работите на 
прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници и пред-
мети и начинот на вршење на работите на службата за 
прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници и пред-
мети (во натамошниот текст: службата за прифаќање и ис-
праќање) од станови штето на безбедноста, редовноста и 
уредноста на воздушната пловидба. 

Член 2 
Заради безбедно, редовно и уредно одвивање на воз-

душниот сообраќај, организацијата на здружен труд што -
ја организира службата за прифаќање и испраќање е 
должна да обезбеди доволен број лица за вршење на тие 
работи зависно од обемот и видот на сообраќајот на воз-
духопловното пристаниште во часот со најоптоварен со-
обраќај (во натамошниот текст: врвниот час), како и коли-
чина и вид на опрема за вршење на тие работи, освен во 
случаите на виша сила или други вонредни настани што 
оневозможуваат редовно и уредно одржување на воздуш-
ниот сообраќај. 

II. РАБОТИ НА ПРИФАЌАЊЕ И ИСПРАЌАЊЕ НА 
ВОЗДУХОПЛОВИ, ПАТНИЦИ И ПРЕДМЕТИ 

Член 3 
Работите на прифаќање“ и испраќање на воздухопло-

ви, патници и предмети значајни за безбедноста, редовнос-
та и уредноста на воздушната пловидба се: водење, парки-
рање и стартување на воздухопловот на пристанишната 
платформа; поставување на подлошки за тркалата на воз-
духопловот, осигурувачи на застанувачкиот трап, потпи-
рачи на опашката на воздухопловот, осигурувачи на кон-
тролните површини, капак за смукалките и прекривачи за 
моторите и отворите на издувните цевки; влечење на воз-
духопловот; правилно распоредување на товарот во воз-
духопловот; обезбедување на товарот во воздухопловот 
Од поместување и превртување; снабдување на воздухоп-
ловот со електрична енергија, вода, храна и пијачка, како 
и со баласт; одмрзнување на воздухопловот; организира-
ње и координирање на работата врз опслужувањето на 
воздухопловот, патниците и предметите; ракување и пре-
воз на опремата за опслужување на воздухопловот; соста-
вување на листа на оптоварувањето и центражата на воз-
духопловот; поставување на уреди и опрема за слегување 
и качување на патниците; превоз и водење на патниците 
до воздухбпловот односно до аеродромската зграда; ре-
гистрација на патниците и предметите; информирање на 
патниците за сообраќајот на аеродромот; размена на ин-
формации и потребната докумантација меѓу службите 
што учествуваат во извршувањето на сообраќајот; мерење 
на патничкиот багаж и предметите; издавање на патнич-
киот багаж и предметите, како и други работи значајни за 
безбеднр и уредно вршење на воздушниот сообраќај. 

III. ТЕХНИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА 
РАБОТИТЕ НА ПРИФАЌАЊЕ И ИСПРАЌАЊЕ НА 

ВОЗДУХОПЛОВИ, ПАТНИЦИ И ПРЕДМЕТИ 

Член 4 
Заради безбедно и уредно вршење на сообраќајот ор-

ганизацијата на здружен труд што ја организира службата 
за прифаќање и испраќање ќе го обезбеди потребниот вид 
и количина на опрема за вршење на работите на прифаќа-
ње и испраќање, зависно од масата и типот на воздухопло-
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вите што се користат на воздухопловното пристаниште, 
како и од обемот и видот на сообраќајот на воздухоплов-
ното пристаниште во врвниот час. 

Член 5 
За вршење на работите на прифаќање и испраќање на 

воздухоплови до 5,7 тони максимална конструктивна маса 
во полетувањето, зависно од типот на воздухопловот, на 
воздухопловното пристаниште мора да биде обезбедена 
следната опрема: 

1) акумулаторски батерии од 24 V и 36 А; 
2) подлошки за тркалата за прифаќање и испраќање 

на воздухопловот на пристанишната платформа; 
3) забетонирани алки или блокови бетон со маса од 

најмалку 50 килограми, со соодветни ортоми со јачина од 
најмалку 300 килограми носивост за врзување на возду-
хопловот на пристанишната платформа; 

4) количка за болни, инвалиди и стари изнемоштени 
лица, со носивост од најмалку 100 килограми; 

5) баласт (вреќи) со маса од најмалку 15 килограми. 

Член 6 
За вршење на работите на прифаќање и испраќање на 

воздухоплови до 13 тони максимална конструктивна маса 
во полетувањето, зависно од типот на воздухопловот, на 
воздухопловното пристаниште мора да биде обезбедена 
следната опрема: 

1) акумулаторски батерии од 24 V и 36 А или соодвет-
ни извори на електрична енергија; 

2) сервисни скали со висина до 3 метри; 
3) патнички скали со соодветна висина; 
4) уреди или соодветен сад за полнење на воздухоп-

ловот со вода за пиење, со капацитет од најмалку 100 лит-
ри, со потребните црева и приклучоци; 

5) уреди или соодветен сад за празнење и измивање 
на санитарните уреди на воздухопловот, со резервоар за 
нечиста вода од најмалку 100 литри и со резервоар за вода 
за измивање од најмалку 100 литри, со потребните црева и 
приклучоци; 

6) подлошки за тркалата за прифаќање и испраќање 
на воздухополови на пристанишната платформа; . 

7) шишиња со азот и воздух под притисок, со потреб-
ните црева и приклучоци; 

8) стоковно-багажна количка, со носивост од најмал-
ку 100 килограми; 

9) влечни возила за влеча на прифатно-испратни 
средства; 

10) забетонирани аћки или блокови бетон со маса од 
најмалку 50 килограми, со соодветни ортоми со јачина од 
најмалку 300 килограми нисовост за врзување на возду-
хопловот на пристанишната платформа; 

11) количка за болни, инвалиди и стари изнемоштени 
лица, со носивост од најмалку 100 килограми; 

12) баласт (вреќи) со маса од најмалку 20 килограми; 
13) уреди и опрема за одмрзнување на воздухопло-

вот. 
На воздухопловното пристаниште на кое нема за-

мрзнување во зимските месеци, опремата наведена во точ-
ка 13 став 1 од овој член не е потребна. 

Член 7 
За вршење на работите на прифаќање и испраќање на 

воздухоплови до 27 тони максимална конструктивна маса 
во полетувањето на воздухопловното пристаниште мора 
да биде обезбедена следната опрема: 

1) генератор на истонасочна струја или соодветен 
трансформатор од 28 V и 1600 А; 

2) транспортери за натоварување на стоки во возду-
хоплов, односно за истоварување од воздухоплов, со носи-
вост од најмалку 200 килограми; 

3) дигалки-виљушкари за пренос и натоварување на 
товар во ваздухоплов, со соодветна носивост и работна 
висина; 

4) сервисни скали со соодветна висина; 
5) патнички скали со соодветна висина; 
6) двоосна стоковно-багажна количка, со паркинг ко-

личка со носивост од најмалку 200 килограми; 
7) уреди или соодветен сад за полнење на воздухоп-

ловот со вода за пиење, со капацитет од најмалку 200 лит-
ри, со потребните црева и приклучоци; 

8) уреди или соодветен сад за празнење и измивање 
на санитарните уреди на воздухопловот, со резервоар за 
нечиста вода од најмалку 100 литри, со потребните црева 
и приклучоци; 

9) подлошки за тркалата за прифаќање и испраќање 
на воздухоплови на пристанишната платформа; 

10) влечни возила за влеча за прифатно-испратни 
средства; 

11) влечно возило за влеча на воздухопловит до 27 то-
ни; 

12) руда за влеча на воздухоплови што сообраќаат на 
тоа водзухопловно пристаниште; 

13) количка за болни, инвалиди и стари изнемоштени 
лица, со носивост од најмалку 100 килограми; 

14) средства за чистење и однесување на ѓубре од воз-
духопловот; 

15) шише со азот и воздух под притисок, со потребни-
те црева и приклучоци; 

16) уреди и опрема за одмрзнување на воздухопло-
вот; 

17) баласт (вреќи) со маса од најмалку 25 килограми; 
18) ваги за мерење на товарот со маса од најмалку до 

100 килограми. 
На воздухопловното пристаниште на кое нема за-

мрзнување во зимските месеци, опремата наведена во точ-
ка 16 став 1 од овој член не е потребна. 

Член 8 
За вршење на работите на прифаќање и испраќање на 

воздухоплови до 72 тони максимална конструктивна маса 
во полетувањето на воздухопловното пристаниште мора 
да биде обезбедена следната опрема: 

1) генератор на истонасочна струја од 28 V и 1600 А, 
односно 112 V и 1000 А, како и генератор на наизменична 
струја од 115/200 V и 400 Hz/75 KvA; . 

2) воздушни стартери со работен притисок од 32 до 
50 PSI; 

3) транспортери за натоварување на стоки во возду-
хопловот односно истоварување на стоки од воздухопло-
вот, со носивост од најмалку 200 килограми; 

4) дигалки-виљушкари за пренос и натоварување на 
стоки во воздухопловот, со соодветна носивост и работна 
висина; 

5) сервисни скали со соодветна висина; 
6) патнички скали со соодветна висина; 
7) двоосна стоковно-багажна количка, со паркинг 

кочници, со носивост од најмалку 300 килограми; 
8) уред за полнење на воздухопловот со вода за пие-

ње, од најмалку 500 литри, со потребните црева и приклу-
чоци; 

9) уред за празнење и измивање на санитарните уре-
ди на воздухопловот, со резервоар за нечиста вода од нај-
малку 100 литри, со потребните црева и приклучоци; 

10) подлошки за тркалата за прифаќање и испраќање 
на воздухоплови на пристанишната платформа; 

11) влечни возила за влеча на воздухопловот со носи-
вост до 72 тони; 

12) руда за влеча на воздухоплови што сообраќаат на 
тоа воздухопловно пристаниште; 

13) влечни возила за влеча на прифатно-испратни 
средства; 

14) средства за чистење и однесував на ѓубре од воз-
духопловот; 

15) количка за болни, инвалиди и стари изнемоштени 
лица со носивост од најмалку 100 килограми; 

16) шишиња со азот и воздух под притисок, со по-
требните црева и приклучоци; 

17) уред и опрема за одмрзнување на воздухопловот; 
18) баласт (вреќи), со маса од 2? до 30 килограми; 
19) возило за предводење на воздухоплови (FOL-

LOW-ME); 
20) ваги за мерење на масата на товар од најмалку 

500 килограми, или нагазна вага. 
На воздухопловното пристаниште на кое нема за-

мрзнување во зимските месеци, опремата наведена во точ-
ка 17 став 1 од овој член не е потребна. 

Член 9 
За вршење на работите на прифаќање и испраќање на 

воздухплови со над 72 тони максимална конструктивна 
маса во полетувањето, на воздухопловното пристаниште, 
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покрај опремата од член 8 на овој правилник, мора да би-
де обезбедена и следната дополнителна опрема: 
400 h V Z T ? Н а н а и з е м н и ч к а стРУЈа ОД 115/200 V и 

2) воздушен стартер, со раобтен притисок од 32 PSI, 
со еден извод; 

3) патнички скали со соодветна висина; 
4) влечно возило за влеча на воздухоплови со над 72 

тони носивост; 
5) руда за влеча на воздухоплови што сообраќаат на 

тоа воздухопловно пристаниште; 
6) сервисни скали со соодветна висина; 
7) натоварувач на товар со носивост од најмалку 1000 

килограми. 
Член 10 

За вршење на работите на прифаќање и испраќање на 
широкотрупни воздухоплови, покрај опремата од член 8 
ед овој правилник, мора да биде обезбедена и следната до-
полнителна опрема: 

1) генератор на наизменична струја од 115/200 V и 
400 Hz/100 KvA; 

2) воздушен стартер од 55 PSI, со два стандардни из-
вори или два воздушни стартери, со работен притисок од 
32 до 50 PSI со по еден извод; 

3) влечно возило за влеча на воздухоплови со над 72 
тони носивост; 

4) руда на влеча на воздухоплови што сообраќаат на 
тоа воздухопловно пристаниште; 

5) патнички скали со соодветна висина; 
6) сервисни скали со соодветна висина; 
7) натоварувач на товар со носивост од најмалку 7000 

килограми; 
8) нагазна или друга соодветна вага за мерење на ма-

сата на товар од најмалку 10 тони. 

Член П 
Ако со прописот е утврдено дека воздухопловното 

пристаниште мора да биде отворено и надвор од предви-
деното време, заради безбедноста на воздушната пловид-
ба, за вршење на услуги во тоа време на воздухопловното 
пристаниште мора да биде обезбедена следната опрема: 

1) генератор од 28/112/200 V; 
2) воздушен стартер со работен притисок од 32 до 50 

PSI; 
3) дигалка - виљушкар; 
4) двоосна стоковно-багажна количка; 
5) подлошки за тркалата за прифаќање и испраќање 

на воздухоплови на пристанишната платформа; 
6) патнички скали со соодветна висина; 
7) влечно возило за влеча на прнфатно-испратни 

средства; 
8) влечно возило за влеча на воздухопловот; 
9) руда за влеча на воздухопловите што сообраќаат 

на тоа воздухопловно пристаниште; 
10) баласт (вреќи) со маса од најмалку 25 килограми; 
11) возило за предводење на воздухоплови (FOL-

LOW-ME); 
12) стабилен или подвижен рефлектор за осветлува-

ње. 
Член 12 

На воздухопловното пристаниште што надвор од 
времето на отвореноста врши работи на прифаќање и ис-
праќање на воздухоплови за превоз на пошта, зависно од 
масата и типот на воздухопловот, мора да биде обезбеде-
на следната опрема: 

1) соодветен генератор; 
2) дигалка-виљушкар; 
3) двоосна стоковно-багажна количка; 
4) подлошки за тркалата за прифаќање и испраќање 

на воздухоплови на пристанишната платформа; 
5) влечно возило за влеча на прифатно-испратни 

средства; 
6) патнички скали со соодветна висина; 
7) транспортер за натоварување на стоки во возду-

хопловот, односно за истоварување на стоки од воздухоп-
ловот; 

8) влечно возило за влеча на воздухоплвот; 
9) руда за влеча на водзухоплови што сообраќаат на 

тоа водзухопловно пристаниште; 
10) баласт (вреќи) со маса од најмалку 25 килограми; 
11) вага за мерење на масата на товар од најмалку до 

200 килограми. 

Член 13 
Опремата за работа на службата за прифаќање и ис-

праќање мора секогаш да биде исправна така што да овоз-
можува безбедна работа, добра мобилност, ефикасност во 
работата и уочливост на средствата. 

Член 14 
Со опремата за работа на службата за прифаќање и 

испраќање може да ракува само лице кое е стручно оспо-
собено за вршење на определени работи. 

Член 15 
Опремата за работа на службата за прифаќање и ис-

праќање мора да биде сместена на определен простор на 
пристанишната платформа или на определена површина 
која е непосредно врзана за пристанишната платформа. 

На воздухопловното пристаниште мора да биде обез-
беден затоврен простор (гаража) за сместување на аерод-
ромската опрема заради нејзино одржување во состојба на 
функционална исправност и заштита, особено во неповол-
ни временски услови. 

Член 16 
Во времето на опслужување на воздухопловот аерод-

ромската опрема мора да биде распоредена, според упат-
ството на превозникот за определен тип на воздухоплов. 

IV. ПРИФАЌАЊЕ И ИСПРАЌАЊЕ НА ПАТНИЦИ И 
БАГАЖ 

Член 17 
Организацијата на здружен труд за аеродромски ус-

луги и превозникот, со договор го утврдуваат работното 
време на шалтерот за прием на патници и багаж во соглас-
ност со времето потребно за извршување на овие работи 
во врска со качување на патници и багаж во воздухопло-
вот и за обработка на потребните документи за летање, со 
цел тие работи да се извршат пред времето планирано за 
полетување. 

Превозникот е должен да ги извести патниците за ра-
ботното време на шалтерот за прифаќање на патници и 
багаж на лет. 

Член 18 
При приемот на патници мора да се врши контрола 

на бројот на примени патници и патниците мораат Јасно 
да се распоредат според старосните категории (на при-
мер: возрасни, деца, бебиња). 

Член 19 
Службата за прифаќање и испраќање е должна цели-

от багаж да го измери, на него да стави исправен багажен 
висулец, да обезбеди багажот да содржи име, презиме и ад-
реса на патникот и примениот багаж да го упати во сор-
тирница. 

Член 20 
Службата за прифаќање и испраќање е должна да 

овозможи распоредување на трансферниот багаж и стоки 
во согласност со Царинскиот закон, а податоците за маса-
та и бројот на багажот и стоките да А ги достави на 
службата, која го пресметува оптоварувањето и. положба-
та на тежиштето, односно на превозникот. 

Член 21 
На превоз не смее да се прими багаж што може да ја 

загрози безбедноста на летот или патниците или кој не е 
запакуван во куфер или слична амбалажа која обезбедува 
безбедност на предметите при нормално ракување и пре-
воз. 

На шалтерот за прием на патници мораат да се нао-
ѓаат известувања за тоа кој багаж не може да биде примен 
на превоз, односно за условите под кои определен багаж 
може да се прими на превоз. 

Член 22 
На приемот на багаж на превоз во патничката карта 

мора да се впише бројот и масата на багажот, а на патни-



Страна 1548 - Број бб СЛУЖБЕН ЛИСТ ,НА СФРЈ Петок, 9 октомври 1987 

кот да му се издаде соодветна потврда за предадениот ба-
гаж. 

Член 23 
При приемот на патници и багаж, на рачниот багаж 

мораат да се постават посебни висулци, а големината и 
масата на рачниот багаж мораат да бидат во согласност 
со прописот на превозникот. 

Известувањето за ограничувањето на рачниот багаж 
мора да биде поставено во близината на шалтерот за ре-
гистрација, со предупредување дека рачниот багаж без со-
одветен висулец не може да се внесе во патничката кабина. 

Член 24 
Службата за прифаќање и испраќање е должна да 

врши контрола на картите за качување и на бројот на пат-
ниците пред нивното качување во воздухопловот. 

Член 25 
Организацијата на здружен труд за аеродромски ус-

луги е должна да обезбеди автобус за превоз на патници 
од пристанишната зграда до воздухопловот ако има пове-
ќе од пет позиции за паркирање на воздухопловот, однос-
но ако позициите се поставени во два реда. 

V. ПРИФАЌАЊЕ И ИСПРАЌАЊЕ НА СТОКИ 

Член 26 
Организацијата на здружен труд за аеродормски ус-

луги и превозникот, со договор утврдуваат до кое време 
најдоцна можат да се примаат стоки на превоз во соглас-
ност со времето потребно за извршување на сите работи 
во врска со натоварување на стоки во воздухопловот и 
стоковната документација, така што тие работи да се из-
вршат пред времето планирано за полетување. 

Член 27 
Стоките натоварени на багажните колички или смес-

тени во посебна опрема за натовар (ULD опрема) мораат 
да бидат измерени, пред натоварувањето во воздухопло-
вот, на нагазна односно на друга соодветна вага. 

На воздухопловните пристаништа што не се опреме-
ни со нагазна вага мора да се измери масата на секое пое-
динечно парче (пакет) на стоки. Багажните колички на кои 
се натоварен^ измерените стоки мораат да го содржат 
податокот за вкупната маса на тие стоки. 

Стоките што се натоваруваат во воздухопловот мо-
раат да бидат обележени со соодветни налепници односно 
висулци, што мораат да ги содржат податоците за масата 
на стоките, дестинацијата и бројот на летот, како и други-
те потребни податоци. 

Член 28 
Натоварување, и распоред на предметите во возду-

хопловот мораат да се извршат врз основа на упатство за 
натоварување, во согласност со листата на оптоварување 
на воздухопловот. 

Член 29 
При натоварување на тешки товари (НЕА) во возду-

хопловот не смее да се пречекори максимално дозволено-
то оптоварување на подот на воздухопловот, како и подот 
на опремата во случај на натоварување во контејнери и 
палети. 

Член 30 
Товарот во воздухопловот мора да биде обезбеден та-

ка што да не може да се поместува и превртува. 
Превозникот е должен на работната организација 

што ги врши работите на прифаќање и испраќање навре-
мено да и ја достави потребната опрема за обезбедување 
на товарот во воздухопловот. 

Член 31 
Организацијата на здружен труд за аеродормски ус-

луги е должна да обезбеди соодветна опрема за ракување 
со стоките до дозволената тежина во воздухопловот, ос-
вен на опремата што веќе се наоѓа во воздухопловот. 

VI. ВРСКИ И ПОСТАПКИ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ 
НА ПРИФАЌАЊЕ И ИСПРАЌАЊЕ 

Член 32 
Врските меѓу сите служби за прифаќање и испраќање 

и службите на работните организации и органите кои 
учествуваат во вршењето на сообраќајот (оперативните 
служби на превозникот; контрола на летањето, пожарни-
карската служба, службата за брза помош, службата на ор-
ганите за внатрешни работи, царинската служба и др.) на 
воздухопловното пристаниште, како и меѓу воздухоплов-
ните пристаништа, мораат да овозможат целосна, точна и 
навремена размена на информации потребни за подготву-
вање и извршување на сите работи на прифаќање и испра-
ќање на воздухоплови, патници и предмети. 

Врските од став 1 на овој член ги опфаќаат телеприн-
терот, радио-станицата и телефонот и мораат да бидат ор-
ганизирани во согласност со обемот и видот на сообраќа-
јот на воздухопловното пристаниште. 

Член 33 
Организацијата на здружен труд што ја организира 

службата за прифаќање и испраќање е должна да се при-
држува кон постапките за вршење на прифаќање и испра-
ќање на воздухоплови, патници и предмети (Прирачник за 
земјино опслужување) што ги утврдува носителот на пра-
вото на располагање со воздухопловот за секој тип на воз-
духоплов со кој се врши сообраќај. 

Организацијата на здружен труд од став 1 на овој 
член ги утврдува оперативните процедури што мораат да 
бидат усогласени со постапките за начинот на вршење на 
прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници и пред-
мети. 

Член 34 
Постапките од член 33 на овој правилник ги содржат, 

особено: начинот на опслужување на воздухопловот на 
платформа според типот на воздухопловот, начинот на 
известувањето на патниците, приемот на патници и багаж, 
определување на седиштето, влегувањето, односно излегу-
вањето на патници од воздухопловот, постапката со пат-
ниците во транзит и во трансфер; документите за превоз 
на патници и багаж, начинот на изработка на листа на оп-
товарување и упатство за натоварување, начинот на прие-
мот и испраќање на стоки, и начинот на прием и испраќа-
ње на посебни стоки како и видови на пораки. 

Член 35 
Организацијата на здружен труд за аеродромски ус-

луги и носителот на правото на располагање со воздухоп-
ловот, со договор ги разграничуваат работите и ги ут-
врдуваат временските норми за извршување на одделни 
операции за прифаќање и испраќање на воздухоплови, 
патници и предмети заради безбедно, редовно и уредно 
вршење на сообраќајот. 

VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 36 
Со парична казна од 5.000 до 200.000 динари ќе се каз-

ни за прекршок поединецот: 
1) ако при приемот на патници не врши контрола на 

бројот на примени патници или ако јасно не ги распореду-
ва патниците според старосната категорија (член 18); 

2) ако не го измери целиот багаж, не стави на него ис-
правен багажен висулец или не обезбеди багажот да 
содржи име, презиме и адреса на патникот или ако приме-
ниот богаж не го упати во сортирница (член 19); 

3) ако не го распореди трансферниот багаж и стоките 
во согласност со Царинскиот закон или ако податоците за 
масата и бројот на багажот и стоките не и ги достави на 
службата што го пресметува оптоварувањето и положбата 
на тежиштето, односно на превозникот (член 20); 

4) ако прима на превоз багаж кој може да ја загрози 
безбедноста на летот или на патниците или багаж кој не е 
пакуван во куфер или слична амбалажа која обезбедува 
безбедност на предметите при нормално ракување и пре-
воз (член 21 став 1); 

5) ако по приемот на багажот на превоз не ги впише 
во патничката карта бројот и масата на багажот, или ако 
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на патникот не му издаде соодветна потврда за предадени-, 
от багаж (член 22); 

6) ако при приемот на патници и багаж не постави по-
себен висулец на рачниот багаж или ако не води сметка за 
тоа големината и месата на рачниот багаж да бидат во 
солгасност со прописот на превозникот (член 23 став 1); 

7) ако не врши контрола на картите за качување и на 
бројот на патниците пред нивното качување во воздухоп-
ловот (член 24); 

8) ако стоките натоварени на багажната количка или 
сместени во посебна опрема за натоварување (ULD опре-
ма) не ги измери пред натоварувањето во воздухопловот 
на нагазната, односно на друга соодветна вага или ако на 
воздухопловни пристаништа што не се опремени со нагаз-
на вага не ја измери масата на секое поединечно парче (па-
кет) на стоки, или ако багажната количка на која се нато-
варени стоките не се снабди со податокот за вкупната ма-
са на тие стоки, или ако стоките што се натоваруваат во 
воздухопловот не се обележат со соодветна налепница, од-
носно со висулци што мораат да ги содржат податоците 
за масата на стоките, дестинацијата и бројот на летот ка-
ко и другите потребни податоци (член 27); 

9) ако натоварувањето или распоредувањето на пред-
метите во воздухопловот не ги изврши врз основа на упат-
ството за натоварување, а во согласност со листата на оп-
товарување на воздухопловот (член 28); 

10) ако при натоварувањето на тешки товари (НЕА) 
во воздухопловот се пречекори максималното дозволено 
отповарување на подот на воздухопловот или ако се пре-
чекори максимално дозволеното оптоварување на подот 
на опремата во случај на натоварување во контејнери и 
палети (член 29); 

11) ако товарот во воздухопловот не се обезбеди така 
што да не може да се поместува и превртува (член 30 став 

VIII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 37 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

кот престанува да важи Правилникот за прифаќање и ис-
праќање на воздухоплови, патници и предмети на возду-
хопловно пристаниште („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
22/79). 

Член 38 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 2163/1 
5 август 1987 година 
Белград 

Заменик - претседател на 
Сојузниот комитет за 

сообраќај и врски, 
Андреј Грахор, с. р. 

881. 
Врз основа на член 30 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), во 
согласност со претседателот на Сојузниот комитет за соо-
браќај и врски, директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА КАБЕЛСКИ 
ДИСТРИБУЦИОНИ СИСТЕМИ И ЗАЕДНИЧКИ 

АНТЕНСКИ СИСТЕМИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат техничките усло-

ви и барања што мораат да бидат исполнети при изград-
бата, реконструкцијата, употребата и одржувањето на ica-
белски дистрибуциони системи (во натамошниот текст: 
КДС) и заеднички антенски системи (во натамошниот тек-
ст: ЗАС) за прием и дистрибуција на радиодифузни и дру-
ги сигнали во станбени и други објекти; техничките мерки 
за заштита на составните делови на тие системи; обезбе-
дувањето на својствата, карактеристиките и квалитетот на 

радиодифузните и другите сигнали; постапката, начинот 
и интервалите за вршење на задолжителна техничка кон-
трола на соодветните инсталации и начинот на одржува- . 
ње на кабелските дистрибуциони системи и заедничките 
антенски системи. 

Член 2 
Термините што се користат во овој правилник се ут-

врдени во југословенскиот стандард JUS N.N6.170. 1 

Член 3 
КДС се состојат од приемни антени, главна станица 

со уреди за засилување, претворање и обликување на сиг-
налите и разводна инсталација со излезни приклучоци и 
водови на премниците. 

ЗАС се состојат од приемни антени, уреди за засилу-
вање и претворање на сигналите и разводна инсталација 
со излезни приклучоци и водови на приемниците. 

Член 4 
КДС и ЗАС мораат да се изведат така што на корис-

ниците да им се обезбеди сигнал на сите радиодифузни 
служби за кои постои минимална јачина на електромаг-
нетното поле на местото на поставување на КДС односно 
ЗАС, при која деградацијата на квалитетот на сликата и 
звукот не смее да биде помала од оценката 4 утврдена во 
југословенските стандарди JUS N.N^.134 и JUS N.N6.135. 

Член 5 
КДС односно ЗАС мораат да се проектираат, изведу- . 

ваат, употребуваат и одржуваат така што да не го смеќа-
ваат приемот на радиодифузни сигнали на другите корис-
ници на радиодифузни приемници, како ни работата на 
радиокомуникациските служби. 

II. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ И БАРАЊА ЗА ИЗГРАДБА И 
ОДРЖУВАЊЕ НА КДС И ЗАС 

Член 6 
Техничката документација за КДС и ЗАС можат да ја 

изработуваат лица што се посебно стручно оспособени за 
областа на телекомуникациите и што ги исполнуваат ус-
ловите определени со закон. 

Член 7 
Техничката документација се изработува врз основа 

на следните технички податоци: 
1) за урбанистичко-техничките услови за соодветна 

локација; 
2) за јачината на електромагнетното поле и квалите-

тот на приемните сигнали на местото на изградбата и по-
ставувањето на КДС и ЗАС; 

3) за приемните и смеќавачките сигнали; 
4) за слободните канали за претворање и податоци за 

развојот на радиодифузијата и кабелската телевизија; 
5) други податоци, како што се податоци за локални-

те програми, за други сигнали и др. 
Податоците од став 1 точ. 2, 3 и 4 на овој член се до-

биваат и со непосредно мерење на локацијата на изградба-
та и поставувањето на КДС односно ЗАС. 

Член 8 
Техничката документација за КДС, покрај барањата 

и условите пропишани со закон, мора да содржи и: 
1) појдовни податоци за изработка на проектот, наве-

дени во член 7 на овој правилник; 
2) извод од урбанистичко-техничката документација 

кој се однесува на КДС; 
3) пресметка на целиот систем; 
4) преглед на нивото на напонот во сите точки на сис-

темот; 
5) ситуационен план во вцртани објекти, со локација 

на главната станица, локација на антенскиот столб, лока-
ција на уредите и со траен на водоводите; 

6) блок шема на системот, блок шема на главната 
станица и шема на примарната, секундарната и дистрибу-
ционата мрежа; 

7) цртеж на антенскиот столб со распоред на прием-
ните антени по височина; 

8) начин на заштита од електричен удар и громобран-
ска заштита; 
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9) начин на полагање на водовите; 
10) цртеж на основата на катовите, со внатрешен раз-

вод и уреди. 
Член 9 

Техничката документација за ЗАС, покрај барањата и 
условите пропишани со закон, мора да содржи и: 

1) појдовни податоци за изработка на проектот наве-
дени во член 7 на овој правилник; 

2) извод од урбанистичко-техничката документација 
кој се однесува на 3АС; 

3) пресметка на целиот систем; 
4) преглед на нивото на напонот во сите точки на сис-

темот; 
5) ситуационен план на објектот во однос на соседни-

те објекти на кои се очекува промена на условите за прие1^ 
на радиодифузни сигнали во смисла на смеќавање; 

6) детална шема на системот, шема на дистрибуцио-
ната мрежа и на локација на опремата; 

7) цртеж на антенскиот столб со распоред на прием-
ните антени по височина; 

8) начин на заштита од електричен удар и громобран-
ска заштита; 

9) цртежи на основите на катовите со внатрешен раз-
вод и уреди. 

Член 10 
Со техничката документација за КДС односно ЗАС 

мора да се предвиди можност за прием и дистрибуција на 
радиодифузни сигнали со посредство на сателити, како и 
на сигнали на податоци. 

Член И 
Техничката документација мора да биде изработена 

така што да овозможи зголемување на бројот на примани-
те и дистрибуираните канали, како и приклучување на 
други систем. 

Член 12 
Во техничката документација за КДС односно ЗАС 

местото за постаување на антевски столб мора да се одбе-
ре така што да ги задоволи следните услови: 

1) јачините на електромагнетските полиња на сите са-
кани сигнали да се доволно големи и рефлектираните сиг-
нали да не создаваат забележливи пречки на приемните 
сигнали; 

2) да се намалат интерференциите од несакани сигна-
ли; 

3) да се избегнат пречки од електрични уреди, маши-
ни, возила и др.; 

4) да е овозможен лесен пристап заради одржување. 

Член 13 
Антенскиот столб мора да биде оддалечен од надзем-

ните електроенергетски водови најмалку за оддалеченоста 
од најниската до најиздадената точка на столбот со при-
емни антени. , 

Не е дозволено поставување на антенски столб под 
или над надземни електроенергетски водови. 

Член 14 
Височината на антенскиот столб мора да биде толка-

ва што најниската приемна антена да биде на поголема 
височина од 2,5 m од подножјето на антенскиот столб. Ми-
нималното растојание на приемните антени на антенски-
от столб мора да биде според следната табела: 

Табела - Минимално растојание на приемните антени на 
антенскиот столб во m 

Фреквенциски 
опсег VHFI VHF II VHF III UHF 

IV/V 

VHF I 2,50 1,40 1,40 0,80 
VHF И 1,40 1,00 0,80 0,80 
VHF III 1,40 0,80 0,80 0,80 
VHF IV/V 0,80 0,80 0,80 0,80 

Хоризонтално растојание меѓу антенскиот столб и 
UNF антени мора да биде поголемо од 0,5 ш. 

За поставување на параболоидни антени во техничка-
та документација мора да се предвиди посебен носач. 

Член 15 
Антенскиот столб зедно со антените мора да ги из-

држи сите статички и динамички напрегања на кои е из-
ложен поради влијанието на ветерот и мразот. 

Врвот на антенскиот столб не смее да се ниша повеќе 
од една осмина од брановата должина на највисокиот при-
емен канал. 

Член 16 
Конструкцијата на антенскиот столб мора да биде 

таква што да овозможува пристап до секоја антена. 

Член 17 
Во техничката документација за КДС односно ЗАС 

мораат да се одберат приемни антени наменети за КДС 
односно ЗАС. За секој приема ТВ канал за фреквенциски 
опсези VHVI, VHF Ill, UHF IV и UHF V мора да се 
обезбеди посебна антена. 

Член 18 
Во градежната техничка документација на објектот 

определен за главна станица на КДС мора да се предвиди 
посебна просторија за сметување на уредите и опремата 
на главната станица, со минимална зафатнина 20 т 3 , со 
отвори за довод и одвод на водовите и за вентилација. 
Просторијата мора да има посебно коло за напојување од 
мрежа 220 V и приклучок за заземјување. На отворите на 
просторијата мора да се постави соодветен заштитник 
против глодачи и инсекти. Осветленото на просторијата 
мора да биде појако од 600 лукса. 

Член 19 
Во објектот во кој се поставуваат ЗАС мора да се 

предвиди место за сместување на куќиштето на заеднички-
от антенски уред. 

Куќиштето на заедничкиот антенски уред мора да се 
постави на место што е заштитено од влага, што не е под-
ложно на вибрации и каде што е обезбедена природна вен-
тилација. Куќиштето мора да се заклучува и мораат да се 
обезбедат отвори за довод и одвод на водовите, како и по-
себно коло за напојување од мрежа 220 V и приклучок за 
заземјување. 

Член 20 
Во техничката долументација за КДС со повеќе од 

1000 излезни приклучоци мора да се предвиди уред за ре-
зервно напојување на главната станица со електрична 
енергија. 

Член 21 
Во просторијата на главната станица односно во ку-

ќиштето на заедничкиот антенски уред мора да биде пред-
видена најмалку една слободна двополна шуко приклуч-
ница за напојување на мерните уреди од мрежа 220 V. 

Член 22 
Во техничката документација на главната станица на 

КДС сите приемни канали по правило фреквенциски се 
претвораат. 

При изборот на канали за дистрибуција на ТВ сигна-
ли во КДС односно ЗАС не смеат да се изберат следните 
комбинации на канали: 

1) соседни канали; 
2) парови на канали 5/10, 6/11 и 7/12 со опсег VHF 

III; 
3) парови на канали со разлика од девет канали во оп-

сег UHF. 
При изборот на канали за дистрибуција на FM сигна-

ли на звук во фреквенциски опсег VHF II не смееат да се 
изберат фреквенции на носителот што создаваат фреквен-
циски разлики од 10,7 ± 0,1 MHz или 5,5 ± 1 MHz. 

Ако и покрај преземените мерки за намалување на 
радиофреквенциските пречки при дистрибуција на Ѕ кана-
ли во КДС однсоно ЗАС постои можност за интерферен-
ција со сигналите на други фиксни радиослужби, пречките 
мораат да се избегнат со избор на Ѕ канали на кои нема да 
настанат интерференции. 
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Член 23 
За пресметка на нивоата на сигналите во примарна-

та, секундарната и дистрибуционата мрежа на КДС се ко-
ристат следните податоци: 

- број на дистрибуирани канали; 
- број на предвидени каскадно врзани засилувачи; 
- однос сигнал/шум; 
- однос сигнал/интермодулација; 
- однос сигнал/накрсна модулација; 
- слабеење на кабелот зависно од фреквенцијата; 
- промена на слабеењето на кабелот зависно од тем-

пературата; 
- предвиден фреквенциски опсег за дистрибуција. 

Член 24 
Максималните, минималните и работните нивоа на 

засилувачите се пресметуваат според следните обрасци: 

каде што е: 
URmax - максимално работно ниво на засилувачот, во 

dBp,V 
R̂umin - минимално излезно ниво на засилувачот, во 

dBjiV 
Umax - максимално излезно ниво на загадувачот за 

односот сигнал/накрсна модулација 60 dB, 
во dBp,V за два ТВ сигнала (назначен во тех-
ничкото упатство на производителот) 

- работно излезно ниво на загадувачот, во 
dBjiV 

- број на предвидени канали за дистрибуција 
- број на предвидени каскадно врзани засилу-

вачи 
- број на различни нивоа на мрежата во еден 

правец на пренос, на пример, ако во праве-
цот на преносот постои примарна, секундар-
на и дистрибуциона мрежа, р ^ 3 

- баран однос сигнал/накрсна модулација на 
излезот на засилувачот, изразен во dB 

- ниво на термичкиот шум на отпорник од 75 
Q 

- фактор шум на засилувачот, во dB 
- засилување на засилувачот, во dB 
- минимален однос сигнал/шум (43 dB îV). 

RR 

П 
ш 

S/I 

2dB|iV 

F 
А 
S/N 

На сликата е: 
1 - летна за предупредување 
2 - пластичен заштитник 
3 - песок 
4 - вод 

Слика 1 - Подземно поставување на водови 
Ако водот се продолжува, местото на продолжување-

то мора да биде оддалечено од оската на кабелот најмалку 
1, 5 m за да се избегне оштетување на спојницата при слег-
нување на теренот. Продолжувањето се изведува според 
слика 2. 

Мери во ш 
7 

До конечниот број на засилувачит и нивоата на сиг-
налите се доаѓа со методот на итерација. 

Пресметување UR се врши за секое ниво на мрежата 
посебно. 

Член 25 
Линиските засилувачи и другите уреди во примарна-

та и секундарната мрежа мораат да бидат сместени во ор-
мани што се поставуваат над земјата или во окна на најви-
сокото ниво. Орманите за надворешен развод мораат да 
бидат направени така што да ги заштитат уредите од вли-
јание на околината. 

Член 26 
Кај водовите на примарната и секундарната мрежа 

кај кои доаѓа до промена на слабеењето на сигналите по-
ради температурни разлики за повеќе од 4- 2 dB, мора да 
се примени автоматска регулација на нивото. 

Член 27 
Кај КДС водовите на примарната и секундарната 

мрежа се поставуваат подземно и/или надземно. 
Кај подземното поставување водовите се полагаат 

според сликата 1. 

На сликата е: 
1 - спојница 
2 - вод 

Слика 2 - Продолжувања на подземно поставени водови 
- Местото на продолжувањето на водовите мора да се 

означи во проектот на изведената состојба. При полагање-
то на водот во ров и при неговата монтажа, сите свиткува-
ња на водовите мораат да бидат во согласност со дозволе-
ните радиуси на свиткување на водовите и влечните сили 
мораат да бидат во согласност со дозволените влечни си-
ли за соодветни типови кабли. 

Член 28 
Внатрешниот развод на сигналите во станбени и дру-

ги објекти мора да биде од одводен тип така што секоја 
излезна приклучница да биде независна од друга. 

Член 29 
При проектирањето на внатрешниот равзод на КДС 

и ЗАС разликата на нивоата на сигналите меѓу кои и да 
било две приклучници мора да биде помала од 3 dB од 
разликата помеѓу максималните и минималните нивоа ут-
врдени со југословенскиот стандард JUS.N.N6.172. 

Clen 30 
Pri proektiranjeto па distribucionata mreza па KDS od-

nosno па ZAS тога da se ovozmozi ргепоѕ па signali vo di-
rektna nasoka vo frekvenciski opseg od 47 MHz до 600 MHz. 

Член 31 
Слабеењето на водовите на дистрибуционата мрежа 

мо^а да биде помало до 12 dB/100 m/200 MHz за ограно-
ци помали од 8 dB/100 m/200 MHz за гранки. 

' Член 32 
Водовите на внатрешниот развод на сигналите во но-

воизградени станбени и други објекти кај КДС односно 
ЗАС се полагаат во соодветни цевки или канали. Цевките 
за полагање на водови за внатрешен развод, освен еден 
дел од органокот, се полагаат во ѕидовите на заедничките 
простории на објектот. 
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Член 33 
Кај објектите за ЗАС, со проектот мора да се предви-

ди можност за поставуање на кабел од идниот приклучок 
на КДС до куќиштето на заедничкиот антенскн уред. 

Член 34 
За поврзување на коаксијални водови и засилувачи во 

примарната и секундарната мрежа мораат да се користат 
конектори од типот IEC 169-2 или 3,5/12, За RF мерни 
точки се користат конектори од типот IEC 196-2, а за 
видеофреквенциски опсег конектори од типот BNC. 

III. ТЕХНИЧКИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА 
Член 35 

Антенскиот столб, затезните јажиња, антените и дру-
гите делови на антенскиот систем мораат да бидат зашти-
тени од корозија и од влијание на ултравиолетово зраче-
ње. 

Член 36 
Антенскиот столб со приемните антени, заради за-

штита од атмосферски празнења, се заземјува според про-
писите за заземјување. 

Член 37 
Антенските водови мораат да се зацврстат по 

должината на носачот на антените и антенскиот столб та-
ка што да се спречат напрегање и вибрации на водовите. 
Антенските водови можат да се поставуваат по должината 
на внатрешните ѕидови на антенскиот столб. Сите свитку-
вања на водовите мораат да бидат во согласност со дозво-
лените радиуси на свиткувањето на водовите. 

IV. ОДРЕДБИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ КВАЛИТЕТ НА 
СИГНАЛИТЕ 

Член 38 
По завршувањето на работите врз извеудвањето на 

КДС односно ЗАС, системот задолжително се пушта во 
пробна работа. За време на пробната работа се мерат ни-
воата на напонот на приемните сигнали на влезот и изле-
зот на засилувачите и претворачите и на сите излезни при-
клучници заради проверка дали се во границите утврдени 
со југословенскиот стандард JUS N.N6.172. 

Резултатите од мерењето на нивоата на напонот на 
сигналите се внесуваат во извештјот за испитувањето, кој 
е составен дел на техничката документација. 

To завршувањето на мерењето, кон секоја излезна 
приклучница мора да се приложи водот на приемникот 
споерд југословенскиот стандард JUS.N6.191 и пополнета 
картичка според слика 3 

Кабелски дистрибуциони и заеднички 
антенски системи 
ИЗЛЕЗНА ПРИКЛУЧНИЦА 
РАСПОРЕД НА ТВ КАНАЛИ И ПРОГРАМИ 

ТВ канал ТВ програма Број на 
програматорот^ 

Организација одговорна за одржување 

^ Податокот е информативен. 
Слика 3 - Картичка за излезна приклучница на КДС од-

носно ЗАС 

Член 39 
КДС односно ЗАС мораат да се одржуваат во исправ-

на состојба и на тој начин да се обезбеди на излезните при-
клучница! без, прекин квалитетен сигнал, со оценка 4 И41И 
поголема, на радиодифузните и другите сигнали. Ако и 
покрај преземените мерки за намалување на радиофрек-
венциските пречки при дистрибуцијата на сигналите во 
КДС односно ЗАС при употребата постои интерференција 
со сигнали на други фиксни радиослужби или ако сигнали-
те на КДС односно ЗАС ја смеќаваат работата на друга 
фиксна радиослужба, пречките мораат да се отстранат со 
избор на други канали за дистрибуција. 

Член 40 
Заради одржување на КДС и ЗАС се вршат редовни 

шестмесечни прегледи на тие системи, кои опфаќаат: 
- преглед на приемните антени и отстранување на 

евентуални дефекти; 
- контрола на нивото и квалитетот на приемните сиг-

лани во главната станица односно во куќиштето на заед-
ничкиот антенски уред и контрола на нивото и квалитетот 
на дистрибуираните сигнали на излезните приклучници во 
становите; 

- проверка на работата на уредите и нивно регулира-
ње; 

- замена на неисправните уреди и делови на систе-
мот. 

Член 41 
Заради отстранување на ненадејни дефекти се вршат 

итно интервенции на уредите и деловите на системот. Де-
фектот што настанал на еден дел на системот мора да се 
отстрани во рок од 48 часа од пријавата на дефектот, а де-
фектот што настанал на целиот систем мора да се отстра-
ни во рок од 24 часа. 

Член 42 
Комплетен примерок на техничката документација 

за КДС мора да се наоѓа во главната станица, а компелтен 
примерок на техничката документација за ЗАС - во ку-
ќиштето на заедничкиот антенски уред. 

Член 43 
За одржувањето на системот мора да се води книга 

на одржувањето. 
Книгата на одржувањето мора да биде сместена во 

главната станица односно во куќиштето на заедничкиот 
антенски уред. 

Во книгата на одржувањето се внесуваат следните 
податоци: 

1) опис на поправените дефекти и/или опис на пре-
гледот, 

2) број на порачката, тип и назив на производителот 
на вградениот уред и/или дел, 

3) фирма односно назив и седиште на организацијата 
на здружен труд или на овластениот занаетчиски дуќан 
што редовно го одржува системот, датум на поправката 
и/или прегледот, 

4) потпис на лицето што извршило поправкат Л/или 
преглед, 

5) заверка на одговорното лице на корисникот на 
КДС односно ЗАС дека поправката е извршена исправно 
и/или дека прегледот е извршен исправно. 

Во книгата на одржувњето мора да биде приложен 
извештајот за испитувањето составен за време на редовни-
от преглед. Извештајот за испитувањето мора да потврди 
дека утврдените барања за КДС односно ЗАС се исполне-
ти и мора да го потпише стручњакот што го вршел испи-
тувањето. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 44 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист СФРЈ“. 
Број 07-93/73 
13 март 1987 година 
Белград Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација ђ 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 
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882. 
Врз основа на член 30 ст. 1 и 4 од Законот за стандар-

дизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и П/80), 
во согласност со претседателот на Сојузниот комитет за 
енергетика и индустрија и со претседателот на Сојузниот 
комитет за труд, здравство и социјална заштита, директо-
рот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ 
ПОСТРОЈКИ И УРЕДИ ВО РУДНИЦИТЕ СО ПО-
ВРШИНСКА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ 

СУРОВИНИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат техничките нор-

мативи за електрични инсталации, постројки и уреди кои 
претставуваат галванска целина со електричната мрежа 
(освен воздушните водови) во рудниците со површинска 
експлоатација односно со површински копови. 

Одредбите на овој правилник не се однесуваат на 
електричните инсталации, постројките и уредите во под-
земните делови на рудниците. 

Член 2 
Подолу наведените изрази, во смисла на овој правил-

ник, го имаат следното значење: 
1) површински коп на рудник се сите простори што 

се изработуваат или одржуваат заради истражување, отво-
рање, подготвување или откопување на лежишта на мине-
рални суровини на површината, вклучувајќи ја и подго-
товката на минерална суровина ако постројката се наоѓа 
во тие простори; 

2) електрични погонски простории се просториите 
што се определени за погон на електричните машини и 
апаратите и во кои пристап, по правило, им е дозволен са-
мо на стручни лица што со тие машини и апарати ракува-
ат; 

3) електрични затворени (заклучени) погонски про-
стории се просториите што се затворени и во кои можат 
да влегуваат само стручни лица; 

4) електроенергетска постројка е група на електрични 
уреди и инсталации што служат за заедничка цел; 

5) електрични уреди се погонските средства што 
служат за производство, пренос, разведување, мерење и 
користење на електричната енергија; 

6) дојавни уреди се уредите што посредно или непос-
редно служат за предавање на известувања од кој и да е 
вид; 

7) сигнални уреди се уредите што посредно или не-
посредно се користат за пренесување на некој однапред 
договорен оптички или акустички сигнал од едно место на 
друго, а можат да ја опфатат и локалната врска за прене-
сување на известувања од еден извор; 

8) електрични инсталации се група на водови и инста-
лационен прибор што служат за разведување на електрич-
ната енергија до одделни потрошувачи; 

9) преносни погонски средства се уредите, машините, 
трансформаторите и др. на етажите на колот или на рабо-
тилницата, со апаратите за вклучување, управување и за-
движување на тие уреди, како и уредите за осветлување, 
што повремено се преместуваат односно чиешто место на 
употреба се менува; 

10) трајно поставени електрични уреди или делови на 
електрични уреди и кабли се уредите односно деловите 
што не се поставени привремено и кои не содржат пренос-
ни погонски средства ниту се на нив врзани; 

11) траен погон е погонот во кој погонските уреди 
(машини, апарати и др.) постигнуваат постојана темпера-
тура; 

12) испрекинат погон е погонот во кој сукцесивно се 
сменуваат периодите на погон и мирување, но периодите 
на мирување значително се пократки од временската кон-
станта на загревањето; 

13) краткотраен погон е погонот во кој времето на 
погон е така кратко што погонските уреди не постигаат 
постојана температура; 

14) номинален напон, номинална јачина на струјата, 
номинална моќност и номинална фреквенција се вреднос-
тите за кои електричните уреди се градени и означени; 

15) напон спрема земјата е најголемиот напон кој 
може да настане на деловите под напон или под други 
спроводливи маси: 

а) во случај на земјоспој кај изолирани IT системи на 
мрежа без погонско заземјување; 

б) во случај на земјоспој или на еднополов краток 
спој кај заземјени ТТ и TN системи на мрежа со погонско 
заземјување; 

16) напорна допир е падот на напонот во телото на 
човекот при допир во случај на струја на грешка; 

17) далечински управувани уреди се уреди кај кои 
струјните кола се вклучуваат или исклучуваат со туѓо вли-
јание (на пример: механичко, електрично, електрооптич-
ко, пневматско, акустично, магнетско и др.); 

18) расклопни уреди се електрични уреди што служат 
за посредно или непосредно вклучување и исклучување на 
струјните кола; 

19) разводни уреди се електрични уреди што служат 
за разведување на електрична енергија на повеќе ограноци 
или потрошувачи; 

20) расклопни апарати се електрични апарати што 
служат за вклучување и исклучување на струјните кола, 
како и за прекинување на кратки споеви и неоптоварени 
струјни кола; 

21) прекинувач е расклопен апарат кој може да преки-
не настанат краток спој. Моќноста на прекинот се означу-
ва кај апаратите до 1 ООО V во кА за определен напон, а кај 
апаратите од 1 ООО V и повеќе V во MVA за определен на-
пон, што ја означува граничната моќ за која е граден пре-
кинувачот; 

22) склопка е расклопен апарат кој, по правило, може 
да вклучува и исклучува нормално оптоварени струјни ко-
ла до номиналните големини за кои е граден апаратот. Не 
е предвидена склопка за прекинување на струјата на крат-
киот спој; 

23) контактор е расклопен апарат кој ги вклучува и 
исклучува струјните кола со помош на електромагнет чи-
јашто моќ на вклучување и исклучување, по правило, осум 
до десет пати е поголема од номиналната јачина на стру-
јата со трајно оптоварување, им одговара на барањата на 
моторниот погон, а не е наменет за прекинување на кра-
ток спој и е граден за голем број вклучувања и исклучува-
ња; 

24) разделувач е расклопен апарат со помош на кој 
може да се прекине струјното коло и напонски да се раз-
двои со видлива погонска состојба; 

25) разделувачка направа е секој електричен уред со 
помош на кој струјното коло може видливо да се раздели 
(разделувачи, всклопки, осигурачи, вложени ножеви, раз-
делни контакти кај извлекувачките уреди и др.); 

26) разделна склопка е разделувач со видлива погон-
ска состојба, вклучена или исклучена, кој има својства на 
склопка односно што може да ги вклучува и исклучува но-
миналните струи за кои е граден. Се употребува за напони 
од 1 ООО V и повеќе; 

27) разделен прекинувач е разделувач со видлива по-
гонска состојба, вклучена или исклучена, кој делумно има 
својства на прекинувач односно може да прекине краток 
спој со ограничен интензитет и да ги вклучува и исклучува 
номиналните струи со трајно оптоварување за кои е гра-
ден. Се употребува за напони од 1 ООО V и повеќе; 

28) моторен заштитен контактор е расклопен апарат 
за вклучување на електрични машини во мрежата и за ни-
вно исклучување од мрежата, кој содржи и елементи на за-
штита на мотори како што се биметални релеи за заштита 
од преоптоварување и струјни осигурачи за заштита од 
краток спој; 

29) моторен заштитен прекинувач е расклопен апарат 
за вклучување на електрични машини во мрежата, нивно 
исклучување од мрежата и за нивна заштита, кој покрај 
прекинувачи содржи елементи за заштита на моторот, ка-
ко што се; биметални релеи или чкрапала за заштита од 
преоптоварување, краткоспојни чкрапала или релеи за за-
штита од непожелен погон на машините по исчезнување 
на напонот и при прекумерно намалување на напонот, 
или кој содржи комбинација на неколку од споменатите 
уреди; 

30) заштитен прекинувач е склопен апарат за склопу-
вање или заштита на струјните кола од преоптоварувања, 
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со биметални релеи или чкрапала и за прекинување на 
краток спој, со краткоспојни релеи и чкрапала, или кој 
содржи неколку од споменатите уреди; 

31) штекерска направа е направа намената за спојува-
ње и разделување на кабли и водови, како и за приклучува-
ње на кабли и водови на соодветни електрични уреди; 

32) прекуструји заштитни уреди се заштитни елемен-
ти кои при недозволено зголемување на струјата го преки-
нуваат или предизвикуваат прекинување на струјното ко-
ло. Тоа се: 

а) топливи осигурачи; 
б) заштитни прекинувачи со соодветни прекуструјни 

односно електромагнетски чкрапала или релеи; 
33) струен заштитен уред е уред чувствителен на 

струја на грешка која се јавува како резултат (збир) на мо-
ментните вредности на струјата на сите погонски спровод-
н и к (фази), при што сумирање на струјата се спроведува 
со збирни струјни трансформатори кои дејствуваат врз ис-
клучувањето на соодветен расклопен апарат (на пр. струј-
ни заштитни склопки или прекинувачи); 

34) напонски заштитен уред е уред чувствителен на 
напон кој се јавува на пристапниот спроводен дел на елек-
тричниот уред поради грешка на електричната изолација 
и кој преку независно помошно заземјување ќе го утврди 
напонот на грешката со уред со внатрешна отпорност 10 
пати поголема од отпорноста на колото од помошното за-
земјување, но не помала од 8 П при што отпорноста на 
распростирањето на помошното заземјување не смее да 
биде поголема од 800 Q; 

35) контролник е електричен уред наменет за контро-
ла и испитување на некоја електрична погонска состојба 
или електрична способност на електричен уред или инста-
лација, за сигнализирање на опасна состојба што би 
можела да настане, или за исклучување на оштетен кон-
тролиран дел на електричната мрежа односно на уредот 
или инсталација; 

36) мрежен контролник е уред за трајна контрола на 
изолационата состојба на мрежата и за дојава за опаѓање 
на изолацијата односно земјоспојот, кој при земјоспој ја 
исклучува од напон мрежата или дел од мрежата; 

37) контролник на расветна мрежа е уред за трајна 
контрола на изиолационата состојба на расветната мрежа 
и нејзиното исклучување од напон при земјоспој; 

38) кабелски контролник е уред за контрола на изола-
цијата пред вклучувањето, за напон до 1 ООО V, или за кон-
трола на земјоспојот во погонот на мрежата или на дел од 
мрежата за напон поголем од 100 V, кој има можност за 
контрола на струјното коло за заземјување на еден кабел-
ски огранок односно за контрола на механичко оштетува-
ње на колото на заземјување на потрошувачот или кабе-
лот; 

39) краток спој е спроводен спој помеѓу различен 
електричен потенцијал на водови или на други делови на 
електричните уреди под напон, што настанува поради 
грешка на изолацијата или поради нивен посреден или не-
посреден допир; 

40) спој со маса е спроведлив спој кој по грешка на-
станува помеѓу погонските делови на електричните уреди 
под напон и спроводливите делови што не му припаѓаат 
на погонското струјно коло и што не смеат да дојдат под 
напон; 

41) струја на грешка е струја која тече поради грешка 
во изолацијата; 

42) напон на грешка е напон што настанува помеѓу 
два допира пристапни на спроводливи дела што не му 
припаѓаат на исто погонско струјно коло, или што наста-
нува помеѓу еден таков дел и земјата; 

43) земјоспој е спроведлив спој помеѓу земјата или 
заземјениот предмет со деловите под напон спрема земја-
та; 

44) струја на земјоспој е струја која тече помеѓу по-
гонското струјно коло и земјата поради грешка на изола-
цијата или поради посреден односно непосреден допир на 
деловите на тоа струјно коло со земјата или со заземјени-
от предмет; 

45) заземјување е спроводен спој помеѓу земјата и де-
лови на уредот, што се остварува со помош на уредот за 
заземјување; 

46) погонско заземјување е спроводен спој помеѓу не-
кој дел од погонското работно струјно коло, јазелот на 
мрежата и др., и заземјувачот. Тоа може да биде: 

а) директно или непосредно, ако освен отпорноста на 
заземјувањето не содржи други отпорности; 

б) индиректно или посредно, ако освен отпорноста на 
заземјувањето содржи уште и омски, индуктивни или ка-
пацитивни отпорноста ,во колото на заземјувањето, зара-
ди ограничување на струјната грешка; 

1 47) заземјувачи се лентести, прачкасти, цевни и пло-
ч е с т метални делови кои лежат во земјата; 

48) централен заземјувач е заземјувач што ги испол-
нува условите за заземјување на целокупната мрежа на по-
вршинскиот коп, без оглед на напонот на мрежата; 

49) главен заземјувач е заземјувач кој ги исполнува 
условите за зеземјување при напон до 1 ООО V за мрежа на 
една трансформаторска станица, која пр,етставува една 
галванска целина; 

50) помошен заземјувач е заземјувач кој ја намалува 
отпорноста на заземјувањето во мрежата на заземјување-
то, и тоа на истурените делови на мрежата, или претставу-
ва помошно заземјување при примена на системот на за-
штитен спој на напонот на грешката; 

51) доводи на заземјувачот се делови на заземјувачот 
што не изолирани се положени во земјата, а ако се по-
ложени надвор од земјата или изолирани во земјата, тие 
се делови на спроводниците за заземјување; 

52) собирен спроводник за заземјување е спроводник 
на кој паралелно се приклучуваат повеќе спроводници за 
заземјување; 

53) инсталација за заземјување е група на заземјува-
чи, со спроводници за заземјување и со собирни спровод-
ници за заземјување; 

54) спроводник за заземјување (земјовод) е секој спро-
водник што ги спојува деловите на уредот што треба да се 
заземјат со заземјувач, ако е положен надвор од земјата 
или е изолиран во земјата; 

55) отпорност на заземјување е збирот на отпорноста 
на заземјувачот и отпорноста на спроводниците за зазем-
јување; 

56) отпорност на заземјувач е преодна отпорност на 
распространетоста на електричната струја помеѓу метал-
ната површина на заземјувачот и земјата; 

57) заштитен спроводник е спроводник што го споју-
ва делот на уредот што се штити со заземјувачот кај за-
штитно заземјување, или со неутрален спроводник - кај 
нулирање, или со напонска заштитна склопка - кај напон-
ски заштитен спој, или со земјата - кај струен заштитен 
спој. 

Низ заштитниот спроводник, во смисла на овој пра-
вилник, не може да протечува погонска струја, а неговата 
димензија е предвидена за струи за изедначување на по-
тенцијалите и тоа: 

а) за IT системи на мрежа - струја кај земјоспој, ако 
напонот се исклучува кај земјоспојот, во спротивно - стру-
ја на двополов краток спој; 

б) за ТТ и TN системи на мрежа - за максималните 
струи на краток спој што се очекуваат во мрежата, а за IT 
системи без исклучување на напонот кај земјоспојот за 
двополов краток спој; 

58) неутрален спроводник е спроводник споен со не-
утралната точка на изворот на струјата, наменет за мину-
вање на погонската струја на изворот на напонот помеѓу 
фазата и неутралната точка; 

59) комбиниран неутрален и заштитен спроводник 
(PEN спроводник) е еден единствен спроводник споен со 
неутралната точка на изворот на струјата, а истовремено 
е заштитен спроводник и неутрален спроводник; 

60) делумно комбиниран заштитен и неутрален спро-
водник е комбиниран неутрален заштитен спроводник на 
заедничкиот дел на мрежата до изворот на струјата со од-
воен заштитен и неутрален спроводник на некој огранок 
на мрежата; 

61) директен допир е непосреден допир со спроводни-
те делови што во нормален погон се под напон; 

62) индиректен допир е допир на пристаптните спро-
водни делови што ќе дојдат под напон само во случај на 
грешка на електричната изолација. 

Член 3 
За електрични уреди и инсталации на рудниците мо-

ра да се обезбеди: 
1) шема за напојување на сите високонапонски тран-

сформаторска станици и на водовите на висок напон, со 
технички податоци; 
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2) ситуационен план на сите електрични уреди и ин-
сталации за висок напон; 

3) шема на одделни нисконапонски мрежи, како и ше-
ма на сигналните и дојавните уреди; 

4) ситуационен план на нисконапонската мрежа, со 
потребните технички податоци; 

5) картотека на електричните машини, апарати и уре-
ди, во погон и во резерва, која мора да содржи технички 
податоци за нивното преземање, контролите, поправките, 
годината на изработка, местото на употреба или склади-
рање; 

6) техничка документација на одделни уреди (маши-
ни, трансформатори, апарати и др.) што служат за по-
важни објекти (на пример: за багери, одлагачи, транспор-
тни ленти, пумпи итн.); 

7) податоци за состојбата на преодните отпорноста 
на заземјувањето, за диелектричната цврстина на тран-
сформаторските масла и за испитувањето на заштитните 
релеи, чиешто ажурирање мора да биде во согласност со 
одредбите на овој правилник; 

8) податоци за прегледите во согласност со одредби-
те на овој правилник. 

II. ЕЛЕКТРИЧНИ УРЕДИ И ИНСТАЛАЦИИ 

Член 4 
Дозволени напони кај одделни системи на електрич-

ната мрежа за напојување на машини и уреди се: 
1) кај IT системи: 

- за мрежа со среден напон - до 20 ООО V; 
- за мрежа со низок напон - до 1 ООО V (4-15%); 
- за расветна мрежа и сигнализација - до 250 V;. 

2) кај TN системи: 
- висок напон - не е дозволен; 
- низок напон - до 1 ООО V; 

Системот на мрежа ТТ не е дозволен за струјни кола 
над 25 А. 

За електрична влеча е дозволен напон до 1,5 kV. 
За рачни преносни светилки и далечинско управува-

, ње што не е постојано положено дозволен е напон до 50 V. 
За постојано положено далечинско управување може 

да се употребува номинален напон на управуваниот уред 
до 500 V, ако не постои опасност од капацитивни струи 
или од струи на загуби што би можеле да го поместат или 
по грешка да го активираат далечинското управување. 

Со ова ограничување не се опфатени номиналните 
напони на високонапонската мрежа за довод на енергија 
до рудникот или колот. 

Член 5 
За сите електрични уреди од чијашто континуирана 

работа зависи сигурноста на погонот и луѓето мораат да 
бидат обезбедени резерви за доволно напојување со елек-
трична енергија. 

Член 6 
Во електричните погонски простории и во затворени-

те електрични погонски простории мораат да постојат јас-
ни и лесно уочливи можности за напојување за односни 
расклопни или разводни постројки, преку шема, ознака и 
сл. 

Член 7 
Погонските средства мораат посебно да се заштитат 

од механички оштетувања и од хемиско влијание, како и 
од оштетувања што можат да ги предизвикаат вода и 
прав. 

Член 8 
За собирници во расклопни и разводни постројки, по-

крај бакар, може да се употребува и алуминиум ако сте-
галките на собирниците се изработени со преодни елемен-
ти, така што на разводите да можат да се спојат и бакарни 
спроводници. 

Член 9 
Челични спроводници за спроведување на струја 

можат да се употребуваат: 

1) за повратен спроводник на електрична влеча (ши-
ни); 

2) за заштитен спроводник на мрежата на заштитно-
то заземјување, но само поцинкувани; 

3) за специјални свитливи кабли, издржливи на затег-
нување, кај кои бакарните спроводници механички се за-
јакнати со челична жица. 

Член 10 
Изолациониот материјал мора да биде таков што си-

гурно да изолира во услови на примена и да е отпорен на 
сите влијанија на влага, прав, нечистотија, масло, топлина 
и др. 

Член П 
Електричните погонски средства и уредите можат да 

се употребуваат само во границите на своите номинални 
вредности за кои се вградени, со тоа што мораат, без де-
формации или штетни последици, да ги издржат сите на-
прегнувања што на местото на вградувањето би можела 
да ги предизвика струјата на краткиот спој. 

Во поглед на механичките напрегнувања при краток 
спој, средствата и уредите од став 1 на овој член мораат 
да бидат димензионирани за максимална ударна струја на 
триполов краток спој на местото на вградувањето. 

III. ТЕХНИЧКИ МЕРКИ НА ЗАШТИТА ОД ДОПИР НА 
ДЕЛОВИТЕ ПОД НАПОН 

1. Заштита од директен допир 

Член 12 
Инсталациите до 1 ООО V и над 1 ООО V мораат под 

нормални услови на експлоатација да имаат заштита од 
директен допир. 

Барањата од став 1 на овој член не се однесуваат на: 
1) ограничување на напон што е безопасен на допир. 
Заштита со мал напон е спроведена ако изворот на 

напојување на струјното коло е изведен како: 
а) сигурносен изолационен трансформатор, со посеб-

но висок степен на изолација помеѓу примарот и секунда-
рен при што примарниот напон не преминува 1 ООО V, а 
може да биде изведен, на пример: 

- физички со одвоени намотки на разни столбови или 
калеми; 

- со изолација испитана со посебно висок испитен на-
пон помеѓу примарната и секундарната намотка или со за-
земјено засолниште што ја одвојува примарната намотка 
од секундарната намотка; 

х б) извор на струја со ист степен на сигурност како и 
сигурносниот трансформатор (на пр. мотор-генератор со 
изолирани намотки); 

в) електрохемиски извори или други извори независ-
ни од струјните кола со поголем напон, на пример агрега-
ти, ако најголемиот напон на струјното коло од одредбата 
под а) не преминува 25 V во нормален погон и во случај на 
грешка задоволените услови во поглед на мерките на за-
штита од опасност од електричен удар, под услов да е 
спроведена уште и заштита од директен допир на делови-
те под напон. 

2) ограничување на енергијата ако акумулираната 
енергија (А) изнесува 20 тЈ, а вкупниот електрчен набој 
(О) 1 т С ; 

3) нудев и заштитен спроводник. 

Член 13 
Преградите и Куќиштата, во смисла на овој правил-

ник, се користат за заштита од допир на деловите на елек-
тричните инсталации што се наоѓаат под напон. 

Минималните воздушни растојанија помеѓу инстала-
ционите спроводници, собирниците и заземјените делови 
(прегради и Куќишта) мораат да им одговараат на вред-
ностите дадени во табелата 1 или тебелата 2. 

Расправијата во табелите 1 и 2 не се однесуваат на 
фабрички изработени постројки според прописите за југо-
словенските стандарди. 
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Табела 1 - Воздушни растојанија за внатрешни инсталации 

Максимален номинален напон 
(kV) 1 3 6 10 20 30 45 60 110 

Минимални растојанија за ин-
сталации изложени на пренапо-

ни, во mm 40 65 90 115 215 325 520 700 1000 

Минимални растојанија за ин-
сталации заштитени од прока-
пени или приклучени со кабли, 
во mm 40 60' 70 90 160 270 ,380 520 950 

Табела 2 - Воздушни растојанија за надворешни инсталации 

Максимален номинален на-
пон (kV) 10 20 30 

V 
45 60 110 150 220 

Минимални растојанија за 
инсталации изложени на 
пренапони, во mm 150 215 325 520 700 1 100 1 550 2 200 

Минимални растојанија за 
инсталации заштитени од 
пренапони или приклучени 
со кабли, во mm 150 160 270 380 520 950 1 350 1 850 -

Забелешка: При утврдувањето на вредностите дадени во табелите 1 и 2 се земени предвид отстапувањата на напонот 
(системот) за 20% од номиналниот напон на системот на мрежата. Вредностите во табелите можат да ги 
претставуваат расправијата помеѓу спроводниците и заземјените делови кај TN или ТТ системи со приме-
на на фазниот напон спрема земјата. 

, За вредностите во табелите не се земени предвид отпорноста на спроводните патеки ниту различните нивоа 
на напонот како екстремно неповолни услови на околината. 

Член 14 
Сите делови под напон мораат да бидат внатре во куќиштето или заштитени со прегради што обезбедуваат најмал 

степен на механичка заштита, според табелата 3. 

Табела 3 - Минимална механичка заштита од директен допир, со Куќишта или прегради 

(применлива само за деловите под напон) 

Напон наизменичен 
(V) 

Внатре во погонските простори 
на постројките 

Внатре во просторот на елек-
тричните уреди 

Внатре во затворените елек-
трични погонски простории 

50 ^ и ^ 1000 V Комплетна заштита IP2X или 
IP4X за горната површина на 
пречката или куќиштето во кои 
може да се влезе; се применува ; 
на зацврстените делови на куќ-
иштето или на преградата 

Ј 

I 

1 
XX 

Делумна заштита IP1X ако е 
U ^ 660 V или ако истовреме-
но дофатливите делови со 
различен напон се наоѓаат во 
дофатот на раката. 
Целосна заштита IP2X ако е 
U ^ 600 V или IP4X ако е U 
^ 660 V за гдрната површина 
на пречката или куќиштето во 
кои може да се влезе, се при-

| менува на зацврстените дело-
ви на куќиштето или оградата 
XX 

Без заштита IP0X ако е U ^ 
600 V. 
Делумна заштита IP0X ако е 
U ^ 600 V или ако истовреме-
но дофатливите делови со 
различен напон се наоѓаат во 
дофатот на раката. 

XX 

и ^ 1000 и 
Ј 

Целосна заштита IP5X во дофа- 1 Целосна заштита IP5X во до-
тот на раката. ' ј фатот на раката. 
Делумна заштита IP2X надвор 1 Делумна заштита IP1X над-
од дофатот на раката. | вор од дофатот на раката. 

Делумна заштита IPIX^ 

i 
% 

каде што е: 
U - номинален линиски напон на инсталацијата; 
џ - за електрични погонски простори и затворени електрични погонски простории се смета дека заштита еквивалентна на IPIX е по-

стигната со сместување надвор од дофатот на раката или со поставување на прегради, решетки, заштитни мрежи итн. 
хх - употреба на приклучници во под не е исклучена, но таквите приклучници мораат да бидат покриени кога не се во употреба. 

Во случај на еднонасочен напон, вредностите од табе-
лата се зголемуваат за 1,5 односно за вредностите до 1 500 
V и над 1 500 V. 

Член 15 
Преградите и Куќиштата на електричните уреди мо-

раат да бидат зацврстени на местото на употребата. 

Преградите и Куќиштата од став 1 на овој член, спо-
ред нивната големина и распоредот, мораат да бидат до-
волно стабилни и трајни да ги исполнуваат условите и оп-
товарувањата на нормален погон. 

ј 
Член 16 

Симнување на прегради или отворање на Куќиште 
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или на дел од Куќиште (врата, капак, пречка и сл) смеат да 
се вршат само под следните услови: 

1) со задолжителна употреба на клуч или алат; 
2) со блокада, кога симнувале на преградата или от-

ворање на куќиштето без употреба на клуч или алат обус-
ловува исклучување на напонот на сите делови зад према-
лата или во куќиштето што можат да се допирнат. По-
вторно ставање под напон мора да биде можно само по 
ставање на преградата или затворање на куќиштето. 

При празнење на акумулираната енергија во кондеза-
торите или во системот на кабли што можат да предизви-
каат опасност од струен удар мора да се преземат посебни 
мерки; 

3) со автоматско исклучување на напонот на делови-
те под напон зад преградата или во куќиштето пред 
можниот допир кој може да предизвика симнување на пре-
малата или отворање на куќиштето. Повторно ставање 
под напон мора да биде можно само по ставање на према-
лата или затворање на куќиштето; 

4) со внатрешно засолниште кое мора да се постави 
така што да оневозможи допир на деловите под напон ко-
га преградеа е симната или куќиштето отворено. 

Засолништето мора да ги исполни барањата според 
табелата 1, освен во поглед на осигурачите и сијалиците. 
Засолништето може да биде прицврстено трајно или при-
времено односно со постапка на симнување на преградата 
или отворање на куќиштето. Засолништето смее да се сим-
не само со помош на алат или клуч. Засолниште може да 
биде заштитен затворач кој со извлекување на конекторот 
автоматски го засолнува делот на конекторот што остану-
ва под напон; 

5) симнување на преградата или отворање на куќиш-
тето за осигурачи и сијалици без употреба на алат или 
клуч или без исклучување на напонот смее да се врши са-
мо ако истовремено се исполнети следните услови: 

а) да постои друга пречка внатре во симнатата пре-
града или во отвореното Куќиште што спречува случаен 
допир со другите делови под напон што не се заштитени 
со други мерки. Другите пречки не смеат, да спречуваат 
намерно доаѓање во контакт со деловите под напон. Сим-
нување на друга пречка мора да биде можно само со алат 
или со клуч; 

6) номиналниот напон на деловите под напон зад 
другата преграда да не биде поголем од 660 V. 

Член 17 
Електричната изолација мора да биде таква што да 

спречи каков и да е допир со деловите под напон. 
Деловите под напон мораат да бидат потполно пре-

криени со изолација, која може да се симне само со оште-
тување. 

Квалитетот на изолацијата мора да ги исполни бара-
њата за соодветни електрични уреди. 

Член 18 
Ако просторот во кој се движат лица е ограден со 

преграда која обезбедува степен на заштита помал од 
IP2X, оддалеченоста се смета од вградената преграда и 
др., како на пример, од заштитната мрежа или преградата 
за делумна заштита. 

Член 19 
Делумната заштита со уфрлување на пречки мора да 

спречи случаен допир на деловите под напон. 

Член 20 
Заштита од случаен допир во погон со поставување 

на пречка се постигнува ако случаен допир со делови под 
напон се спречува со помош на преграда, лост и сл., или 
ако случаен допир со делови под напон се спречува ако 
со деловите под напон се ракува на пр. со помош на засол-
ништето или заштитната рачка на осигурувачот. 

Член 21 
Минималните мерки на преминот за ракување, над-

зор и одржување наменети за обезбедување од директен 
допир мораат за затворените постројки да им одговараат 
на вредностите според табелата 4. 

Член 22 
Преминот за одржување, надзор и ракување мора да 

ги исполнува следните барања: 
1) за постројки со номинален напон од 1 ООО V и по-

малку, преминот за надзор, одржување и ракување со 
должина поголема од 20 m мора да има приод од обата 
краја. 

2) за постројки со номинален напон над 1 ООО V, пре-
минот за надзор, одржување и ракување со должина преку 
6 m мора да има приод од обата краја. 

За мошне долги премини мора да се обезбедат повеќе 
приоди; 

3) приодната врата мора да биде изведена така што: 
а) да се отвора наспрема надвор; 
б) да има слободен простор надвор од вратата нај-

малку 1,5 ш2, со приближно еднаква должина и широчина. 

2. Заштита од индиректен допир 

Член 23 
Заштитата од индиректен допир во случај на земјос-

пој мора да биде спроведена за номинални напони до 
1 ООО V и над 1 ООО V, и тоа: 

1) со автоматско исклучување на изворот на напонот 
внатре во утврдените услови на напонот и времето, или 

2) со ограничување на напонот на грешката под гра-
ничната дозволена вредност кај која не е барано исклучу-
вање на напонот на напојувањето. 

Член 24 
Сите спроводни делови изложени на допир мораат да 

бидат споени на заштитен спроводник, а деловите на една 
постројка меѓусебно поврзани заради изедначување на по-
тенцијалите. 

Погонското заземјување на системот на мрежата, ако 
системот е заземјен, мора да биде споен на заземјувачот 
во непосредната близина на трансформаторот или генера-
торот. 

Ако постои заштитен спроводник, мора да биде по-
себно заземјен, надвор од влијанијата на заземјувачот на 
погонското заземјување на заземејниот систем на 
мрежата. Ако постојат поволни места за заземјување или 
за заземјувачите, заштитниот спроводник мора да биде на 
нив приклучен на сите расположливи места за да може по-
тенцијалот на заштитниот спроводник во случај на греш-
ка во мрежата да биде што помал односно што поблизок 
до потенцијалот на земјата. 

Заштитен спроводник може да биде и гол електричен 
неизолиран спроводник. 

Член 25 4 

Заштитниот уред мора автоматски да го исклучи из-
ворот на напонот на електричната инсталација што ја 
штити ако поради грешка во тој дел на мрежата допирни-
от напон не може да биде одржан во која и да е точка на 
инсталацијата на вредност еднаква или помала од дозво-
лениот напон на допир Ud ^. 

Максималната вредност на напонот на допир може 
да изнесува: 

Ud 50 V (ефективна вредност на наизменичниот на-
пон). 

За отежнати услови на примена може да се утврди и 
пониска вредност (25 V наизменичен напон). 

Член 26 
Карактеристиките на заштитните уреди или мерки 

мораат да одговараат: 
1) за номинални напони на мрежата 1 ООО V, спо-

ред слика 1; 
2) за номинални напони на мрежата над 1 ООО V, спо-

ред слика 2. 
За постројки кај кои зачестеноста на грешката е пого-

лема од грешката која може да се очекува (на' пр. кај 
влажна и спроводна околина) времето на дејствување на 
заштитата се ограничува на 100 т ѕ . 

Член 27 
Во системот на мрежа со номинален напон до 1 ООО V 

и над 1 ООО V, ако при исклучување поради грешка за вре-
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ме на траењето на грешката од настанувањето до исклучу-
вањето се појави напон на допир поголем од дозволениот 
напон на допир, исклучување на напонот на делот на 
мрежата со грешка мора да настапи во најкратко можно 
време (без задоцнување). 

Член 28 
При преземање на мерки за заштита од опасен напон 

на допир мораат да се земат предвид системот на мрежата 
во однос на заземјувањето и карактеристиките на заштит-
ните уреди. 

Член 29 
Системот на мрежата се означува со две букви, и тоа: 
1) првата буква се однесува на зеземјувањето на изво-

рот на напојувањето и значи: 

Систем на мрежата ^ 1000 V 

Максимален дозволен допирен напон и време на 
дејствување на заштитата 

Дозволен допирен напон Максимално дејствување 
(V) на заштитата (ѕ) 

^ 50 оо ^ 
50 5 
75 1 
90 0,5 

НО 0,2 
150 0,1 
220 0.05 
280 0.03 

N 

Т - директен спој со земјата во една точка; 
I - сите спроводници под напон изолирани спрема 

земјата или една точка споена со земјата преку 
импеданса; 

2) втората буква се однесува на заземјувањето на 
електричните уреди и инсталации и значи: 

Т - директен електричен спој на изложените спро-
водни делови со земјата, независно од заземјува-
њето на системот на мрежата; 

-директен електричен спој на изложените спро-
водни делови со заземјената точка на системот 
на напојување (заземјената точка на системот е 
нормално неутрала точка). 

Слика 1 

ДЕЈСТВУВАЊЕ НА ЗАШТИТАТА ОД НАПОН НА ГРЕШКА ЗА МРЕЖИ НА НАПОН ^ 1000 V 

Систем на мрежа над 1000 V 

Максимален дозволен допирен напон и време на 
дејствување на заштитата 

Дозволен допирен напон 
(V) 

^ 50 
80 

120 
150 
180 
300 
420 
550 

Максимално дејствување 
на заштитата (ѕ) 

со 
5 
1 
0,5 
0,4 
0,1 
0,05 
0.03 

Слика 2 Дозволен допирен напон (V) 
ДЕЈСТВУВАЊЕ НА ЗАШТИТАТА ОД НАПОН НА ГРЕШКА ЗА МРЕЖИ НАД 1000 V 
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Системи на мрежи и услови за употреба \ 
Табела 5 
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Продолженије на табелата 5 

Ознаките во табелата 5 ги имаат следните значења: 
U - номинален напон на мрежатата, во V, 
Ug - напон поради грешка, во V. 

- отпорност на заштитното заземјување, во П; 
1а - струја на дејствувањето на заштитата, во А; 
к - коефициент (множител) на номиналната струја на 

заштитниот елемент, кај кој се прекинува струјата 
во бараното време (ta); 

L - струја на грешка, во А; 
R - отпорност на погонското заземјување на неутрал-

ната точка на трансформаторот, во Q; 

UN - паѓање на напонот на делот на заедничкиот погон-
ски заштитен неутрален спроводник, во V; 

Rn - отпорност на неутралниот спроводник, во О; 
Rzn - отпорност на заштитниот неутрален спроводник, 

во О; 
Zj - импеданса помеѓу неутралната точка на трансфор-

маторот и заземјувњето, во Q; 
1С - капацигивна струја на грешка, во А; 
С0 - капацитивна спроводливост на фазата спрема зем-

јата, во О-1; 
Ri - електрична отпорност на изолацијата спрема зем-

јата, во Q. 
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Електричното поврзување се однесува на електрично 
спојување (со што помала импеданса) на спроводните де-
лови на електричните уреди (Куќишта) на точката на за-
земјувањето заради затворање на струјното коло на стру-
јата на грешката. 

Според начинот на означување, можни се следните 
системи на мрежи: 

1) TN систем - нулирање; 
2) ТТ систем - заштитно заземјување; 
3) IT систем - изолиран систем. 
Барањата за одделни системи на мрежи се дадени во 

табелата 5, која е составен дел на овој правилник. 

Член 30 
Во TN системи на мрежи точките на заземјување на 

системите (во трифазните мрежи е неутрална точка , на 
трифазната намотка споена во ѕвезда) и сите пристапни 
спроводни делови на електричните уреди и инсталации 
меѓусебно галвански се поврзани со заштитен спроводник. 
Во случај на грешка на изолацијата помеѓу фазниот и за-
штитниот спроводник, низ заштитниот уред ќе протече 
струја на краток спој и ќе го исклучи напојувањето на ош-
тетениот дел на инсталацијата или уредите, со прекинува-
ње на струјата на краткиот спој. 

Во случај на грешка, (спрема пристапните спроводни 
делови на електричниот уреди или на заземјувањето), по-
тенцијалот на заштитниот спроводник и на него споените 
пристапни спроводни делови мора што помалку да се раз-
ликува од потенцијалот на земјата. Заштитниот спровод-
ник мора да биде споен на повеќе места така што да се ос-
твари што помала импеданса на вкупното заземјување. 
Ако се појави грешка помеѓу фазниот спроводник и зазем-
јените пристапни спроводливи делови, напонот на допир 
мора да биде ограничен. 

Член 31 
Сите пристапни електрични делови на електричната 

инстлација мораат да бидат споени на местото на погон-
ското заземјување на системот на мрежата со помош на 
заштитен спроводник. 

Член 32 
Пресеците на спроводникот на заштитните уреди мо-

раат да бидат избрани така што при краток спој на кое и 
да е место во мрежата помеѓу фазата и заштитниот спро-
водник или на него споените пристапно спроводливи де-
лови прекинување на струјата на краток спој да настапи 
во време пократко од 5 ѕ. Барањето е исполнето ако е: 

каде што е: 

Слика 3 
TN(C), во смисла на овој правилник, е систем во кој 

неутралната и заштитната функција се обединети во еден 
спроводник низ целиот систем. 

Заштитните и неутралните спроводници мораат да 
бидат комбинирани во заеднички спроводник во целата 
мрежа, освен за приклучоците на потрошувачите, во кој 
случај се одвоени. 

Член 34 

Заштитниот спроводник не смее да се прекине додека 
е под напон. Со прекуструен заштитен уред е можно да се 
опфати и заедничкиот спроводник само ако заштитниот 
уред истовремено ги прекинува сите фазни спроводници. 

Член 35 
TN(C)S (слика 4), во смисла на овој правилник, е сис-

тем во кој неутралната и заштитната функција се обедине-
ти во еден спроводник, и тоа само во еден дел од систе-
мот. 

При изведување на делумно комбиниран заштитен и 
неутрален спроводник во која и да е точка на мрежата од 
која заштитниот и неутралниот спроводник се изведуваат 
одвоено, мораат на тоа место меѓусебно да се спојат, а од 
тоа место до потрошувачот да се изведат како одвоени 
спроводници. 

Неутралниот спровдник мора да биде изолиран и по-
ложен на ист начин како фазниот спроводник. 

Zs - импеденса на клучката на грешката; 
Iz - струја која обезбедува дејствување на заштита од 

краток спој пократко од 5 ѕ, или во времето според 
табелите на сликите 1 и 2, 

U0 - фазен напон спрема неутралната точка. 

Забелешка: 1. Во инсталациите вредноста Zs може да биде 
пресметана или определена со мерење. 

2. Вредноста на напонот на допирот зависи 
од напонот на системот на мрежата и од 
импедансата на заштитното коло, фазниот 
спроводник и од импедансата на изворот. 

Ако барањето од став 1 на овој член не е исполнето, 
мора да се користи додатен заштитен спроводник или со-
одветна мрежа на заземјување. 

Член 33 
За TN-(C) систем на мрежа (слика 3) заштитниот и 

неутралниот спроводник можат да се користат како ком-
биниран (заеднички) спроводник, и тоа полн спроводник 
кај фиксна електрична инсталација, со пресек најмалку 10 
mm2, иако не е напојуван преку струјна заштитна склопка. 

Во инсталации во кои овој спроовдник е собирница, 
тој мора да биде изолиран со негативен изолационен ма-
теријал. 

ПОГОНСКО 
ЗАЗЕМЈУВАЊЕ 

Слика 4 

Член 36 
Низ целиот TN(S) систем (слика 5) неутралниот и за-

штитниот спроводник мораат да бидат раздвоени. 
Заштитните (Z) и неутралните (N) спроовдници се 

одвоени во целата инсталација (5-воден систем). 
Ако заштитните и неутралните спроводници се по-

ложени одвоено во целата мрежа која претставува една 
галванска целина, меѓусебно се спојуваат само во неутрал-
ната точка на изворот. 

Неутралниот спроводник мора да биде во целата 
мрежа изолиран и положен заедно и на ист начин како и 
фазните спроводници. 
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Ruz 

Ue 
Ud 

со спроводник за заземјување, со доволен пресек за да не 
ја намалува струјата на грешката која низ него протечува. 
Пристапните спроводни делови (Куќишта) мораат да се 
спојат или поединечно или групно или сите заедно на еден 
заземјувач или на повеќе меѓусебно невлијателни заземју-
вачи. 

Сите изложени спроводни делови на електричните 
уреди и инсталации мораат да се поврзат со заземјувач кој 
е електрично независен од заземјувачот на цогонското за-
земјување (слика 6). Вакви заземјувачи може да има еден 
или повеќе. 

ПОГОНСКО 1 

ЗАЗЕМЈУВАЊЕ 

Слика 5 

Член 37 
Заштитниот спроводник мора да биде во жолто-зеле-

на боја. Во постојните инсталации во кои заштитниот 
спроводник не е во жолто-зелена боја, мора, на почетокот 
и на крајот, како и на сите приклучни места, да се означи 
со жолто-зелена боја. 

Заедничкиот заштитен и неутрален спроводник се оз-
начува како заштитен спровдник. 

Спроводникот што се користи само како неутрален 
спроводник се означува со светло сина боја. 

Член 38 
Заради заштита од грешка во мрежата, мораат да се 

употребуваат прекуструјни заштитни уреди чувствителни 
на преголема струја (разделни осигурачи или електромаг-
нетски чкрапала или релеи), како и струјни заштитни урди 
чувствителни на струјата на грешката. 

Заштита на системот на мрежата што ги содржи заед-
ничкиот неутрален и заштитен спроводник комбиниран во 
еден спроводник (TN (С) систем) мора да се спроведе само 
со заштитни уреди чувствителни на преголема струја. 

Член 39 
Ако се употреби струен заштитен склопен уред (пре-

кинувач или склопка), изложените сироводливи делови не 
мораат да бидат споени на заштитниот спроводник докол-
ку се споени на кој и да е заземјувач или заземјување чи-
јашто отпорност на заземјување е таква што сигурно го 
активира струјниот заштитен уред. 

Ако не постои посебен заземјувач, изложените спро-
водни делови (Куќишта) мораат да бидат споени на за-
штитниот спроводник на страната на изворот на енергија-
та на струјниот заштитен уред. 

Член 40 
Ако кај TN систем со номинален напон до 660 V ди-

ректната грешка помеѓу фазните спроводници и земјата 
не е исклучена (на пр. целосно изолирање на деловите под 
напон), мора да се исполни следниот услов: 

Слика 6 

Член 42 
Ако целиот систем на мрежата се наоѓа на подвижно 

или преносливо средство со метална конструкција, кон-
струкцијата на тоа средство или постројка може да се ко-
ристи како вод за зеземјување ако претставува галванска 
целина, на кој мораат да бидат приклучени сите приклуч-
ни места на електричните уреди. 

Во случај на грешка помеѓу фазниот спроводник и 
спроводниот дел изложен на допир, напонот на допирот 
не смее да ги премине дозволените граници. 

Член 43 
Ако се користи неутрален спроводник, тој мора да 

биде положен и изолиран како и фазниот спроводник. 

Член 44 
Сите пристапни спроводни делови на електричната 

опрема заштитени со заштитни уреди мораат да бидат ме-
ѓусебно поврзани и споени со помош на заштитен спро-
водник на заедничкиот заземјувач. 

Ако има неколку заштитни уреди во редица, барања-
та од став Ј на ОВОЈ член се однесуваат на секоја група 
спроводни делови изложени на допир, заштитени со тие 
заштитни уреди. 

Различните пристапни спроводни делови (Куќишта) 
што истовремено можат да бидат допрени мораат да би-
дат споени на заеднички заземјувач. 

Условите за дејствување на заштитата се сметаат ис-
полнети ако е: 

каде што е: 
каде што е: 
Rp - вкупна отпорност на заземјената неутрална точка 

(погонско заземјување) 
- предвидена најниска отпорност на заземјување на 

изложените спроводни делови што не се споени на 
заштитниот спроводник преку кои може да дојде до 
спој на фазата на земјата 

- фазен напон 
- дозволен напон на допир. 

Сите метални конструкции на постројките мораат да 
се спојат на заштитниот спроводник. Под воздушните во-
дови мора да се постави заштита споена на заштитниот 
спроводник. 

Член 41 
Кај ТТ систем на мрежа неутралната точка на 

мрежата мора да биде непосредно споена на заземјувачот 

Iz - струја која обезбедува сигурно дејствување на за-
штитата и исклучување на заштитната склопна на-
права внатре во определено време за предвиден на-
пон на допир. Ако е користена струјна заштитна 
склопка, струјата Iz и одговара на номиналната 
струја на дејствување на заштитниот уред односно 
на струјата на регулираната чувствителност на ?а 
штитата. 

Ud - предвиден максимален дозволен напон на допир о 
даден случај, зависно од времето на дејствување ^ л 
заштитата 

Rz - отпорност на зеземјувањето (односно заземјувачо г) 
на деловите изложени на допир. 

Член 45 
Заради заштита од грешка во мрежата мораат да се 

употребат: 
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1) прекуструјни заштитни уреди чувствителни на пре-
голема струја (топливи осигурачи, електромагнетски ре-
леи или чкрапала); 

2) струјни заштитни уреди чувствителни на струјата 
на грешка; 

3) напонски заштитни уреди чувствителни на прего-
лем I апон на грешката (канонски заштитен прекинув ч). 

на заштитен спроводник за заземЈувачот, мора да го не-
по (нува следниот услов: 

ПОГОНСКО ЗАЗЕМЈУВАЊЕ 
Слика 7 

каде што е: 

Ig - струја на грешката во случај на прва грешка помеѓу 
фазниот спроводник и спроводниот дел изложен на 
допир (земјоспој). Вредноста на срујата Ig е резул-
тат од капацитивната и работната отпорност на 
изолацијата на мрежата и од вкупниот отпор на за-
земјувањето на електричната инсталација (А) 

Ud - предвиден дозволен напон на допир (V). 

Член 50 
а) Земјоспој (спој на фазата и заземјенлте делови) 
Ако напонот на допирот ја премине дозволената гра-

ница, заштитниот уред мора да го исклучи напонот на из-
ворот. Ако напонот на грешката не го достигне предвиде-
ниот дозволен напон на допир, напонот на изворот не се 
исклучува: 

1) ако моментно може да се исклучи напонот на изво-
рот во случај на следна грешка, земјоспој на втората фаза 
(фаза - земја - фаза); 

2) ако мрежниот контролник покажува и сигнализира 
појава на прва грешка на земјоспојот спрема спроводните 
делови изложени на допћр, со помош на оптички и акусти-
чен сигнал кои укажуваат “на потребата од отстранување 
на грешката без одлагање. Притоа контролникот или ком-
бинацијата на системот на заштита мора да биде изведена 
така што да овозможува селекција на грешката заради ис-
клучување само на оштетениот огранок; 

3) ако кај преносните и подвижните уреди, (на при-
мер: Самоодни постројки) и кај системот на мрежата спо-
ред слика 8, погонот може да се запре веднаш по првата 
грешка, земајќи ги предвид практичните услови и степе-
нот на опасноста. 

б)Фаза - земја - фаза (краток спој како последица од 
дв^ земјоспоја). 

По појавата на прв земјоспој заштитниот уред мора 
да го исклучи напонот при појавата на втор земјоспој. Ус-
ловите за заштита се еднакви како за системите на 
мрежата TN или ТТ, зависно од тоа дали спроводните де-
лови изложени на допир меѓусебно се поврзани со зашти-
тен спроводник. 

Употребата на мрежен контролник или на соодветна 
комбинација за заштита на земјоспојот. 

Член 51 
Дозволена е употребата на следните заштитни уреди: 
1) мрежен контролник за трајна контрола на изола-

цијата на мрежата со двостепено дејствување (слика 9), 
кој: 

- дава оптичка и/или акустичка сигналиазција при 
опаѓање на изолацијата (земјоспојот) под 50 Q/V и напон 
на грешка помал од дозволениот напон на допирот, 

- го исклучува напонот на изворот кај земјоспојот за 
напон на грешката ^ Ud со оптичка сигнализација на 
грешката; 

2) уред за заштита од земјоспој; 
3) прекострујни заштитни уреди чувствителни на пре-

голема струја (топливи осигурувачи, електромагнетски ре-
ден и чкрапала); 

4) струјни заштитни уреди чувствителни на струјата 
на грешката; 

5) напонски заштитни уреди (само кај специјални 
примени) чувствителни на преголем напон на грешката на 
спроводните делови изложени на допир. 

Член 52 
Секоја мрежа на напојување од посебен трансформа-

тор мора да има најмалку еден главен заземјувач преку кој 
е заземјена мрежата на заштитното заземјување. Ако пове-
ќе ТЅ се наоѓаат во непосредна близина, за нив може да се 
користи еден заеднички главен заземјувач. 

Слика 8 

Член 46 
Кај IT систем неутралната точка на изворот на моќ-

носта е изолирана од земјата или е посебно заземјена пре-
ку импедансата, а спроводните делови изложени на допир 
(Куќишта) се споени на еден заземјувач или на повеќе за-
пнувач и, или поединечно, или групно или се споени по-
веќе меѓусебе ^влијателни заземЈувачи. 

Ако настане една грешка на изолацијата и ако струја-
i d на грешката преку спроводните делови изложени на до-
пир е доволно мала и отпорноста на заземјувашето е так-
ва да не го допре дозволениот напон на допир, не мора да 
дојде до исклучување на изворот. Мерки за отстранување 
на настанатата грешка на изолацијата мораат да бидат 
преземени непосредно по грешката за да се оневозможи 
појавата на две истовремени грешки (земјоспои) што 
предизвикуваат краток спој. 

Системот во кој изворот на напојување TN или ТТ 
содржи импеданса помеѓу неутралната точка и земјата за-
ради ограничување на струјата на грешката на мошне ма-
ла вредност (ред на големина на капацитивните струи кај 
изолирана неутрална точка) ја задоволува и дефиницијата 
на IT систем, па како таков и се смета (сл. 7, 8 и 9). 

Член 47 
Неутралната точка на системот (точка на заземјува-

ње на системот) може да биде изолирана од земјата или 
посредно заземјена преку импедаксата. Употреба на веш-
тачка неутрална точка е дозволена, на пример, заради на-
малување на пренапонот или осцилаџиите. 

Член 48 
Ако кај ГТ систем се користи неутрален спроводник, 

тој мора да биде изолиран и положен како и фазниот спро-
водник. Потрошувачот не смее да се напојува преку неут-
ралниот спроводник ако му е наменета функција на за-
шти.та односно ако претставува дел од струјното коло на 
заштита. 

Член 49 
Вкупната отпорност на заземјувањето Кг (Q) на сите 

спроводни делови изложени на допир, споени со помош 
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ЗАЗЕМЈУВАЊЕ 

КОНТРОЛНИК 

Слика 9 

Сите мрежи на заштитните заземјувања во еден сис-
тем на етажите на колот на рудникот мораат да бидат гал-
вански споени во општата мрежа на заштитното заземју-
вање на колот, на која мора да биде споен и централниот 
заземјувач. Централниот заземјувач мора да ги исполнува 
условите на високонапонската мрежа на која и припаѓа. 
Ако со главниот заземјувач се обезбедат потребните бара-
ња на централниот заземјувач, не е неопходно главните за-
земјувачи да се поврзуваат со централните. 

Член 53 
Главните и централните заземјувачи се поставуваат 

на места кои обезбедуваат најнизок отпор на заземјувачи-
те. Централните заземјувачи мораат да се вкопаат во 
влажна земја на одводните канали во кои постојано се со-
бира вода или во водособирници на пумпни станици. Кај 
сувите копови централниот заземјвуач може да се постави 
и надвор од колот. 

Член 54 
Ако со еден главен или централен заземјувач не може 

да се исполни барањето во поглед на отпорноста на ?азем-
јувачот или во поглед на заштитниот вод, во секоја мрежа 
на заштитното заземјување се поставуваат помошни за-
земјувачи, и тоа на наЈистурените места на мрежата. 

Член 55 
При пресметување на максимално дозволената от-

порност на заземјувањето за мрежа на заштитно заземју-
вање, мора да биде исполнето барањето на системот на 
мрежата на секоја одделна трансформаторска станица, ис-
клучувајќи го притоа влијанието на централниот заземју-
вач. 

Член 56 
Максимално дозволената отпорност на централното 

заземјување мора да и одговара на целокупната мрежа со 
напон од 1 ООО V и повеќе, која претставува една галванска 
целина и може да содржи еден или повеќе заземјувачи, 
сместени на подрачјето на таа мрежа и споени со општата 
мрежа на заземјувањето на копот. 

Член 57 
Заземјувачите мораат да се изведат така што да би-

дат заштитени од корозија и електролитичко нагризува-
. ње. Дебелината на ѕидот на заземјувачот, без оглед на тоа 
од каква форма е не смее да биде помала од 3 mm. 

Спојот на заштитните спроводници со заземјувачите 
мора да биде пристапен, видлив и разделив, заради мере-
ње на предниот отпор. Заземјувачите мораат да се осигу-
рат од оштетување при чистење на дупките (на пр. со за-
штитен слој на чакал). 

За спојување на главните и централните заземјувачи 
бакарниот заштитен спроводник мора да има пресек од 
најмалку 50 mm2, а спроводникот од поцинкувана челична 
лента - најмалку 100 mm2, при што лентата не смее да би-
де потенка од 3 mm. 

Член 58 

Спроводниците низ кои во погонот тече струја, освен 
шините што служат како повратен вод на возната жица, не 
смеат да се користат како заштитни спроводници ниту то-
гаш кога се заземјени, освен уредите или деловите на ин-
сталациите заштитени со посебни направи, т.и. контрол-

ници што ја заштитуваат инсталацијата од дефекти или 
оштетувања. 

Одредбата на став 1 оџ овој член не се однесува на за-
штитниот спроводник што е дел од струјното коло за сиг-
нализација, на телекомуникациите и сл., ако напонот на 
изворот не е поголем од 24 V. 

Член 59 
Во просториите во кои номиналниот напон е под ! 

ООО V, како заштитен спроводник мора да се користи посе-
бен спроводник во кабелот кој видливо се разликува од 
другите спроводници во кабелот. 

Бојата на заштитниот спроводник е жолто-зелена. 
Пресекот на бакарниот заштитен спроводник во кабе-

лот до 16 mm2 мора да биде најмалку еднаков на пресекот 
на работните жили, а кај поголемите пресеци мора да из-
несува најмалку половина од пресекот на фазните спро-
водници. 

Кај слободно висечките кабли со носечко јаже и но-
сечкото јаже може да се користи како заштитен спровод-
ник ако лежи во заедничка обвивка со другите спроводни-
ци и ако неговата спроводливост и одговара на потребна-
та спроводливост на заштитниот спроводник. 

Ако струјата на земјоспојот не е поголема од 10 А кај 
IT систем на мрежа со ограничена струја земјоспојот и 
ако, согласно со член 50 од овој правилник е оневоз-
можена појава на струја на краток спој преку заштитниот 
спроводник (двократен земјоспој), пресекот на заштитни-
от спроводник за сите пресеци на фазните спроводници 
над 10 mm2 може да изнесува 10 mm2. 

Член 60 
Ако со заштитниот уред на земјоспојот се исклучува 

напонот на изворот во просториите во кои напонот е 1 ООО 
V и повеќе, како заштитен спроводник можат да се корис-
тат металната обвивка и металниот сплет на кабелот. 

Металниот оплет на кабелот не смее да се употребува 
како заштитен спроводник ако не е обвиткан со спротивен 
завој односно ако не е изведен така што сите елементи на 
металниот оплет сигурно и цврсто галвански да се поврза-
ни. 

Ако не е исполнет условот од став 2 на овој член, за-
штитниот спроводник мора да лежи во заедничка кабел-
ска обвивка, а неговиот пресек мора да му одговара на ба-
рањето од став 1 на овој член. 

Ако металниот оплет или обвивката се користат како 
з а п л о в и спроводник, при спојувањето мора да се премос-
ти со сигурен спој со кој и металното тело на спојката се 
по?врзува со заштитниот спроводник. 

Член 61 
Кај каблите и спроводниците за дојавни и контролни 

уреди заштитниот спроводник мора да има пресек кој е 
еднаков на пресекот на спроводникот што води најголема 
струја. Ако како заштитен спроводник наместо бакар се 
користи некој друг материјал, неговиот пресек мора да би-
де по електричната спроводливост еднаков со бараниот 
пресек на бакарниот спроводник. 

Член 62 
' Ако заштитниот спроводник лежи во заедничка об-

вивка на кабелот со другите спроводници, и куќиштето на 
електричниот уред може да претставува дел од заштитни-
от спроводник. Во тој случај во куќиштето на приклучно-
то орманче мора да постои посебна стегалка за приклучок 
на заштитниот .спроводник и куќиштето. Дел од заштит-
ниот спроводник можат да претставуваат и две меѓусебно 
составени Куќишта кога со нивното составување се оства-
рува сигурен и добар електричен спој помеѓу нив преку об-
работените површини со осигурен вијчен меѓусебен спој. 

Ако како дел на заштитниот спроводник се користат 
повеќе од две составени Куќишта или ако меѓу Куќиштата 
не е остварен сигурен електричен спој, Куќиштата меѓусеб-
но мораат да се спојат со посебен спој кој меѓу нив обезбе-
дува сигурен и траен електричен спој. 

Член 63 
Во електричните погонски простории или во затворе-

ните електрични погонски простории, како и во оклопните 
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и разводните простории надвор од тие простории, за-
штитниот спроводник може да се полага и одвоено од каб-
лите. 

Заштитниот вод од бакар од став 1 на овој член мора 
да има минимален пресек од 25 mm2. Наместо бакарен 
спроводник може да се употребува и поцинкувана челична 
лента, која мора да биде најмалку 2,5 mm дебела и 25 mm 
широка. Заштитниот спроводник мора да биде заштитен 
од случајно механичко оштетување и споен со мрежата на 
заштитното заземјување така што да е оневозможено 
електролитско разорување на спојот. Заштитниот спро-
водник мора да биде положен така што да може лесно да 
се надгледува и одржува. 

Ако заштитниот спроводник е положен одвоено, Куќ-
иштата на одделни погонски средства мора да се спојува-
ат паралелно со заштитниот спроводник и тој не смее да 
претставува дел на надворешниот заштитен спроводник. 
Куќиштата можат да бидат дел на заштитниот спровод-
ник само кај преминувањето од надворешниот заштитен 
спроводник на заштитниот спроводник во кабелот. Во тој 
случај надворешната стегалка за заземјување мора да би-
де на истиот дел од куќиштето на кое е и стегалката за за-
земјување во куќиштето. Одвоено полагање на заштитен 
спроводник не е дозволено кај подвижните кабли ниту кај 
преносните и подвижните уреди. 

Член 64 
Кај заштитните спроводници не е дозволено да се 

употребуваат никакви прекуструјни заштитници, осигура-
чи и сл. 

Склопки, штекерски направи и сл. што го прекинува-
ат заштитниот спроводник можат да се користат само ако 
се изработени така што со прекинување на заштитниот 
спроводник, или истовремено, сигурно ги прекинуваат 
другите спроводници што се во погонот под напон. 

Член 65 
Сите пристапни спроводни делови на механичка за-

штита на електричните постројки што поради оштетува-
ње можат да дојдат под напон, мораат да бидат споени со 
заштитниот спроводник со цврст и спроведен спој. 

Во спроводните делови од став 1 на овој член спаѓаат 
и металните оплети и плаштови на каблите и спроведии-
ците, горните и долните делови на металните спојки, како 
и металните делови на другите неелектрични уреди што 
се наоѓаат во близината на електричните уреди, освен ме-
талните структури што претставуваат галванска целина, 
ако се заземјени каде и да е (транспортери, цевоводи итн.). 

IV. ЗАШТИТА ОД ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ И ОД КРА-
ТОК СПОЈ 

Член бб 
Електричните уреди и инсталации мораат да бидат 

заштитени од недозволено преопторување и од краток 
спој во согласност со намената и заштитата на уредите и 
водовите со кои се напојуваат. 

Член 67 
Во случај на недозволено преоптоварување, елек-

тричните уреди и водови под напон мораат да бидат за-
штитени со еден заштитен елемент или со повеќе заштит-
ни елементи за авотматско исклучување на изворот на на-
понот. 

Член 68 
Заштитата од член бб на овој правилник се постигну-

ва со употреба на еден од следните заштитни уреди: 
1) расклопен заштитен уред за заштита од преоптова-

рување и од краток спој, кој мора да му одговара на напо-
нот и да биде способен за прекинување на која и да е стру-
ја, вклучувајќи ја и предвидената максимална струја на 
краткиот спој на местото на кое е поставен оклопниот 
уред. Како расклопни уреди можат да се користат зашти-
тен прекинувач, топливи осигурачи за преоптоварување и 
краток спој и заштитни прекупувачи во комбинација со 
осигурувачи. 

Употребата на заштитни расклопни уреди чија рас-
клопна струја е помала од предвидената максимална стру-
ја на краткиот спој на местото на вградувањето е можна 
ако се исполнети условите од член 80 на овој правилник; 

2) заштитни расклопни уреди само за заштита од 
преоптоварување, чија карактеристика на дејствување е 
обратен однос на времето и струјата и чија расклопна 
струја е под предвидената струја на краткиот спој. Како 
расклопни уреди можат да се користат заштини склопки; 

3) заштитни расклопни уреди само за заштитна од 
краток спој, кои можат да се инсталираат само ако зашти-
тата од преоптоварување е постигната на друг начин. Вак-
вите расклопни уреди мораат да му одговраат на номи-
налниот напон и да бидат способни да ја прекинат која и 
да е струја на краткиот спој. 

Такви заштитни расклопни уреди можат да бидат: за-
штитни прекупувачи и топливи осигурувачи. 

Член 69 
Водовите и каблите мораат да имаат заштитен уред 

кој автоматски ги прекинува сите струи на преоптоварува-
ње што течат низ спроводниците пред да предизвикаат 
гранични надтемператури, и тоа во допир со изолацијата, 
кај споевите на стегалките и во неопосредна околина на 
спроводниците, освен во случаите од став 3 на овој член. 

Електричните уреди и постројки што можат да пред-
извикаат преоптоварување или да бидат преоптоварени, 
мораат да се заштитат со заштитен и склопен уред за ав-
томатско исклучување на изворот на напојувањето. 

Одредбите на ст. 1 и 2 од овој член не се применуваат 
на уреди чиешто неочекувано исклучување на напонот би 
можело да ги загрози луѓето или да предизвика штети од-
носно да ги загрози механичките, технолошките или елек-
тричните постројки. Такви случаи можат да настанат, на 
пример, кај: 

- струјни кола на побуда на наизменични и еднона-
сочни машини; 

- електромагнети за. дигање и сопирање; 
- пумпи за противпожарна заштита и одводнување; 
- елеватори (во некои случаи на примена); 
- дигалки (во некои случаи на примена); 
- посебни хидраулични пумпи; 
- главен погон на откопна машина; 
- некои транспортни ленти; 
- некои струјни кола за прекинување на струјата; 
- сигнализација и осветлување за нужда. 
Заштита од оптоварување може да биде постигната 

со додатно осигурување на струјата до дозволена големи-
на и траење. 

Употребата на заедничка заштита од оптоварување 
за електричен уред и приклучен вод под напон е дозволе-
на. 

Член 70 
Вредности за регулирање на заштитата на уредите и 

водовите од преоптоварување се: 
1) номиналната големина на струјата за регулирање 

на заштитата од преоптоварување (1п) не смее да биде по-
голема од максимално дозволената струја на спроводни-
кот. Кај регулаторските уреди номиналната струја на за-
штита (1п) се смета како реално регулирана вредност; 

2) кај заштитните прекинувачи на струјата регулира-
ната заштита мора да им одговара на условите на дозво-
лената трајна струја; 

3) големината на номиналната струја на осигурачот 
мора да биде приспособена кон карактеристиките на при-
менетиот осигурач и така избрана што при сите односи на 
струјата и времето на дејствување на заштитата да биде 
во согласност со одредбата на член 69 од овој правилник; 

4) големината на номиналната струја на регулирана-
та заштита на термички чувствителните заштитни уреди 
(биметали) мора да биде приспособена кон карактеристи-
ката на дејствување на уредот така што при сите односи 
на струјата и времето на дејствување заштитата да биде 
во согласност со член 69 од овој правилник; 

5) заштитата на паралелно споени спроводници со за-
еднички заштитен уред мора да биде регулирана на зби-
рот на дозволените струи на одделни спроводници ако 
електричните карактеристики на паралелно споените 
спроводници се еднакви (материјалот на спроводниците, 
изолацијата, начинот на полагање, должината и пресекот) 
и ако тие спроводници немаат никакви ограноци по своја-
та должина на која и е намената заштитата. 

г \ т. 
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Член 71 
. Осиѓурачите за заштита на опремата и припаѓачките 

водови од преоптоварување мораат да бидат поставени во 
инсталацијата на местото на секоја промена на струјата 
предизвикана од намалување на пресекот на спроводни-
кот или од материјалот на спроводникот или од изолацис-
киот материјал или од начинот на полагањето, освен под 
условите наведени во член 69 став 3 на овој правилник и 
кога заштитата од преоптоварување на спроводникот на 
поголема дозволена струја го заштитува и спроводникот 
на помала дозволена струја. 

Алтернативна заштита од преоптоварување може да 
биде поставена во која и да е точка по должината на пола-
гањето на водот ако со помош на неа се штити секој дел 
на водот во кој се менува пресекот, материјалот на спро-
водникот, видот на изолацијата, изработката и начинот 
или местото на полагање на инсталацијата, ако спровод-
ниците се заштитени од струјата на краткиот спој во сог-
ласност со одредбите на член 74 од овој правилник (во во-
дот да нема ограноци по целата должина). 

Заштитата од став 2 на овој член може да се изостави 
ако должината на положениот вод е поголема од 3 m и ако 
на него нема ограноци на спроводникот, ако е така изве-
ден што да ја намалува, под услови на очекувана употре-
ба, опасноста од оптоварување поради грешка, ако не е 
положен во близината на запалив материјал и ако не го за-
грозува персоналот. 

Член 72 
Автоматското исклучување на напонот на изворот 

при настанување на струја на краток спој мора да биде 
такво што заштитниот уред да обезбеди прекинување на 
струјата која тече во струјното коло на спроводникот пред 
зголемената струја да биде причина за опасноста поради 
термичко или механичко дејствување во спроводниците, 
машините и електричните уреди. 

Член 73 
Очекуваните вредности на максималните и минимал-

ните струи на краткиот спој во инсталацијата мораат да 
се утврдат со соодветна пресметка, со мрежен анализатор 
и со мерење во инсталацијата. 

При пресметката на максималната струја на кратки-
от .СПОЈ мора да се користи мрежата на конфигурацијата 
која дава минимални импеданси, а пресметаната вредност 
со номиналниот напон се зголемува за 10%. 

При пресметката на минималната струја на краткиот 
спој мора да се користи мрежата на конфигурацијата која 
дава максимални импеданси, а пресметаната вредност се 
намалува за 20%. 

За поставување на заштитен уред на напојната стра-
на на потрошувачката мрежа мора да се обезбедат следни-
те податоци: 

1) максималната врвна вредност на ударната струја 
на краткиот спој заради динамички и механички напрега-
ња со струјата на краткиот спој; 

2) максималната струја на краткиот спој заради ди-
мензионирање на струјата за прекинување на заштитните 
склопни уреди; 

3) минималната струја на краткиот спој заради си-
гурно дејствување на заштитните уреди против краток 
спој. 

Член 74 
Секој расклопен уред за заштита од краток спој мора 

да ги исполнува следните барања: 
1) расклопниот уред или струјата на прекинување мо-

ра да ги задоволи номиналниот напон и очекуваните вред-
ности на максималната струја на краткиот спој на место-
то на поставувањето. Помала расклопна струја односно 
расклопна моќност е дозволена на страната на напојува-
њ е ^ ако е поставен друг заштитен расклопен уред кој ја 
има бараната расклопна моќност. Во тој случаЈ каракте-
ристиките на обата уреда мораат да бидат така усогласе-
ни што енергијата KOja минува низ заштитниот расклопен 
уред на страната на наложувањето да не ја преминува 
вредноста што ја поднесува заштитниот расклопен уред 
на страната на потрошувачката, како и приклучените во-
дови што се штитат; 4 

2) сите струи на краткиот спој во која и да е точка на 
инсталацијата мораат да бидат прекинати во време кое не 
го преминува дозволеното време од став 3 на овој член. 

Дозволено загревање со краток спој: 
Дозволената температура во однос на примената на 

изолација го ограничува траењето на краткиот спој од 0,2 
ѕ до 5 ѕ, што зависи од видот на спроводникот и од кабли-
те и изнесува: 

1) 1600С за изолација од поливинил-хлорид (Р); 
2) 2000С за изолација од природна гума или од им-

прегнирана хартија (G); 
^ 3) 2200С за изолација од бутил-гума (синтетска гума) 

4) 2500С за изолација од вмрежен полиетилен (X) или 
од етилен-пропиленска гума (X, Бр). 

Под претпоставка на адијабатско загревање при по-
четна температура, максимално дозволената погонска 
температура за нормална работа, времето потребно стру-
јата на краткиот спој да предизвика гранични температу-
ри се пресметува според изразот: 

Слика 10 
каде што е: 

MB - Li - максимална должина на спроводникот со пре-
сек Si заштитен со заштитен уред во точка М; 

МС - LJ - максимална должина на спроводникот со пре-
сек Ѕ2 заштитен со заштитен уред во точка М, 

Максималната дозволена должина на ограноците од 
точка О на пресекот Ѕг заштитен од краток спој со зашти-
тен уред во точка М ја определува оддалеченоста ОВ. 

Должините Li и L2 се утврдуваат на соодветен начин, 
со оглед на номиналниот напон, импедансата на изворот, 
параметрите на спроводниците на каблите и карактерис-
тиките на заштитниот уред. 

i 

Уредот за заштита од струја на краток спој мора да 
биде поставен на места на кои е намален пресекот на спро-
водникот или на други промени. 

Уредот за заштитата од струја на краток спој не мо-
ра да се постави на местата на намалување на пресекот на 
спроводникот или на други промени ако истовремено се 
задоволени следните услови: 

1) уредите за заштита поставени на страната на изво-
рот на енергија на чиј огранок се менува пресекот или има 
други промени од член 74 на овој правилник мораат да 
имаат такви карактеристики што да го заштитуваат цели-
от вод во времето на дејствувањето на заштитата; 

2) должината на огранките на спроводникот со пре-
сек Ѕг поставен на страната на потрошувачката од место-
то каде што пресекот на спроводникот се намалува, не 
смее да ја премине вредноста на определен дијаграм на 
слика 10, во соодветна размера. 
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Заштитен уред против краток спој не мора да се по-
стави во следните случаи: 

- кога кабелот со должина до 3 m е положен така што 
да не е изложен на оштетување; 

- кај мерните струјни кола во кои неочекуваното ис-
клучување на напонот на напојувањето може да предизви-
ка поголеми опасности од краток спој. 

Член 76 
Кај заштитните уреди сигурноста на активирањето 

на заштитата од краток спој се утврдува врз база на елек-
тромагнетното дејствување на струјата на краткиот спој, 
така што минималната струја на краткиот спој која се оче-
кува да биде најмалку за 1,25 до 1,5 пати поголема од доте-
раната струја на заштитата, при што времето на дејству-
вање на заштитата зависи од заштитниот уред и од доте-
раноста на времето на дејствувањето. 

Кај топливите осигурачи сигурноста на активирање-
то на заштитата од краток спој се утврдува со минимална-
та струја на краткиот спој при KOja соодветното време на 
дејствување според карактеристиката на осигурачот значи 
и време на дејствување на заштитата од краток спој. 

Член 77 
Уредот за заштита од преоптоварување чијашто рас-

клопна моќност со номиналниот напон е еднаква или по-
голема од вредноста на очекуваната струја на краткиот 
спој на местото на кое е поставен, може да се смета и како 
заштита од краток спој на спроводникот од таа точка до 
потрошувачот. 

Член 78 
Карактеристиките на заштитните расклопни уреди 

Мораат да бидат усогласени така што енергијата што про-
течува низ расклопиле уреди за заштита од струја на кра-
ток спој да не ја премине вредноста што може да ја подне-
се, без оштетување, расклопниот уред за заштита од пре-
оптоварување. 

Член 79 
Се смета дека спроводниците што напојуваат само 

трајно приклучени уреди се соодветно заштитени од пре-
кумерна струја ако потрошувачот не може лесно да повле-
че поголема струја од дозволената струја на оптоварува-
ње на приклучените спроводници и ако се исполнети бара-
њата од член 71 на овој правилник. 

Член 80 
Кај спроводник што се напојува од извор кој не дава 

струја поголема од дозволеното оптоварување на спро-
водникот (на пр. некои видови трансформатори, тран-
сформатори за заварување, термо-електрични генерирани 
енергии, некои електрохемиски извори итн.) заштита од 
преоптоварување и краток спој не е задолжителна. 

V. ПОСЕБНИ БАРАЊА ЗА ЕЛЕКТРИЧНИТЕ УРЕДИ 

Член 81 
Електричните машини, трансформаторите, конденза-

торите, исправувачите и акумулаторите мораат да бидат 
заштитени од продир на туѓи тела и прав и од влегување 
на вода, во согласност со соодветните Југословенски стан-
дарди за заштита на електричната опрема. 

Електричните машини, трансформаторите, конденза-
торите, исправувачите и акумулаторите мораат да бидат 
обезбедени од механички оштетувања и да имаат соодвет-
но ладење. 

При вградувањето на електрични уреди во простори 
со температура на околината поголема од номиналната 
температура, потребно е да се намали погонското оптова-
рување на соодветна вредност, според упатството на про-
изводителот. 

Член 82 
Електричните машини на работилишта (за откопува-

ње и подготовка) и на местата што се изложени на меха-
нички оштетувања мораат да бидат отпорни спрема меха-
нички оштетувања и потреси. 

Секоја електрична машина мора преку соодветен рас-
клопен апарат да биде приклучена и заштитена од преоп-
товарување и краток спој. 

Ако машината се напојува со свитлив кабел, кабелот 
мора да се воведе во приклучно орманче низ соодветна 
уводница која спречува кабелот преостро да се свиткува 
или оштетува. 

Член 83 
Трансформаторите предвидени за монтажа на коп мора-

ат да бидат затворени и изведени така што да одговараат на 
условите за употреба (на пр. мораат да бидат заштитени од 
потрес). Ова барање не се однесува на трансформатори во за-
творени електрични погонски простории. 

Трансформаторите со напон поголем од 50 V на гор-
ната напонска страна мораат да бидат изработени така 
што да можат да се исклучат под оптоварување и да оста-
нат во безнапонска состојба. 

Уредот за исклучување не смее да биде оддалечен од 
трансформаторот повеќе од 100 ш. Во случај на опасност, 
искучувањето може да биде и далечинско, освен за мерни-
те напонски трансформатори. 

Трансформаторите со маќност над 630 KVA мораат 
да бидат заштитени на горната и долната напојна страна 
со заштитни прекинувачи. 

Член 84 
Трансформаторите за напојување на кола: сигнализа-

ции, управувања, дојави и мал напон мораат да бидат из-
ведени така што да не може да дојде до прескок на горни-
от напон на намотката на долниот напон. 

Член 85 
Кондензаторите на моќност можат да се полнат само 

со незапаливи средства чија употреба е дозволена во за-
творени простории. 

Кондензаторите смеат да се употребуваат само ако 
нивната струја на празнење не влијае врз струјните кола 
на заштитниот уред. 

Член 86 
Во случај на групна компензација, моќноста на кон: 

дензаторот мора автоматски да се приспособи кон јалова-
та струја. 

Член 87 
Кондензаторите на моќност мораат да бидат приклу-

чени така што по исклучувањето безопасно да се испраз-
нат. Безопасно празнење не ќе биде постигнато ако кај 
еден компензиран мотор со исклучување на моторот не се 
запре роторот (на пример: кај повеќемоторен погон). 

Склопниот апарат за кондензатор на моќност мора 
да одговара на барањата определени во упатството на 
производителот на кондензаторот. 

Член 88 
Кај постојаните акумулаторски батерии одделни ќе-

лии мораат да бидат изолирани спрема рамката, а рамка-
та спрема земјата, За таа цел можат да се употребуваат са-
мо изолатори кои под дејство на електролит не стануваат 
спроводливи. 

Член 89 
Куќиштата на оклопните апарати, на разводните уре-

ди и на приклучните орманчиња мораат да бидат констру-
ирани така што да одговараат на условите за работа и да 
се заштитени од допир на деловите под напони од пробив 
на туѓи тела, прав и вода, во согласност со прописите за 
југословенските стандарди за заштита на електричната 
опрема. 

Расклопните апарати мораат да бидат обезбедени од 
механичко оштетување, да имаат соодветно ладење и 
електирчно да се з“аштитени од преоптоварување и кратки 
споеви. 

Член 90 
Секоја оклопна или разводна постројка, без оглед на 

тоа дали се состои од еден или повеќе апарати, мора да 
има разделувачка направа односно расклопен апарат или 
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повеќе исти такви, со помош на кои може да се одвои од 
напонот заради изведување на работи (или интервенции). 
За расклопните и разводните уреди со повеќе доводи, во 
непосредна близина на работилиштето во секој довод мо-
ра да биде предвидена една разделувачка направа. 

Секој расклопен и разводен уред што го следи рабо-
тилиштето, менувајќи го по потреба, местото, ако има по-
веќе од три одводи, мора да има во близината на работи- ' 
лиштето (не подалеку од 50 ш) расклопен апарат на дово-
дот со КОЈ може да се исклучи и да се одвои од напонот 
под товар. 

Член 91 
Кај прекинувачи и кај склопни и разводни уреди со 

номинален напон од 1 ООО V и повеќе, што се наоѓаат над-
вор од затворени електрични погонски простории, разде-
лувачите во доводот мораат да бидат блокирани со преки-
нувач зад себе, освен со ефектни разделувачи и разделни 
склопки. 

Прекинувачите, разделните склопки и топливите оси-
гурувачи со номинален напон од 1 ООО V и повеќе, мораат 
да имаат и разделувач кој овозможува безнапонска состој-
ба, освен кај: 

1) извлекувачки склопки и прекинувачи, кои со извле-
кување се одвојуваат од нагонот; 

2) топливи осигурачи пред напонските транформато-
ри до гранична моќ од 1 ООО VA. 

Член 92 
Расклопните и разводните уреди со напон на 

мрежата од 1 ООО V и повеќе, со затворена изработка, по-
ставени надвор од електричните погонски постројки, мо-
раат да бидат конструирани и монтирани така што отво-
рање на нивната врата да е можно само ако се исклучени и 
ако при отворена врата не може да дојде до случаен допир 
со напонот. 

Блокада на вратата е задолжителна само ако зад вра-
тата не се наоѓа мрежа или друга заштита од случаен до-
пир и ако вратата не е заклучена. 

Член 93 
Сите склопни уреди, како што се прекинувачи, склоп-

ка разделувачи итн. мораат да бидат инсталирани така 
што да не можат случајно да се вклучуваат (на пример, 
пад на предмет, потрес) и да се лесно пристапни за корис-
тење и контрола. 

Член 94 
Неоклопени расклопни уреди можат да бидат поста-

вени само во затворени електирчни погонски простории 
во кои пристап им е дозволен само на посебно стручно ос-
пособени лица. Надвор од таквите простории можат да се 
употребуваат само склопени и затворени расклопни уре-
ди. 

Член 95 
Неизолираните делови на склопниот апарат и раз-

водниот уред што се во погон под напон мораат спрема 
земјата да ги имаат минималните растојанија пропишани 
во член 13 на овој правилник. 

Член 96 
Ако склопните апарати или осигурачите можат да 

опслужуваат само кога вратата на разводното поле однос-
но на расклопниот уред е отворена преку лост лли со по-
мош на клешта, и ако деловите под напон што се на дофа-
тот на раката можат да се видат само кога е отворена 
вратата, зад таа врата мора да постои уште една заштита 
од случаен допир, на која мора да биде напишано видно 
предупредување за висок напон а, по потреба, можат да 
бидат изрежани и отвори за послужување. 

Член 97 
Сите елементи на ракслопниот и разводниот уред мо-

раат да бидат приспособени кон расклопната моќ и деј-
ствувањето на струја на краток спој што може да настане. 

Член 98 
На разводните уреди и расклопните апарати, со вгра-

дени елементи со номинален напон од 1 ООО V и повеќе, 

мора да биде точно назначена расклопната моќ и макси-
малната струја од краток спој за која се вградени. 

Член 99 
При напон од 1 ООО V и повеќе, дозволена е употреба 

само на мерни уреди приклучени на секундарните кола на 
мерните трнсформатори што во едно поле мораат да би-
дат заземјени. 

Член 100 
Блокирањето на електричните расклопни и разводни 

уреди, особено во нивните сигнални кола, мора да биде ис-
правно и не смее да се елиминира нивното дејствување. 

Член 101 
Расклопниот апарат и приклучоците на разводните 

уреди мораат да бидат јасни а со трајно прицврстени 
натписи мора да биде означено на кој дел од мрежата или 
погонско средство му припаѓаат. Кај системот на ќелии 
натписот мора да биде видлив при отворена и затворена 
врата, при евентуално преминување одзади и мора да би-
де назначено дотерувањето на краткоспојните чкрапала и 
потребната номинална струја на осигурачот, како и на 
другите заштитни елементи. 

Кај разводните уреди со над 1 ООО V, основната фун-
кција на разводот и текот на енергијата мораат да бидат 
однадвор видливи. Секој развод мора да биде видно озна-
чен со пропишаните ознаки. 

Голите водови и собирниците кај напон од 1 ООО V и 
повеќе мораат да бидат означени со бои според соодветни-
от југословенски стандард. 

Член 102 
Кај номиналниот напон од 1 ООО V и повеќе, за секоја 

ќелија мораат да бидат предвидени доволно димензиони-
рани, пристапни и цврсти стегалки за приклучок на зазем-
јувањето кон метален оклоп. 

Склопните и разводните постројки - плочи, рамки 
или ормани што не се пристапни од задната страна, мора-
ат да бидат вградени така што доводните кабли да можат 
да се приклучуваат од предната страна. Кај метални пло-
чи е дозволено спроведување на каблите и водовите низ 
одделни отвори на плочата само со употреба на заштитни 
цилиндри од изолационен материјал. 

Член 103 
Електричните! уреди кои поради неисправно ракува-

ње би можеле да бидат опасни и кои би можеле да предиз-
викаат материјална штета или самите би можеле да бидат 
оштетени, мораат да се сместат во затворени електрични 
погонски простории. 

Затворените електрични погонски простории мораат 
да бидат означени и постојано заклучени. На вратата мо-
ра да биде истакнато предупредување дека на неовластени 
лица влезот им е строго забранет. Ако во просторијата се 
наоѓа постројка со напон од 1 ООО V и повеќе, на вратата 
мора да се наоѓа таблица со пропишано предупредување 
за висок напон. 

Член 104 
Во близната на приодот кон секоја електрична по-

стројка мораат да постојат соодветни противпожарни 
апарати. Апратите мораат д^ бидат конструирани за гас-
нење на пожар на електричните постројки. 

Во затворените електрични погонски простории не 
смеат да се држат масла или други лесно запаливи течнос-
ти односно материјали. 

Член 105 
Во секоја електрична погонска просторија, затворена 

или отворена, на видно место покрај електричниот уред 
(управувачки дел) мора да постои еднополна шема, со 
упатства за ракување со електричните уреди. Ако принцип 
пиелната еднополна шема е нацртана однадвор на самиот 
уред, таа мора да биде посебно истакната во електричните 
погонски простории. 

На опремата мораат да постојат лесно читливи нат-
писи и тоа на сигурно прицврстени таблици. 

Сите електрични уреди на работшшштата мораат да 
бидат изведени како преносливи или подвижни и мораат 
да одговараат на условите на примената. 
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Член 106 
За вклучување и ислучување можат да се употребува-

ат само расклопни апарати што вклучуваат и исклучуваат 
во сите полови. 

Одредбата на став 1 од овој член не се однесува на: 
1) прекинувачи и склопки за постројки на возна жица 

со повратен вод преку шини; 
2) склопки во струјни кола со напон до 50 V; 
3) склопки во телефонски и индукторски сигнални по-

стројки со номинален напон до 65 V; 
4) склопки во управувачки струјни кола; 
5) вградени склопки кај преносливи или подвижни 

погонски средства со номинш!ен напон до 220 V и со моќ-
ност до 2,5 kW, ако погонското средство може да биде во 
сите полови исклучено во непосредна близина преку друга 
склопка или одвоено со штекер. 

6) управувачки склопки на мотор со промена на пра-
вецот на обртите (тркални мотори со контролор), ако во 
доводот имаат склопка во непосредна близина, која се ис-
клучува во сите полови; 

7) склопки на расветни и сигнални уреди и сл., ако 
тие уреди можат да бидат исклучени на напојната страна 
во сите полови. 

Член 107 
Преќинувачите со ,магнетни чкрапала или релеи мо-

раат по чкрапањето да се блокираат за прекинувачот са-
мозатворач на краткоспојни чкрапала или да не може од-
ново да се вклучи поради краток спој. 

Прекинувачите и склопките мораат да бидат сместе-
ни така што поради удар, потрес и сл. да не можат сами да 
се вклопат. 

Член 108 
Во непосредно заземјени мрежи (ТТ и TN системи) 

намотките на вклопните магнети или вклопните елементи 
мораат да бидат споени така што преку евентуален земјос-
пој на управувачките водови да не можат да се вклучат, а 
капацитивната струја во незаземјени мрежи мора во коло-
то на управување да биде ограничена така што магнетите 
на склопката или вклопниот елемент да не можат да ста-
пат во дејство. 

Кај расклопните апарати со далечинско управување, 
мора да се провери капацитетот на жилите во водовите, 
напонот на управувањето, како и евентуалните посредни 
елементи (релеи, засилувачи и слично), така што склопе-
те и далечинско управуваните прекинувачи сигурно да деј-
ствуваат. 

Член 109 
Склопките и заштитните прекинувачи со работен на-

пон под 1 ООО V можат да имаат самозатворачи по дејству-
вањето на заштитата. 

Склопките управувани од место или далечински или 
прекинувачите со работен напон од 1 ООО V и повеќе, мора-
ат да имаат самозатворач кој спречува повторно вклопу-
вање по автоматското отклонување поради дејствување 
на заштитата ед додека затворачот намерно не се ослобо-
ди. 

Член 110 
Во постројките со номинален напон од 1 ООО V и пове-

ќе смеат да се употребуваат само разделувачи кај кои е 
можно сигурно разделување на струјното коло во сите по-
лови и кај кои тоа е јасно видливо. 

Член 111 
Управувањето со расклопни апарати мора да биде 

едноставно. Во еднакви расклопни апарати, начинот и 
конструкцијата на урпавувачкиот механизам мораат насе-
каде да бидат исти. 

Кај различни расклопни апарати мора да се управува 
со движења во ист правец. Тој правец треба да биде јасно 
означен на уредите. 

Член 112 
Чкрапалата и релеите на расклопните апарати мора-

ат да одговараат на термичките и динамичките оптовару-
вања со краток спој на своето вградно место и со никакви 
средства не смее да биде спречено нивното дејствување. 

Член 113 
Маломаслените склопи апарати смеат да се полнат 

само со масло што го определил производителот на од-
носниот апарат, а карактеристиките на маслото мораат да 
одговараат на прописот за југословенскиот стандард за 
масла за склопни апарати. 

Член 114 
Задвижувачите (напуштачи) и отпорниците мораат 

да бидат поставени така што да е овозможено одведување 
на топлината. 

Задвижувачите и слични апарати со отпорниците во 
масло мораат да имаат вградена посебна направа која ав-
томатски ги исклучува наведените апарати ако температу-
рата на маслото достигне 100 0С. 

Одредбата на став 2 од овој член не се однесува на 
апарати на кои при траен погон температурата не може да 
им порасне повеќе од 100 0С. 

Роторските задвижувачи за еднофазни и трофазни 
мотори мораат да бидат изведени така што да не може да 
биде прекинато роторското коло преку задвижувачот. За-
движувачите што не одговараат на ова барање можат да 
се употребуваат само со примена на посебна заштитна от-
порност, преку која роторското струјно коло на моторот 
останува постојано затворен. 

Член 115 
Штекерските направи можат да се употребуваат ако 

се блокирани така што контактните делови на главните 
спроводници да се раздвојуваат или спојуваат само ако не 
се оптоварени или ако раздвојување и спојување е можно 
само со помош на алат или клуч. 

Одредбата од став 1 на овој член не се однесува на 
штекерски направи со номинален напон до 220 V и со но-
минална струја до 25 А наизменична или до 6 А еднона-
сочна струја. 

Член 116 
За приклучок на пренослив потрошувач можат да се 

употребуваат само приклучници со заштитен контакт. 
Спојување на заштитниот вод мора да настапи пред споју-
вањето на главните водови, а разделување после. При-
клучницата мора да биде изведена така што да не може во 
неа да се втисне штекер без заштитен контакт. 

Член 117 
Заради заштита од допир, заштитените контактни де-

лови мораат да бидат на доводот, а незаштитените на од-
водот, со исклучок на штекерската направа за полнење на 
акумулаторски батерии. Штекерот мора да биде така при-
цврстен на приклучницата што да е невозможно случајно 
одвојување на штекерот од приклучницата. 

Член 118 
Ако во ист погон се користат и штекери за различни 

напони, фреквенции и видови струја, мора да биде оневоз-
можено ставање на штекерот во приклучница од други но-
минални напони. За секој номинален напон мора да по-
стои посебен вид приклучница во која можат да се стават 
само штекери од исти напон. 

Член 119 

Топливите осигурачи, што не можат да се заменуваат 
кога не се под напон, мораат да бидат изработени и поста-
вени така што да можат без опасност да се заменат со со-
одветно помошно средство. 

Кај топливите осигурачи со засек и со глава за за-
вртување, деловите со засекот мораат да бидат приклуче-
ни на одводот на струјата. Од тоа се изземаат осигурачите 
на места на кои може да се појави напон од доводната 
страна ако одводот не е точно определен. 

Поправени топливи влошки не смеат да се употребу-
ваат. Дозволена е употребата само на оригинални влошки 
што ги испитале и означиле производителите, со јасна оз-
нака дека се брзи или троми или специјални руднички 
(комбинирани со назначената номинална струја). Осигура-
чите мораат да бидат исправни, снабдени со соодветна 
глава (капак) и со неоштетено заштитно стакло во глава-
та. 
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Член 120 
Сите места на работа и механизацијата на површин-

скиот коп мораат да бидат осветлени. 

Член 121 
Расветните арматури мораат да бидат изведени за 

надворешна монтажа, а носачите на расветлите арматури 
(столбови) мораат да ја издржат силата на ветрот на мес-
тото на употребата. 

Член 122 
За сигнализација со моментно гаснење на светлоста 

смеат да се употребуваат извори на светла со кратко вре-
ме на гаснење и палење. 

Член 123 
Светлките на номинален напон поголем од 50 V мо-

раат да бидат заштитени со стакло или со соодветен мате-
ријал. 

Одредбата на став 1 од овој член не се однесува на 
флуоросцентните светилки поставени во затворени про-
стории. Најмалиот степен на заштита за сите светилки мо-
ра да биде IP 44. 

Расветната амратура мора да се заштити со челична 
мрежа од жица со пречник најмалку 3 mm и со отвор нај-
многу 10 cm. 

Челичната мрежа мора да се постави кај расветните 
амратури поставени на височина над 2,5 т. 

Член 124 
Доводните спроводници во самата светилка мораат 

да бидат изолирани со изолација отпорна спрема внат-
решната температура на светилката. 

Електричните спроводници во кабелот не смеат да 
бидат оптоварени со сопствената маса на светилката или 
приклучниот кабел, а светилката мора да биде прицврсте-
на или обесена така што со својата маса да не го оптовару-
ва кабелот. 

Приклучниот кабел мора да биде прицврстен на све-
тилката така што светилката да не ги загуби својствата на 
механичка заштита и со евентуално затегање да не се ош-
тети кабелот. \ 

Член 125 
Расветната постројка може да се напојува со напон 

од 220 V спрема земјата, со тоа што границата не смее да 
се пречекори ниту во случај на дефект. Расветната построј-
ка приклучена на еднонасочна мрежа може да се напојува 
и со напон поголем до 220 V спрема земјата ако расветна-
та инсталација е изведена како постојана и ако се употре-
бени само изолирани грла чии надворешни делови напол-
но се изработени од изолационен материјал. 

Член 126 
Падот на напонот во расветната мрежа може да биде 

толкав што напонот на расветата да не отстапува од но-
миналниот напон за повеќе од 5%, независно од промена-
та на напонот во мрежата. 

Член 127 
Секое струјно коло на осветление мора да биде за-

штитено од краток спој со топливи или автоматски осигу-
рачи. Во топливи осигурачи мораат да се употребуваат са-
мо соодветни влошки (патрони) кои дејствуваат брзо, без 
забавање. Номиналната струја на заштитниот уред смее 
да изнесува максимално 16 А кај еднонасочна, а 25 А кај 
наизменична струја. 

Член 128 
Светилки и прибор можат да се употребуваат сако 

ако се изолирани за работен напон од најмалку 250 V. 
За номинален напон поголем од 50 V смеат да се 

употребуваат само грла на светилки што им одговараат 
на прописите за југословеските стандардни за сијалични 
грла. 

Грлата на светилки со сијалица која има жарна ниш-
ка мораат во ќелијата за полнење на акумулаторските ба-
терии, да бидат заштитени така што да е невозможно од-
вивање на сијалицата. , 

Одредбата на став 3 од овој член не се применува на 
простории во кои се полнат исклучително мали батерии. 

Како мали батерии, во смисла на овој правилник, се 
сметаат батерии кои при полнењето земаат најмногу 0,5 
kW моќ (номинална струја на полнење х номинален на-
пон на полнење). 

Член 129 
За расветните струјни кола можат да се користат пре-

носливи кабли со бакарни спроводници со најмал пресек 
2,5 mm2, а можат да се употребуваат и спроводници со 
пресек 1,5 mm2, ако посебно механички се заштитени од 
оштетувања (на пример, во заштитна цевка). 

Член 130 
Расветната инсталација на II систем со номинален 

напон поголем од 50 V, мора да биде заштитена со уред 
кој ќе го исклучува напонот на напојниот кабел кога изо-
лацијата на расветната мрежа ќе падне под вредноста од 4 
кп 

Член 131 
^ Како заштитно заземјување на расветна мрежа со но-

минален напон поголем од 50 V се користи мрежата за оп-
што заземјување на погонската трафостаница од која се 
напојува таа расветна мрежа. 

Член 132 
Сигналните уреди мораат да бидат напојувани од из-

вор што е галвански одвоен од електроенергетската 
мрежа. 

Најголем дозволен напон за сигналните уреди е 220 
V, со тоа што при напон поголем од 50 V се применуваат 
заштитни мерки од напонот на допирот. 

Член 133 
Во инсталацијата на сигналните уреди одделни“ струј-

ни кола мораат да се заштитат од кратак спој, а изворите 
на струјата од преоптоварување. 

Одредбата на став 1 од овој член не се применува на 
струјни кола во кои струјата на краткот спој не е поголема 
од 10 А и кај кои струјата на краток спој на изворот на на-
појување на сигналниот уред не е поголема од дозволено-
то трајно оптоварување на кабелот или водот. 

Член 134 
Уредите на сигналната постројка за давање сигнали 

мораат да бидат инсталирани така што да не е возможно 
случајно давање на сигнали. 

Член 135 
Сите уреди на сигналната постројка мораат да имаат 

соодветен степен на заштита, најмалку IP 44, и мораат да 
бидат затворени така што да можат да се отвораат со бра-
ва или со алат. 

Ако уредот има повеќе од две приклучни места, при-
клучните делови на сите уреди мораат да бидат посебно 
означени за погрешно приклучување да не предизвика 
пречки во погонот. 

Член 136 
На местото на давање сигнали мора да постои кон-

трола на дадениот сигнал т. е. односниот уред мора да 
сигнализира прекин во струјното коло на уредот за дава-
ње сигнали. 

Член 137 
При примена на заштитни мерки, како заштитно за-

земјување може да се користи мрежа на заштитното зазем-
јување на електроенергетската мрежа, на која се заземјува-
ат сите сигнални уреди. 

Член 138 
Телефонските централи мораат да бидат такви што 

да е можно исправно опслужување на сите апарати при-
клучени на централата и мора да постои можност за при-
ем на позив кај заземјени одделни комбинации на истовре-
мени врски, со операторот на АТС. 



Страна 1572 - Број бб СЛУЖБЕН ЛИСТ ,НА СФРЈ Петок, 9 октомври 1987 

Телефонските централи мораат да бидат надојувани 
така што да е обезбедена нивната работа најмалку уште 10 
часа по прекинот на наложувањето од електроенергетската 
мрежа. Во случај на напојување од посебен извор мора се-
когаш да постои 100% резерва. 

Член 139 
Телефонските апарати се поставуваат на места кои 

им обезбедуваат сигурност на луѓено и на погоните на 
рудниците (на пример: црпки станици, главни разводни 
оклопни постројки, главни трафостаници, главни места на 
транспорт и претовар, собирни места на група работи-
лница или поважни работилница, место на кое се ракува 
со експлозив, диспечерски центри на сигурносната служба, 
енергетика или транспорт, раскрсници, железнички стани-
ци и сл.). 

На мошне прометни места (железнички станици, рас-
крсници) на кои не е инсталиран телефон, мораат да бидат 
поставени знаци што го покажуваат правецот и оддалече-
носта до најблискиот телефонски апарат. 

Член 140 
На местата на кои поради бучава е отежнато спогоду-

вањето, телефонските апарати мораат да се ставаат во за-
творени кабини или, по исклучок, во засолништа кои го 
заштитуваат апаратот од сите страни, освен од пристап-
ната страна и одоздола. Такво заштитно засолниште тре-
ба да биде од материјал што ја апсорбира бучавата. Мон-
тираните телефонски апарати мораат да имаат покрај 
микротблефонскта комбинација уште и помошна слушал-
ка за другото уво. 

f Член 141 
Повикувачкиот уред на телефонскиот апарат мора да 

дава продорен сигнал, а во простории со интензивна буча-
ва и повикувачкиот сигнал мора да дејствува на посебно 
јак сигнален уред од најмалку 90 dB на 1 m оддалеченост, 
што се вклопува со повикувачкиот знак, а се исклучува со 
подигање на микротелефонската комбинација или со по-
себно дејствување на сигналните уреди. 

Уредот од став 1 на овој член мора да го. вклопува 
сигналниот уред во случај на примениот повикувачки сиг-
нал. 

Член 142 
Разводните кутии мораат да бидат, затворени и за-

штитени со најмалку IP 44, со капаци што можат да се от-
вораат само со помош на алат. 

Член 143 
За радиоврски на колот мораат да псктојат посебни 

канали на секоја технолошка целина за заемно комуници-
рање со диспечерот и заеднички канал по кој диспечерот 
испраќа вести до сите технолошки целини. 

Член 144 
. Преносливите погонски средства мораат да бидат за-

творени и приспособени за промена на положбата. Тие 
можат да бидат вградени на други постројки или посебно 
изведени како расклопни и разводни батерии што го сле-
дат работилиштето, односно другите преносливи построј-
ки. 

Член 145 
Преносливите погонски средства за номинален напон 

поголем од 220 V мораат да се приклучуваат само на свет-
ливи кабли. Ако таквиот кабел за време на неговиот погон 
се поместува, или во погонот е изложен на особено меха-
ничко оштетување, а е положен без механичка заштита, 
мора да се заштити со посебна контролна направа што го 
исклучува напонот од кабелот во случај на: 

1) прекин на заштитното заземјување или контролни-
от спроводник; 

2) краток спој меѓу контролниот спроводник и за-
штитното заземјување; 

3) механичко оштетување на кабелот однадвор, при 
што конструкцијата на кабелот мора да се осигура првен-
ствено да дојде до појавата опишана во точ. 1 и 2 од овој 
член или мора да се обезбеди соодветна заштита. 

Член 146 
Напојните свитливи кабли на преносните погонски 

средства треба, по правило, да бидат приклучени на тие 
средства со штекерска направа, со тоа што на крајаот од 
кабелот да се наоѓа натакнувач, а на погонското средство 
втакнувач. 

Одредбата од став 1 на овој член не се однесува на 
средства со моќ до 1 kW кај кои штекерската направа 
може да биде и на другиот крај од водот, ниту на пони-
ските средства кај кои нема потреба од одвојување од ка-
белот. Отсечоците на свитливот кабел за преносни погон-
ски средства можно е да се спојуваат само со помош на 
штекерска направа. 

Секое преносно погонско средство или повеќе од нив 
меѓусебно цврсто поврзани, мораат да бидат напојувани 
со посебен вод. Од тие водови, како и од самите преносни 
уреди, не е дозволено да се изведуваат огранки. 

Член 147 
Секое струјно коло на преносно осветлување напоју-

вано од мрежа со напон поголем од 50 V мора да биде гал-
вански одвоено од другата мрежа и посебно осигурано од 
опаѓање на отпорноста на изо л аџијата под границата од 
член 130 на овој правилник. Во него мора автоматски да 
се исклучи напонот во напојниот вод на светилката со по-
мош на оклопниот заштитен уред. Номинален напон пого-
лем од 220 V не е дозволен. 

Член 148 
Во инсталацијата на преносното осветление со напон 

поголем од 50 V до 220 V секоја друга арматура мора да 
биде разделена со штекерска направа, а каблите и спро-
водниците споени само со таа направа. 

Член 149 
Рачниот електричен алат, греачите на кабелската ма-

са и лемилките можат да бидат напојувани со струја со 
максимален напон до 220 V, а апаратите за вулканизација-
та и заварување - со струја со напон најмногу до 1 ООО V. 

VI. КАБЛИ И ВОДОВИ 

Член 150 
Неизолиран вод може да се употребува само: 
П како возна жица; 
2) како заштитен вод во електрични и затворени елек-

трични погонски простории и во расклопни и разводни 
постројки со номинален напон од 1 ООО V и повеќе; 

3) како собирница и споен спроводник во расклопна 
и разводни постројки. 

Член 151 ! 
За површински копови се користат кабли и изолира-

ни спроводници според прописите за соодветните југосло-
венски стандарди. 

Член 152 
За постојано положени кабли мораат да се користат 

армирани кабли или кабли со заштитен спроводник поста-
вен концентрично околу сите фазни спроводници заедно 
или околу секој фазен спроводник поединечно. 

Член 153 
Надворешниот заштитен слој (обвивка) на кабелот 

мора да биде механички отпорен. На свитливите кабли, 
надворешниот заштитен слој мора да биде хомоген и от-
порен на кинење и абење. 

Член 154 
Металната обвивка на кабелот мора да биде издвоена 

така што сите елементи на обвивката да бидат ме“ѓусебно 
галвански споени во целиот пресек, и тоа најмалку на 
должина од 10 пречници на кабелот. Метална обвивка се 
засметува во пресекот на заштитниот вод. 
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Член 155 
Пресекот на кабелот се определува врз основа на ја-

чината на струјата со трајно оптоварување. Ако темпера-
турата на околината изнесува 250С, дозволената јачина на 
арујата на трајното оптоварувае за определен пресек не 

с м да биде поголема од вредностите наведени ве т абела 
6 на овој правилник. Ако температурата на околината е 
поголема од 250С, дозволената јачина на струјата на трај-
но I о оптоварување се определува според табела 7 на овој 
правилник. 

Табела 6 - Пресеци на каблите во зависност од струјата со трајно оптоварување за температура на околината од 25 0С 

Кабли од типот Кабли од типот 
Номинален GN 0,6/1 EpN 0,6/1 EpN 3,6/6 Номинален РР 0,6/1 РНР 3,6/6 ХР; ЕЈ ?Р ХИР; ЕрНр 
пресек на kV kV kV пресек на kV kV 0,6/1 к :V 3,6/6 kV 
спроводни- А А А спроводни- А А А А 
кот во mm2 кот во mm2 

1,5 21 28 1,5 18 
2,5 28 39 - 2,5 25 - - -

4 38 52 - 4 34 - - -

6 51 бб - 6 44 - - -

. 10 бб 91 88 10 60 - - -

16 88 120 121 16 80 86 105 120 
25 125 165 154 ' 25 ' 105 НО 134 154 
35 145 200 187 35 130 135 160 186 
50 182 251 233 50 160 165 198 223 
70 228 308 282 70 200 205 247 280 
95 273 369 , 340 95 245 250 306 345 

120 317 433 392 120 285 285 360 398 
150 378 496 445 150 325 325 420 453 

- - - IS5 370 370 478 530 
185 411 565 510 240 430 430 550 520 

Табела 7 Дозволено струјно оптоварување во зависност од 
температурата на околината 

Температура 
на околината 

до ПС 

Дозволено струјно оптоварување 
во % од вредностите наведени во та-

бела 6 

Температура 
на околината 

до ПС до 1 kV 6 kV 

20 106 106 
25 100 100 
30 92 93 
35 85 87 
40 75 79 
45 65 71 
50 53 61 

Наведените оптоварувања се однесуваат на случај ко-
га каблите се положени на меѓусебно растојание еднакво 
на најмалиот пречник на кабелот. 

Определениот пресек на кабелот мора да одговара на 
избраната заштита од преоптоварување и од краток спој. 

Контрола на загревањето на кабелот со максимална 
струја на триполен краток спој мора да се изврши при 
што максималното загревање на кабелот со краток спој 
мора да одговара на условите од член 74 на овој правил-
ник. 

а) постојано положени кабли и водови во 
простории 1,5 mm2 

б) привремено положени кабли и водови во 
простории 2,5 mm2 

в) привремено или повремено положени во-
до! и кои, освен жили за управување и заштита, 
содржат и други жили, и водови за рачен алат во 
машински и електрични погонски простории . . . 1,5 mm2 

2) при номинален напон поголем од 1 ООО 
V : 

а) во затворени електрични погонски про-
стории 10 mm2 

б) во други простории 16 mm2 

Одредбите на точ. 1 и 2 од став 1 на овој член не се 
однесуваат на сигналните и дојавните водови. 

Член 158 
За свитливи кабли што се повремено или привремено 

на tOTaHH на макари мора да се намали дозволеното трај-
но струјно оптоварување според бројот на намотаните 
слоеви, и тоа: 

-прв слој на 60% 
- втор слој на 45% 
- трет слој на 35% 
- четврти слој на 28% 
- повеќе од четири слоја на 25% 

Член 156 
Определениот пресек на кабелот мора да одговара на 

падот на напонот, кој ниту за еден потрошувач не смее да 
изнесува повеќе од 15% во најнеповолен случај. Како нај-
неповолен случај, во смисла на овој правилник, се смета 
пуштањето на најоптоварениот погон во работа, со нор-
мално оптоварување на другите потрошувачи приклучени 
на таа трафостаница, при што мораат да се земат предвид 
и падовите на напонот поради индуктивната отпорност 
ако изнесуваат повеќе од 10% од вредноста на падот на на-
понот поради работната отпорност на кабелот. 

Член 157 
Каблите и водовите, без оглед на димензионираниот 

пресек според одредбите на чл. 155 и 156 од овој прави л- , 
ник, мораат да ги имаат најмалку следните пресеци на ба-
карниот спроводник: 

1) при номинален напон до 1 ООО V: 

Член 159 
Каблите мораат да бидат положени така што да не 

смес да дојде до: 
1) торзионо напрегање и до создавање на јазол - ос-

мица, при што кабелот се одмотува и намотува така што 
се свиткува само околу оската на тапанот; 

2) притиснување на кабелот кое би му го деформира-
ло пресекот. Кабелот мора да биде слободно положен или 
прицврстен само со соодветни кабелски стегалки; 

3) оштетување од Транспортното средство. Ако каб-
пите и водовите преминуваат над транспортните сред-
ства, мораат да се преземат дополнителни заштитни мер-
ки каблите и водовите да не паѓаат (на пример, засолниш-
та). 

Член 160 
Каблите мораат да бидат положени така што по це-

ната долж,ина и во секое време да се пристапни. Од тоа 
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може да се отстапи само ако им е потребна посебна меха-
ничка заштита, и тоа во следните случаи: 

1) ако се во прашање кабли до 10 m должина; 
2) ако каблите минуваат низ ѕидови и во други специ-

фични случаи. 

Член 161 
Надвор од затворени електрични погонски просто-

рии не е дозволено трајно да се положува кабел на почва-
та. Каблите и водовите мораат да бидат закачени во рас-
тојанија, по правило, од 2 до 3 m на посебни носачи и на 
толкава оддалеченост од уредот во погонот што да не до-
јде до оштетување на кабелот. Во електрични погонски 
простории каблите можат да бидат положени и во соод-
ветни кабловски канали. Ако каблите се положени на по-
чвата, мораат да се заштитат за транспортните средства 
да не ги оштетат (на пример, на патеките и патишта за 
транспорт). 

Одредбите на став 1 од овој член не се однесуваат на „ 
кабли заштитени од надворешни оштетувања со соодвет-
ни контролници или соодветни уреди. 

Член 162 
Постојано положените кабли мораат да се при-

цврстат или обесат на растојание од најмногу 6 m, и тоа 
така што кај повеќе паралелни енергетски кабли растоја-
нието меѓу нив да е еднакво најмалку на пречникот на со-
седниот подебећ кабел. Кабелот, по правило, не смее да се 
прицврстува на елементи на опремата што се изложени на 
потреси или често се преместуваат. 

Член 163 
Каблите што минуваат низ карпи, ѕидови и сл., не 

смеат да бидат заѕидани, туку слободни положени. При 
воведување на“кабел во комора, проодните отвори мораат 
да бидат затнати со помош на глина, песок или со друг не-
запалив материјал. 

Член 164 
Сигналните и командните кабли со напон до 50 V, ка-

ко и дојавните кабли во постојаните инсталации, мораат 
да бидат оддалечени најмалку 100 mm од другите енергет-
ски кабли и водови. 

Каблите и водовите со низок напон во постојаните 
инсталации мораат да бидат оддалечени најмалку 100 mm 
од каблите со висок напон. Во недостиг на место за смес-
тување на каблите, наведените растојанија можат да се на-
малат, но не помалку од 50 mm. 

Член 165 
Ако одделни спроводници на каблите, се спојуваат и 

приклучуваат спојните места мораат меѓусебно трајно и 
сигурно да се прицврстат. За приклучување на тие спро-
водници може да се употребува само спој со кој се оневоз-
можуваат штетни влијанија. Сигурно и цврсто спојување 
може да се изведе со помош на завртка, концентрични 
спојки, клинови, со тврдо лемење, пресување, заварување 
или со меко лемење со механичко зајакнување. 

Член 166 
Ако се приклучуваат спроводници со пресек над 16 

mm2, се користи соодветна кабелска педала, под услов 
приклучниот елемент да не е предвиден за приклучок без 
кабелска педала. 

Член 167 
Приклучното или спојното место на спроводникот на 

кабелот или водот мора да има иста спроводност и изола-
ција како кабелот или водот. Спроводникот на приклучно-
то или спојното место не смее да биде оштетен ниту пак 
пресекот смее да се намали. 

Член 168 
Приклучените или спојните места мораат да бидат ѓ 

изведени така што растојанието меѓу спроводниците, како 
и меѓу нив и другите делови без напон, да биде доволно и 
трајно обезбедено. 

Член 169 
Заштитните спроводници во кабелот или водот мора-

ат на приклучното место да бидат Така приклучени во од-
нос на другите спроводници што при евентуално присил-
но извлекување на кабелот заштитниот спроводник да би-
де раздвоен последен. 

Одредбите на став 1 од овој член не се однесуват на 
водовите на преносни погонски средства, што се заштите-
ни со соодветни заштитни направи (контролници), како 
ни на армираните кабли. 

Член 170 
Каблите можат да се спојуваат само со соодветен 

споен прибор односно со соодветна постапка за односен 
вид кабел. Кабелските спојки мораат да бидат прицврсте-
ни и не смеат да висат на кабелот. Кабелската спојка мора 
да обезбеди сигурен спој и заштита на спроводникот. 

Член 171 
Меѓусебно спојување на каблите со различна изола-

ција, на кои не им одговара заедничка заливна маса, се из-
ведува суво, во затворена кутија, со осигурени вијчени сте-
гала. 

Член 172 
Каблите на работилиштата смеат да се спојуваат са-

мо со штекерски направи или со помош на прицврстени 
соодветни ормарчиња. 

Штекерските направи мораат да бидат блокирани та-
ка што контактните делови на главните спроводници да се 
разделуваат или спојуваат само во неоптоварена состојба, 
или се разделуваат и спојуваат само со помош на алат или 
клуч. 

Одредбата на став 2 од овој член не се однесува на 
штекерските направи со номинален напон од 220 V и со 
номинална струја од 25 А наизменична или до 6 А еднона-
сочна струја. 

За приклучок на преносниот потрошувач можат да се 
употребуваат само штекерски кутии со заштитен вод. 
Монтажа на заштитниот вод мора да се изврши пред спо-
јувањето на главните водови, а демонтажа по разделува-
њето. 

Штекерската кутија мора да биде изведена така што 
штекерот да не може да се втакнува без заштитен контакт. 

Контактните делови мораат на доводот да бидат за-
штитени од допир. Штекерот мора да биде така споен со 
штекерската кутија што да оневозможува нивно одвојува-
ње. 

Поставување на штекерска кутија на грлото на сија-
лицата не е дозволено. 

Ако во ист погон се користат и штекери за различни 
напони, мора да се оневозможи ставање на штекер во ште-
керска кутија на други номинални напони. За секој номи-
нален напон мора да постои посебен вид штекерска кутија 
наменета за штекери на тој напон. 

Член 173 
Свитливи кабли со оштетен надворешен слој можат 

да се поправаат со студено или топло вулканизирање, под 
услов кабелот да ја содржи првобитната карактеристика. 

Под поправање, во смисла на став 1 од овој член, се 
подразбира поправање што ја опфаќа целата периферија 
на кабелот. 

Член 174 
Свитливите кабли со пречник над 30 mm можат да се 

свиткуваат на приклучните уводници по радиус кој е пет-
пати поголем од пречникот на кабелот. 

Член 175 
Армиран кабел може да се. спојува со свитлив гумен 

кабел преку разводното орманче или на друг соодветен 
начин. Свитливите кабли можат меѓусебно да се спојуваат 
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само со штекерска направа или преку затворено разделно 
орманче со осигурани вијчени стегалки. 

Член 176 
Во табелите 8 и 9 се наведени, по типската ознака и 

со краток опис на конструкцијата, каблите што можат да 
се користат во рудниците со површинска експлоатација на 
минерални суровини. 

Табела 8 - Енергетски кабли 

VII. ЕЛЕКТРИЧНА ВЛЕЧА 

1. Постројка на возна жица 

Член 177 
За напојување на електрични локомотиви преку воз-

на жица може да се користи само еднонасочен напон, кој 
ниту на едно место не сме да биде поголем од 1 500 V. 

Ред. 
број Опис на конструкцијата Ознака по 

JUS 
Номинален 

напон 
V 

Начин на 
употреба 

Подрачје на 
применување 

1 2 3 4 5 6 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

2.1 
2.2 
2.3 
3 

3.1 

3.2 

4 

4.1 

4.2 

4.3 

5 

5.1 

5.2 

5.3 

6. 

Кабли без посебено обележје 

РР 00 

ЕрРОО 

Кабли со изолација и обвивка од термо-
пластична маса врз база на поливинил-
-хлорид, според стандардот JUS N.C5.220 
Кабли со изолација од етилен-пропилен 
и обвивка од термопластична маса врз 
база на поливинил-хлорид според стан-
дардот JUS N.05.240 
Кабли со изолација од вмрежен полнети- ХР 00 
лен и обвивка од термопластична маса 
врз база на поливинил-хлорид според 
стандардот JUS N.C5.230 
Кабли со заштитен спроводник поставен 
концентрично преку јадрото 

Како под 1.1 РР 40 
Како под 1.2 ЕрР 40 
Како под 1.3 ХР 40 
Кабли со заштитен спроводник распоре-
дени околу секоја кабелска жила 

Како под 1.1 

Како под 1.2 ( 

Кабли со арматура преку внатрешната 
обвивка 

РР 80 
(РНР 80) 

ЕрР 80 
(ЕрНР 80) 

Како под 1.1, 1.2 и 1.3, со арматура од че- РР 41 
лични ленти ЕрР 41 

ХР 41 
Како под 1.1, 1.2 и 1.3, со арматура од РР 44 
поцинкувани тркалезни челични жици и ЕрР 44 
завојница од поцинкувана челична лента ХР 44 
Како под 1.1, 1.2 и 1.3, со арматура од РР 45 
поцинкувани плоснати челични жици и ЕрР 45 
завојница од поцинкувана челична лента ХР 45 
Кабли со слабо спроведлив слој преку 
спроводникот и преку изолацијата и со 
електрична заштита околу секоја жица 

Како под 1.1, 1.2 и 1.3, со арматура од че-
чична лента преку јадрото на кабел 

Како под 1.1, 1.2 и 1.3, со арматура од 
поцинкувани тркалезни челични жици 
преку јадрото на кабелот и отворена за-
војница од поцинкувана желична лента 
Како под 1.1, 1.2 и 1.3, со арматура од РНР 85 
поцинкувани плоснати челични жици 
преку јадрото на кабелот и отворена за-
војница од поцинкувана челична лента 
Тешки рударски кабли со изолација врз 
база на природна, синтетичка или ети-
лен-пропилен гума, со внатрешна обвив-
ка од гума и надворешна обвивка врз ба-
за на полихлоропрен (внатрешната и 
надворешната обвивка можат да бидат 
изработени во еден слој) 

1.000 

6 000 

6 000 

Во затворени електрични 
погонски простории и 
уреди 
Во затворени електрични 
погонски простории и 
уреди 
Во затворени електрични 
погонски простории и 
уреди 

Во затворени електрични 
погонски простории и 
уреди , 

Само за постојано Во простории само за хо-
полагање ризонтално полагање во 

кои не постои опасност 
од механичко оштетува-
ње 

Не е дозволено Во простории само за хо-
преместување од ризонтално полагање, Во 
едно место на дру- кои не постои опасност 
го од механичко оштетува-

ње 

1.000 Не е дозволено 
преметување од 
едно место на дру-
го 

Како под 3 

На сите места 

6 000 
10.000 

РНР81 
ЕрНР 81 
ХИР 81 

РНР 84 

Не е дозволено 
преместување од 
едно место на дру-
го 

Во простории во кои не 
постои опасност од меха-
ничко оштетување 
На сите места 
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6.1 Како под 6, според стандардот JUS GN 50 750 
N.C5 350 

6.2 Како под 6, со заштитен спроводник GN 55 1 ООО 
концентрично поставен преку јадрото EpN 55 
на кабелот, според стандардот JUS 
N.C5.353 EpN (GN) 35, 1 kV 

63 Како под 6, со заштитен спроводник GN 53 1 ООО 
концентрично поставен околу секоја EpN 53 
жила, со можност за вградување на ко-
мандните жили, според стандардот JUS 
N.C5.353 EpN (GN) 53, 1 kV 

7 Тешки рударски кабли EpN 63 1 ООО 

8 Како под 6, само што преку изолација-
та е поставен слој од полуспроводен 
материјал со една неизолирана жила во 
меѓупросторите меѓу фазните жили, ка-
ко и со една изолирана контролна 
жила, а преку внатрешната обвивка е 
поставен концентрично заштитен спро-
водник според стандардот JUS 
N.C5.360 EpN EpN 63, 1 kV 

9 Високонапонски рударски кабел со ек- EpN 78/53 ' 6 ООО 
ран преку спроводник, со изолација од 
етилен-пропилен-гума, со внатрешна 
обвивка од гума, со бакарен сплет и со 
полуспроводлива лента и команден 
спроводник и со два неизолирани ба-
карни спроводници и со надворешна 
обвивка од полихлоропрен, според 
стандардот JUS N.C5.364 EpN 64,6 kV 

10 Високонапонски рударски кабел, со ек- EpN 78 6 ООО 
ран преку спроводник, со изолација од 
етилен-пропилен-гума, со екран на изо-
лација, со полуспроводна лента и со 
три изолирани заштитни спроводници 
Високонапонски рударски кабел со ек- EpN 74 6 ООО 
ран преку спроводник, со изолација од 
етилен-пропилен-гума, со внатрешна 
обвивка од гума и со концетричен за-
штитен спроводник од бакарни жици со 
противзавојница, со обвивка од изола-
циона лента и со надворешна обвивка 
од полихлоропрен според стандардот 
JUS N.C5.364 

11 Повеќежилен спроводник со изолација РР/Ј 250 
и обвивка од РУС, според стандардот 
JUS N.C3.301. Надворешната обвивка е 
во сина боја 

12 Флексибилни кабли со изолација од гу- GN/J 250 
ма и со обвивка од полихлоропрен. 
Надворешната обвивка е во сина боја 
со сигурносни струјни кола, а во црна 
боја за други цели - ч 

Преместување е 
дозволено по по-
треба 

Преместување е 
дозволено по по-
треба 

Во затворени простории 
и надвор од затворени 
простории 
Во простории за непос-
редно напојување на раз-
ни машини, уреди и апа-
рати 
За непосредно напојува-
ње на машини, разводни 
уреди и апарати 

За непосрдно напојување 
на подвижни машини со 
приклучок на кабелскиот 
контролник и со дале-
чинско управување со по-
гонот 

Преместување е На копови, на напојува-
дозволено по по- ње на багери и други по-
треба трошувачи 

Преместување е 
дозволено по по-
треба 

Преместување 
повремено 

За напојување на ТС и 
други потрошувачи 

За напојување на ТС и 
други потрошувачи, ос-
вен подвижни багери 

Преместување е 
дозволено по по-
треба 

Преместување е 
дозволено по по-
треба 

За приклучок на телефо-
ни и сигнализација 

Табела 9 - Кабли за водови за сигнализација и телекомуникации 

^ Опис на конструкцијата Ознака по 
JUS 

Номинален 
напон 

V 
Начин на 
употреба 

Подрачје на 
применување 

1 2 . 3 4 5 6 

1 Кабли без посебно обележје 

1.1 Кабли со изолација и обвивка од тер-
мопластична маса врз база на поливи-
нил-хлорид, според стандардот JUS 
N.C5.220 

Р0 00 

1 ООО Не е дозволено 
преместување од 
едно место на 
Друго 

Во затворени погонски 
простории и постројки 

1 2 3 4 5 6 
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1 2 3 4 5 6 
1.2 

1.3 

2.1 

2.2 

2.3 

3.1 

3.2 

3.3 

4 
4.1 

4.2 

4.3 

5 

5.1 

5.2 

Кабли со изолација од етилен-пропилен ЕрР 00 
и со обвивка од термопластична маса 
врз база на поливинил-хлорид според 
стандардот JUS N.C5.240 
Кабли со изолација од вмрежен полие- ХР 00 
тилен и обвивка од термопластична ма-
са врз база на поливинил-хлорид спо-
ред стандардот JUS N.C5.230 
Кабли со арматура преку внатрешната 
обвивка 

Како под 1.1, 1.2 и 1.3, со арматура од РР 41 
челични ленти ЕрР 41 

ХР 41 
Како под 1.1, 1.2, и 1.3, со' арматура од РР 44 
поцинкувани тркалезни челични жици и ЕрР 44 
завојница од поцинкувана челична лен- ХР 44 
та 
Како под 1.1, 1.2 и 1.3, со арматура од РР 45 
поцинкувани плоснати челични жици и ЕрР 45 
завојница од поцинкувана челична лен- ХР 45 
та 
Телекомуникациони кабли ТК 32 

Телекомуникациони кабли со изолација 
од полиетилен, со внатрешна РУС об-
вивка, со обвивка од поцинкувани трка-
лезни челични жици и со надворешна 
РУС обвивка со парици и со една жол-
то-зелена жила 
Телекомуникациони кабли со изолација 
од полиетилен, со внатрешна РУС об-
вивка, со оплет од поцинкувани плосна-
ти челични жици и со надворешна РУС 
обвивка со парици и со една жолто-зе-
лена жила 
Телекомуникациони кабли со изолација 
од полиетилен, со внатрешна полиети-
ленска обвивка, со оплет од поцинкува-
ни плоснати челични жици и со надво-
решна полиетиленска обвивка со цари-
ци и со една жолто-зелена жила 
Сигнали кабли1) 
Спроводник со полиетиленска изолаци-
ја и со внатрешна РУС обвивка, со об-
вивка од поцинкувани тркалезни челич-
ни жици и со надворешна РУС обвивка 
со сигнални жили и со една жолто-зеле-
на жила 
Кабли со полиетиленска изолација и со 
внатрешна РУС обвивка, со оплет од 
поцинкувани плоснати челични жици и 
со надворешна РУС обвивка со сигнал-
ни жили и со една жолто-зелена жила 
Кабли со полиетиленска изолација, со 
внатрешна полиетиленска обвивка, со 
оплет од поцинкувани плоснати челич-
ни жици и со надворешен полиетилен-
ски оплет со сигнални жили и со една 
жолто-зелена жила 
Комбинирани сигнално-телекомуника-
ционн кабли1) 
Кабли со полиетиленска изолација, со 
внатрешна РУС обвивка, со обвивка од 
поцинкувани тркалезни челични жици и 
со надворешна РУС обвивка со парици, 
сигнални жили и со една жолто-зелена 
жила 
Кабли со полиетиленска изолација, со 
внатрешна РУС обвивка, со оплет од 
поцинкувани плоснати челични жици и 
со надворешна РУС обвивка со парици, 
сигнални жици и со една жолто-зелена 
жила 

TP 34-0V 
N2) х2х0,8 

TP 34-CV 
N2) x2x0,8 
4-1x1,4 

Tp 33-CP 
N2) x2x0,8 
H-1x1,4 

TP 34-OV 
M3 )xlxl,4 
4- 1x1,4 

TP 34-OV 
M3 )xlxl,4 
4-1x1,4 

TP 33-CP 
M3) xlxl,4 
4-1x1,4 

TP 34-OV 
M3 )xlxl,4 
4-TP N2) 

x2x0,8 
4-1x1,4 

TP 34-OV 
M3) xlxl,4 
4-1,44- TP 
N2) x2x0,8 
-1-1x1,4 

1 000 

125 

225 

225 

225 

225 

225 

225 

Не е дозволено 
преместување од 
едно место на 
друго 

Во затворени погонски 
простории и уреди и по-
стројки 

Во затворени погонски 
простории и уреди и по-
стројки 

Не е дозволено 
преместување од 
едно место на 
друго 
За постојано по-
лагање и дозво-
лено преместува-
ње од едно место 
на друго 

За површински копови и 
за подземни инсталации 

375/225 

375/225 

За постојани и 
повремени инста-
лации 

За постојано по-
лагање и дозво-
лено преместува-
ње од едно место 
на друго место 

За постојано по-
лагање и дозво-
лено преместува-
ње од едно место 
на друго место 
За постојани и 
повремени инста-
лации 

За постојани и 
повремени инста-
лации 

За површински копови, 
поставување на-упориш-
та 

За површински копови, 
поставување на упориш-
та 
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5.3 Кабли со полиетиленска изолација, со TP 34-0V 
внатрешна полиетиленска обвивка, со М3) х 1 х 1,4 
оплет од поцинкувани челични плоснат + ТР 
ти жици и со надворешна полиетилен- N2)2x0,8 
ска обвивка со парици за сигнали 4-1x1,4 

6 Радиофреквентни кабли со изолација од RF 75 RF 60 
полиетилен, оплет од бакарни жици и според соод-
обвивка од РУС, со импеданса 50 или ветни јгуос-
75 ловенски 

стандарди 

375/225 За постојани и 
поврмени инста-
лации 

За површински копови, 
поставување на упориш-
та 

1) Кабли според стандардот JUS N.C4.015 
2) N - број на парици во телекомуникационен или комбиниран кабел, според стандардот JUS N.C4.015 
3) М - број на жили во сигнален или комбиниран кабел, според стандардот JUS N.C4.015, 

Член 178 
Возната жица и евентуалниот напоен вод мораат да 

бидат димензионирани така што на ниедно место да не 
дојде до пад на напонот поголем од 30% од номиналниот 
напон. Пресекот на возната жица не см^е да биде помал од 
50 mm2. 

Член 179 
Возната жица мора да биде поставена на керамички 

или други соодветни изолатори. 
Постројките со возната жица кај кои шините се упот-

ребуваат како повратен вод, жиците за бесење и натекува-
ње, како и другиот прибор за бесење мораат да бидат изо-
лирани од другите метални делови. 

Растојанието меѓу возната жица и транспорните 
средства мора да биде најмалку 0,5 m, со тоа што контак-
тниот вод да не биде на дофат на раката (на пример, за-
брана на пристап). 

Член 180 
На крајот од возната жица мораат да се предвидат 

потребни мерки за деловите да не дојдат под напон кога 
со одземачот ќе се помине крајот. 

Крајот на возната жица мора да биде означен со по-
себна светилка која мора да се разликува од сигналната 
или расветната светилка. 

Член 181 
Постројката на возната жица мора да биде опремена 

така што целосниот краток спој на кое и да е место да се 
прекинува без забавање, а општетениот дел на возната 
мрежа може дури по 5 до 10 секунди пробно пак да се ста-
ви под напон. Ако одново дојде до прекин, оштетениот 
дел на мрежата не смее повеќе да се стави под напон доде-
ка не се отстрани дефектот. 

Член 182 
Разделувачката направа мора да биде поставена нај-

многу на секои 1 ООО m возна жица. Секој огранок на воз-
ната жица од главната пруга, ако е подолг од 100 m, мора 
на почетокот да има разделувачка направа. Разделувачка-
та направа мора да биде однадвор видлива, а нејзиното 
Куќиште - метално и споено со шините. Разделувачите мо-
раат да бидат поставени така што струјниот одземач да не 
може да ги премости. 

Одвојување на напојните водови од изворот на енер-
гија мора да биде овозможено, а од напојните точки - са-
мо ако тие точки се оддалечени од изворот на енергија по-
веќе од 100 т. 

Член 183 
За попречни спојувања што служат за изедначување 

на напонот меѓу возните жици можат да се употребуваат 
само изолирани водови. 

Член 148 
На приодите кон пруга со постројка на возна жица 

мораат да бидат поставени натписи кои предупредуваат 
дека возната жица е под напон. 

Член 185 
За постројките со двополно положена возна жица мо-

ра да биде предвиден уред за контрола на изолацијата, кој 
ја исклучува постројката на возната жица од напонот ако 
изолационист отпор падне под 100 Q/V. 

Член 186 
Праговите, шините, свртниците и нивните споеви, ка-

ко и опојните елементи, мораат да го издржат оптоварува-
њето на транспортните средства. 

Член 187 
Кај постројките со повратен вод преку шините, сите 

споеви на шините мораат, да имаат сигурен електричен 
спој доволно спроведлив и механички отпорен. Шините се 
спојуваат со заварување. 

Ако шините не се споени со заварување, нивниот сос-
тав мора да биде преместен со сигурен споен мост, така 
што електричната отпорност на спојот да не биде поголе-
ма од отпорноста на една шина од вградениот профил, со 
должина од 6 т. 

Во растојанија најмногу до 50 т шините на пругата 
мораат да бидат меѓусебно метално споени со помош на 
челична поцинкувана лента со пресек од најмалку 50 mm 
х 5 mm (најдобро со заварен или со еквивалентен елек-
тричен спој). Крајните точки на свртннцата и раскрсница-
та мораат да се премостат со јаки поцинкувани ленти или 
на друг начин со кој се обезбедува отпорот на спрјот да не 
биде поглем од отпорот на една шина на вградениот про-
фил, со должина од 6 т. 

Член 188 
Спојување на шините на електровлечата со општата 

мрежа на заштитното заземјување, со цевоводи и слично 
или со шините на пруга која нема возна жица, не е дозвог 
дено. 

Арматурите на каблите што ја напојуваат мрежата 
на возната жица на еднонасочна струја не смеат да се спо-
јуваат со општата мрежа на заштитното заземјување, но 
мораат да бидат споени со шините ако тие се користат ка-
ко повратен вод. 

Член 189 
Ако пругата на возната жица е опремена со сигнални 

светилки што му служат на влечниот погон, оптичките 
сигнали со зелена, црвена и жолта светлост мораат да би-
дат цврсто поставени. Светилките за други цели не смеат 
да бидат изведени така што да не можат да се разликуваат 
од сигналните светилки. 

VIII. ЕЛЕКТРИЧНО ПАЛЕЊЕ НА МИНИ 

Член 190 
Како извори на струја за палење на мини можат да се 

користат: 
1) рачни електрични уреди за палење на мини; 
2) непреносливи електрични уреди, напојувани со 

струја од посебен извор само за автоматско програмирано 
палење. 
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Изворите за палење на мини мораат при најголема 
дозволена отпорност на струјното коло на приклучените 
детонатори да обезбедат струен импулс со интензитет нај-
малку 1 А со стрмина на порастот минимално 1 шѕ, со тоа 
што струјата на импулсот да не биде помала од 3 (Ашѕ). 

Член 191 
За спојување на детонаторот со изворот на струја мо-

раат да се употребуваат изолирани водови. При изведува-
њето на автоматско централно палење целата мрежа на 
водовите за палење мора да биде изведена со посебни каб-
ли во кои не смее да има никакви струјни кола и кои не се 
во врска со палењето на мините. 

Член 192 
Електричното палење на детонаторот со мовче може 

да се врши на работилишта на кои интензитетот на лутач-
ките струи, мерен со прибор со внатрешен отпор од 3 Q до 
5 О, не преминува 0,09 А. Ако за мерењето е земен ампер-
метар со друга отпорност, неговите резултати се пресме-
туваат онака како што тоа би го покажувал амперметарот 
со внатрешната отпорност од 3 О до 5 Q. 

Член 193 
За заштита на електричните детонатори од влијание 

на лутачките струи, во близината на изворот на струја мо-
ра да се предвиди мовче за кратко спојување, вметнато во 
линијата за палење. На местото на приклучокот на дето-
наторот линијата за палење мора, исто така, кратко да се 
спои со друга мовче. 

Член 194 
На еден извор за палење на мини не смее да се при-

клучи поголем број детонатори од бројот за кој е израбо-
тен изворот. 

Кај рачните електрични извори детонаторите не сме-
ат да се спојуваат паралелно со изворот. Кај централното 
автоматско палење можат да се предвидат и паралелни ог-
ранки, ако со системот претходно е обезбедена контрола 
на отпорноста на сите приклучени детонатори. 

IX. ПОСЕБНО ЗАГРОЗЕНИ ПРОСТОРИ 

Член 195 
На местата на кои во воздухот постојано има разви-

орен прав така што смесата на правот и воздухот да биде 
експлозивна, електричните уреди мораат да одговараат на 
барањата на соодветните југословенски стандарди за про-
тивексплозиска заштита. 

Член 196 
Станиците за полнење на акумулаторски батерии мо-

раат да бидат добро проветрувани. 
За осветлување на акумулаторските станици мораат 

да се употребуваат противескплозиски заштитени светил-
ки. 

Член 197 
Во просториите за складирање на експлозивен мате-

ријал, од електрични уреди можат да се употребуваат са-
мо неподвижни светилки за постојана расвета и телефони 
изведени со противексплозиска заштита според соодвет-
ниот југословенски стандард. Склопните апарати и други 
припаѓачки електрични уреди мораат да бидат сместени 
надвор од тие простории. Водовите мораат да бидат изве-
дени од едно парче без опојни и разводни кутии, а елек-
тричните уреди во нормален погон во случај на грешка не 
смеат да се загреваат повеќе од 120 0С. 

Член 198 
Електричните инсталации и уредите во просториите 

за сместување на запаливите течности чија пареа може со 
воздухот да создава експлозивна смеса мораат да одгова-
раат на југословенските стандарди за поритвексплозиска 
заштита на просториите на надземни места. 

X. ОДРЖУВАЊЕ, ИСПИТУВАЊЕ, ПРЕГЛЕДИ И ПО-
ПРАВКА НА ЕЛЕКТРИЧНИ УРЕДИ И ИНСТАЛАЦИИ 

Член 199 
Електричните уреди и инсталации мораат постојано 

да се контролираат и одржуваат во исправна состојба. 
Оштетените делови на електричните уреди и инсталации 
треба да се заменат со нови или исправни делови. 

Член 200 
Во електричните погонски простории со висок напон 

и во затворените погонски простории забрането е влегува-
ње на неовластени лица. 

Член 201 
Во електричните погонски простории со висок или 

низок напон, како и во близината на електричните по-
стројки, не смеат да се оставаат предмети што таму не 
припаѓаат. 

Член 202 
Ставањето или чувањето на запаливи предмети во 

близината на електрични уреди и инсталации, а особено 
во близината на оние што се загреваат (на пример, кај от-
порници и друго), не е дозволено. 

Член 203 
Ставањето или обесувањето на облека на Куќиштата 

на електрични уреди и на електрични инсталации (на при-
мер, на разводни батерии, склопници, прекинувачи и др.) 
не е дозволено. 

Член 204 
Во високонапонски ќелии и во резервни ќелии што 

постојано се исклучени не може да се остава никаков мате-
ријал ниту да се чува во тие ќелии. 

Член 205 
За сета поважна електрична опрема од која зависи си-

гурноста на луѓето и погоните, мораат во складот да би-
дат обезбедени потребни резервни делови 

Член 206 
Резервниот материјал (на пример, свитливи кабли, 

Куќишта на расклопни и разводни уреди и др.), мора да се 
чува на определени места односно во посебни простории 
предвидени за тие цели. 

Член 207 
Ако недостаток (дефект) на електричниот уред ги за-

грозува работниците што работат во неговата близина, 
или електричниот уред или инсталацијата би можеле уш-
те повеќе да се оштетат, тој уред мора да се исклучи од по-
гон. 

Член 208 
Работи во близината на електрични уреди и инстала-

ции со висок напон поради кои би мижело да дојде до слу-
чаен допир на деловите под напон, можат да се изведуваат 
само ако за тоа постојат упатства. 

- Член 209 
Пред почнувањето на работите на поправки и реви-

зии мора да се провери дали електричниот уред е без на-
пон. Посебно мора да се провери: 

1) дали се исклучени уредите од водовите под напон 
во сите фази односно полови; 

2) дали исклучувањето на уредите се осигурува со от-
странување на топливите влошки на осигурачите, што мо-
раат да се чуваат така што да не им бидат пристапни на 
други лица, или со блокирање на уредот, за да не се случи, 
кога е под напон, да го вклучи неовластено лице; 

3) дали на местата на “исклучувањето кај расклопниот 
апарат или кај осигурачите е поставено предупредување 
дека се работи на уредот; 
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4) дали далечинската команда е надвор од дејствуа-
ње; 

5) дали заземјените електрични уреди се кратко спо-
ени во сите доводи, а ако постои опасност од повратен на-
пон - и во сите одводи. 

По секоја завршена работа прво мора да се отстрани 
алатот, а потоа да се отстрани краткото спојување и за-
земјувањето. Потоа, електричниот уред смее одново да се 
вклучи. 

Член 210 
Во случај на пожар мораат да се исклучат електричп 

ните водови кои водат до деловите на колот загрозени од 
пожар. 

Член 211 
На соодветни места, во погоните, мораат да бидат ис-

такнати упатства кои предупредуваат на опасноста од 
електрична струја, како и упатства за ракување и одржува-
ње на електричните уреди. 

Член 212 
Во електричните погонски простории мора да постои 

видно истакната еднополна шема и упатство за работа и 
одржување на постројката. 

Член 213 
Оштетени електрични уреди не смеат да се употребу-

ваат. Секој уред, ако не е исправен, мора веднаш да се ис-
клучи и може одново да се вклучи дури по отстранување-
то на дефектот. 

Член 214 
Електричните уреди, особено оние во затворени елек-

трични погоснки простории, мораат повремено да се чис-
тат и заштитат од корозија. Сите заштитни средства^ како 
и заштитните стакла на расветните арматури и прозорци-
те за посматрање на внатрешноста на куќиштето, мораат 
да бидат чисти. 

Член 215 
Гумените затиначи мораат да бидат од мека, еластич-

на гума. Ако затиначот не е повеќе еластичен, мора да се 
замени со нов. 

Член 216 
Завртките што ги држат капаците или деловите на 

уредот мораат да бидат во полн број и цврсто притегнати. 

Член 217 
Работа на деловите на уредот под напон поголем од 

50 V не е дозволена. Отворање на орманчињата и Куќиш-
тата со незасолнети делови под напон не е дозволено. 

Член 218 
Отворање на Куќиштата на електричните уреди е до-

зволено само кога сите незаштитени внатрешни пристап-
ни делови не се под напон. 

Член 219 
Заземјување и кратко спојување на деловите на елек-

тричните уреди во погонот под напон можат да вршат са-
мо посебно страно оспособени лица. 

Член 220 
Прегорени осигурачи можат да заменуваат само по-

себно стручно оспособени лица, при што мораат да се ста-
ват нови топливи влошки на осигурачите, со иста вред-
ност на струја. 

Член 221 
Влошките на осигурачите не можат да се поправаат 

односно преместуваат. Потребните резервни влошки на 
осигурачите мораат да бидат на погодни и лесно приста-
ни места. 

Член 222 
Ако контролникот во мрежата со низок напон сигна-

лизира недоволна изолација на мрежата според член 5 од 
оврј правилник, грешката мора веднаш да се најде и да се 
отстрани. 

Член 223 
Поважните електрични уред и и инсталаци мораат да 

се прегледаат во секоја смена, и тоа пред пуштањето во 
работа. Во таа прилика задолжително мора да се изврши 
контрола на функционалноста на уредот. 

Член 224 
Редовни прегледи на електричните уреди мораат да 

се вршат најмалку во роковите определени во табела 10 од 
овој правилник. Резултатите од тие прегледи се запишува-
ат во контролната книга. 

Со прегледот мора да се изврши контрола на елек-
тричните уреди, инсталации и заштитни уреди, визуелно и 
со соодветни мерења. 

Табела 10 - Рокови за редовни прегледи на електричните уреди и инсталации 

Редовни прегледи на електрични уреди и инсталации 

Ред. Рокови за преглед на уредите 
бр. Електрични уреди сменски дневен неделен месечен тримесечен полугоди-

шен 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Воздушни водови и кабли со висок напон 
на површината, со кои се напојуваат по-
стројките на рудницитте X X X X 

2. 

3. 

Главни трансформаторски станици што 
имаат вклопничари 
1) Расклопни уреди 
2) Трансформатори 
3) Разводна постројка 
Трансформаторски станици 
1) Расклопни уреди со висок напон 
2) Трансформатори 

X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 

X . 
X 

X 
X 
X 

X 
X 

4- Електрични машини со висок напон и ис-
правувач X X X X 

5. Електрични машини со низок напон X X X X 

6. Резервни уреди со низок напон X X X ,х 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

7. Подвижни и преносливи електрични уре-
ди X X X X 

8. Расклопни и разводни уреди со низок на-
пон (прекинувачки, склопки, склопници 
инт.), транспортни погонски уреди, лен-
ти, свитливи кабли и водови и друго X X X X 

9. Сигнално-сигурностни уреди (мрежа, сиг-
нализација, расвета итн.) X X X X 

10. Постојано положени кабли X X X X 

11. Расветни тела на постојано поставени ос-
ветлувања со инсталација X X X X 

12. Расветни тела и инсталации за преносли-
во осветлување на работилница X X X X 

13. Електрична влеча 
1) Постројки на возна жица 
2) Локомотиви за возна жица 
3) Акумулаторон локомотиви 
4) Електрични уреди на другите локомо-
тиви х х х х 

14. Сигнални уреди на 
а) транспорт х х х х 
б) работилишта х х х х 

15. Дојавни уреди 
1) Апарати и радиоуреди х х х х 
2) Разводници и мрежа х х х х 
3) Централи и друго х х х х 

16. Уреди за електрично палење на мини х х х 

17. Мерни и други апарати со вградени звор 
на електрична енергија или со сопствена 
пренослива батерија х х х х 

18. Уреди за заземјување и приклучни места 
на заземјувачите (кај трафостаници) х х х х 

Член 225 
Новопоставени, заменити, проширени и преместени 

електрични уреди и инсталации мораат пред пуштањето 
во погон да се прегледаат. Податоците за извршениот пре-
глед се внесуваат во книгата на прегледот. 

Член 226 
Кај сите електрични уреди полнети со масло мора ре-

довно да се проверува нивото на маслото. 

Член 227 
По секоја периодична ревизија, главен ремонт или 

вонреден ремонт, електричниот уред мора да биде напол-
но исправен. 

Член 228 
Поправените машини или апарати кај кои при по-

правката се изменети номиналните податоци, мораат да 
имаат дополнителна таблица со реден број и година на 
поправката, како и со ознака на рабортилницата во која е 
извршена поправката. Покрај тоа, мораат да бидат озна-
чени променетите номинални податоци, на пример кај мо-
тори што биле премотани на друг напон. 

Член 229 
Секоја поправана машина, апарат или вод мораат да 

се прегледаат пред да се пуштат одново во погон. 

Член 230 
За секоја поправка мора да се води книга во која мо-

раат да се внесат податоци за грешките, начинот на по-
правањето, за новонаместениот или новоизработениот 
составен дел, начинот и резултатите од испитувањето итн. 

Член 231 
Свитливите кабли мораат веднаш да се заменат 

штом ќе се забележи дека изолацијата на нивните спро-
водници е оштетена. Оштетената надворешна обвивка на 
такви кабли може да се поправа на самото место со ладна 
или топла постапка. 

Член 232 
При работите на одржување на електирчните уреди и 

инсталации, деловите на уредите и инсталациите мораат 
да се исклучат од напон. ; 

Член 233 г 

Испитување на изолационата состојба и други елек-
тирчни мерења на апаратите што не се трајно вградени во 
постројката, може да врши само посебно стручно оспосо-
бено лице. 

Член 234 
Секој електрични ,уред по поправката или ремонтот 

мора да биде испитан. 
Постапката на испитување е следната: 
1) функционирањето на уредите се испитува со испро-

бување на уредите, со пуштање во погон и со испробување 
на механизмите или со испитување на механичкиот дел, 
на лагерите, лостовите и сл., според табела 10; 

2) електирчното испитување се состои од претходно 
мерење на отпорноста на изолацијата и од мерење на со-
одветни електрични големини во празен од или под опто-
варување, според табела 10 или по потреба; 

3) електричната заштита се испитува со претходно 
дотерување на заштитата спрема погонските големини и 
со испитување без напон, со давање на номиналните прави 
вредности на струјата односно на оние големини за кои 
постои заштита. Овие испитувања се вршат еднаш годиш-
но. 
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Член 235 
Во сите електрични уреди полнети со изолационо 

масло мора да се испита диелектричната цврстина на мас-
лото и тоа кај високонапонските уреди најмалку еднаш го-
дишно, а кај нисконапонските уреди еднаш во две години. 

Член 236 
Најмалку еднаш годишно мора да се испита целата 

мрежа на заземјување, и тоа: 
1) со мерење на отпорноста на заземјувањето на сите 

заземјувачи; 
2) со мерење на непрекинатоста на заштитниот спро-

водник на сите потрошувачи и припаѓачка опрема и на по-
важните погонски места, како што се: трансформаторски 
станици, погонски простории и сл. 

XL ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 237 
Техничките карактеристики на постројките и уредите 

во рудниците што се во употреба пред влегувањето во си-
ла на овој правилник, ќе се усогласат со одредбите на овој 
правилник во рок од пет дена од денот на влегувањето во 
сила на овој правилник. 

Член 238 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 07-2114/1 
6 мај 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

883. 
Врз основа на член 42 став 3 од Законот за девизното 

работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85 и 71/86) и 
член 64а од Законот за Народната банка на Југославија и 
за единственото монетарно работење на народните банки 
на републиките и народните банки на автономните покра-
ини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 
71/86), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И 
РОКОВИТЕ ПОД КОИ МОЖЕ ДА СЕ ОДОБРИ ПРО-
ДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА НАПЛАТА НА ИЗВЕЗЕ-

ВИТЕ СТОКИ И УСЛУГИ 
1. Во Одлуката за условите и роковите под кои може 

да се одобри продолжување на рокот за наплата на извезе-
ните стоки и услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/87), 
по точка 3 се додава точка За, која гласи: 

„За. Народна банка на републиката, односно народ-
ната банка на автономната покраина може на организаци-
ите на здружен труд кои извезените стоки односно изведе-
ните инвестициони работи ги наплатуваат со увоз на на-
фта или памук еднократно да им одобри продолжување на 
рокот за наплата до рокот од одобрението добиено од 
надлежниот сојузен орган согласно со Одлуката за услови-
те под кои извозот на стоки и услуги може да се договара 
со наплата во стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 73/85 и 
34/86). 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

О. бр. 133 
8 септември 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковнќ, с. р. 

884. 
Врз основа на член 79 став 1 од Законот за девизното 

работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85 и 71/86), 
член 64а и член бб став 2 од Законот за Народната банка 
на Југославија и за единственото монетарно работење на 
народните банки на републиките и народните банки на ав-
тономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 
41/81, 26/84 и 71/86), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНЕСУВАЊЕ И ВИЕ-
СУВАЊЕ НА ЕФЕКТИВНИ ДИНАРИ ВО ПАТНИЧКИ-

ОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО 
1. Во Одлуката за изнесување и внесување на ефектив-

ни динари во патничкиот промет со странство („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 72/85, 6/87 и 45/87) во точка 1 бројот: 
„10.000" се заменува со бројот „50.000", бројот „5.000" се 
заменува со бројот „20.000", а бројот „1.000" - со бројот 
„5.000". 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
О. бр. 134 
23 септември 19б7 година 
Белград 

Го заменува претседателот на 
Советот на гувернерите 

заменик-гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
д-р Слободан Станоевиќ, с. р. 

У К А З И 
Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија донесува 

УКАЗ 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО КРАЛСТВОТО БЕЛГИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗ-
ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО БЕЛГИЈА 

I 
Се отповикува 
Гавро Поповиќ од должноста извонреден и ополно-

моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Кралството Белгија. 

И 
Се назначува 
Кузман Димчевски, досегашен амбасадор во Сојузни-

от секретаријат за надворешни работи, за извонреден и 
ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија ро Кралството Белгија. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 17 
И септември 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, с. р. 



Петок, 9 октомври 1987 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО АВСТРАЛИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-

СЛАВИЈА ВО АВСТРАЛИЈА 

I 
Се отповикува 
Светозар Старчевиќ од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Австралија. 

II 
Се назначува 
д-р Борис Цизељ, досегашен директор на Центарот 

за проучување на соработката со земјите во развој, Љуб-
љана, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија во Австра-
лија. ' 

III 
, Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 18 
22 септември 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, с. р. 

Број бб - Страна 1583 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

875. Уредба за измени на Уредбата за издатоците за 
патни и други трошоци што на сојузните орга-
ни на управата и на сојузните организации им 
се признаваат во материјални трошоци 1541 

876. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за распоредување на девизите утврдени за по-
требите на федерацијата за 1987 година 1541 

877. Одлука за 'дополнение на Одлуката за трошо-
ците на работењето што ррганизациите на 
здружен труд за давање на услуги во меѓуна-
родниот стоковен и патнички промет можат да 
ги плаќаат во странство 1541 

878. Правилник за спроведување на одредбите на 
Законот за одлагање на враќањето на ануите-
тите по кредитите дадени на организации на 
здружен труд од териториите на СР Црна Го-
ра, СР Македонија и САП Косово од средства-
та на Фондот на федерацијата за кредитирање 
на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини, 
што втасуваат во периодот од 1987 до 1990 го-
дина 1542 

879. Правилник за испитување на несреќите на воз-
духоплови 1543 

880. Правилник за службата за прифаќање и испра-
ќање на воздухоплови, патници и предмети на 
воздухопловно пристаниште 1545 

881. Правилник за техничките нормативи за кабел-
он дистрибуциони системи и заеднички антен-

ч ски системи 1549 
882. ^Правилник за техничките нормативи за елек-

трични постројќи и уреди во рудниците со по-
вршинска експлоатација на минерални сурови-
ни / 1553^ 

883. Одлука за дополнение на Одлуката за условите 
и роковите под кои може да се одобри про-
должување на рокот за наплата на извезените 
стоки и услуги 1582 

884. Одлука за измена на Одлуката за изнесување и 
внесување на ефективни динари во патничкиот 
промет со странство 158? 

Указ и 1582 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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