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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА ЗА 
ГАРАНЦИЈА ПОМЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА И МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ ЗА НАФТАГАС — 

ПРОЕКТ ЗА ГАСОВОД 

Се прогласува Законот за ратификација на Спогодбата за гаранција помеѓу Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија и Меѓународната банка за обнова и 
развој за Нафтагас — Проект за гасовод, што го усвои Сојузната скупштина, на сед-
ницата на Соборот на народите од 21 февруари 1974 година и на седницата на Стопанс-
киот собор од 31 јануари 1974 година. 

ПР бр. .277 
21 февруари 1974 година 

Белград 
Претседател на Репуб-

ликата, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина", 
Мијалко Тодоровић, е. р. 

З А К О Н 

ЗА РАТИФИКАЦИЈАТА НА СПОГОДБАТА ЗА ГАРАНЦИЈА ПОМЕЃУ СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И МЕЃУНАРОДНАТА БАН-

КА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ ЗА НАФТАГАС — ПРОЕКТ ЗА ГАСОВОД 

Член 1 
Се ратификува Спогодбата за гаранција помеѓу Социјалистичка Федеративна Ре-

публика Југославија и Меѓународната банка за обнова ќ развој за Нафтагас — Про-
ект за гасовод, потпишана на 25 јуни 1973 година во Вашингтон, во оригинал на англи-
ски јазик. 

Член 2 
Текстот на Спогодбата за гаранција во оригинал на англиски јазик и во превод 

на македонски јазик гласи: 

GUARANTEE AGREEMENT 
Agreement, dated J u n e 25, 1973, between Socialist 

Federal Republic of Yugoslavia (hereinafter called the 
Guarantor) and Internat ional Bank for Reconstruction 
and Development (hereinafter called the Bank). 

Whereas 
(A) by the Loan Agreement of even date 

herewith between the Bank and "Naftagas" Naf tna 

СПОГОДБА ЗА ГАРАНЦИЈА 
Спогодба од 25 Јуни 1973 година помеѓу Соција-

листичка Федеративна Република Југославија (во 
натамошниот текст: Гарантот) и Меѓународната бан-
ка за обнова и развој (во натамошниот текст: Б а н -
ката). 

Биде јќи : 
(А) со Договор за заем, што го носи истиот 

датум како и овој, помеѓу Банката и Нафтагас, 



Страна 286 — Број 11 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток, 28 февруари 1974 

Industrija — Novi Sad — Zajednica Radnih Jedinica 
Transporta, Prerade, Primene i Prometa Gasa — Prav-

*no Lice — Novi Sad (hereinafter called the Borrower) 
the Bank has agreed to make to the Borrower a loan 
in various currencies equivalent to filty-nine million 
four hundred thousand dollars ($59,400,000), on the 
terms and conditions set forth in the Loan Agreement, 
but only on condition that the Guarantor agree to 
guarantee the obligations of the Borrower in respect 
of such loar^ as hereinafter provided; 

(B) the Guarantor has agreed with the Union of 
Soviet Socialist Republics and the Hungarian People's 
Republic on the import into Yugoslavia for the purpose 
of the Project of up to 35,000,000,000 Nm3 of natural 
gas during the period 1977 through 1992; and 

(C) the Guarantor, in consideration of the Bank's 
entering into the Loan Agreement with the Borrower, 
has agreed so to guarantee such obligations of the 
Borrower; 

Now Therefore the parties hereto hereby agree 
as follows: 

Article I 
General Conditions; Definitions 

Section-1.01 The parties to this Agreement accept 
all the provisions of the General Conditions Applicable 
to Loan and Guarantee Agreements of the Bank dated 
January 31, 1969, with the same force and effect as 
if they were fully set forth herein, subject, however, 
to the modifications thereof set fort in Section 1.01 
of the Loan Agreement (said General Conditions 
Applicable to Loan and Guarantee Agreements, as so 
modified, being hereinafter called the General Con-
ditions). 

Section 1.02. Wherever used in this Agreement, 
unless the context otherwise requires, the several 
terms defined in the General Conditions and in Section 
1.02 of the Loan Agreement have the respective 
meanings therein set forth. 

Article II 
Guarantee; Bonds 

Section 2.01. Without limitation or restriction upon 
any of its other obligations under the Guarantee 
Agreement, the Guarantor hereby unconditionally 
guarantees, as primary obligor and not as- surety 
merely, the due and punctual payment of the principal 
of, and interest and other charges on, the Loan and 
the Bonds, and the premium, if any, on the prepayment 
of the Loan or the redemption of the Bonds prior to 
their maturity, all as set forth in the Loan Agreement 
and in the Bonds. 

Section 2.02. The Guarantor shall endorse, in 
accordance with the provisions of the General 
Conditions, its guarantee on the Bonds to be executed 
and delivered by the Borrower. The Federal Secretary 
for Finance of the Guarantor and such other person or 
persons as he shall appoint in writing are designated 
as authorized representatives of the Guarantor for the 
purposes of Section 8.10 of the General Conditions. 

Article III 
Other Covenants 

Section 3.01 (a). It is the mutual intention of the 
Guarantor and the Bank that no other external debt 
shall enjoy any priority over the Loan or the Bonds 
by way of a lien on governmental assets. 

нафтна индустрија, Нови Сад, Заедница на ра-
ботните единици за транспорт, преработка, примена 
и промет на гас — правно лице — Нови Сад (во 
натамошниот текст: 3 а ем оприм а ч от), Банката се со-
гласи на Заемоприглачот да му одобри заем, во 
разни валути, во противвредност од педесет и 
девет милиони и четиристотини илјади долари 
($ 59,400.000), според условите и роковите изложе-
ни во Договорот за заем, но само под услов Гаран-
тот да се согласи да ги гарантира обврските на 
Заемопримачот во однос на таквиот заем, како што 
е овде во натамошниот текст предвидено; 

(Б) Гарантот се согласи со Сојузот на Советски-
те Социјалистички Републики и со Народна Репуб-
лика Унгарија за увоз во Југославија, за целите на 
Проектот, до 35 милијарди Nm3 природен гас во 
времето од 1977 до 19Ѕ2 година; и 

(Ц) Гарантот, со оглед на фактот дека Банката 
влегува во Договорот за заем со Заемопримачот, се 
согласи да ги гарантира таквите обврски на Заемо-
примачот, 

страните во оваа спогодба се согласија за след-
ното: 

Член I 
Општи услови и дефиниции 

Оддел 1.01. Страните во оваа спогодба ги при-
фаќаат сите одредби на „Општите услови што се 
применуваат врз договорите за заем и врз спогодби-
те за гаранција", што Банката ги склучи на 31 ја-
нуари 1969 година, со иста сила и дејство како да 
се тука во потполност изложени, но подложни на 
измените наведени во Оддел 1.01 на Договорот за 
заем (споменатите „Општи услови што се приме-
нуваат врз договорите за заем и врз спогодбите за 
гаранција", така изменети, во натамошниот текст 
се наречуваат: „Општите услови"). 

Оддел 1.02. Секогаш кога во оваа спогодба ќе 
се употребат, освен ако контекстот не бара нешто 
друго, разните изрази дефинирани во „Општите 
услови" и во Оддел 1.02 на Договорот за заем го 
имаат она свое значење што им е дадено таму. 

Член II 
Гаранции и обврзници 

Оддел 2.01. Не ограничувајќи ја или не намалу-
вајќи ја која и да е друга своја обврска по оваа спо-
годба за гаранција, Гарантот со ова безусловно га-
рантира, како прв обврзник а не само како гарант, 
точно и навремено плаќање на главницата на зае-
мот и обврзниците и на каматите и други товари 
и премии доколку ќе ги има при отплата на заемот 
пред рокот или при откуп на обврзниците пред нив-
ната втасаност, се како што е наведено во Договорот 
за заем и во обврзниците. 

. Оддел 2.02. Гарантот ќе ја индосира, во соглас-
ност со одредбите на „Општите услови", својата 
гаранција на обврзниците што Заемопримачот ќе 
ги испостави и издаде. Сојузниот секретар за фи-
нансии на Гарантот и она друго лице односно лица 
што тој писмено ќе ги означи, ќе се сметаат за 
овластени претставници на гарантот за целите на 
Оддел 8.10 од „Општите услови". 

Член III 
Други одредби 

Оддел 3.01. (а) Заемна е намерата на Гарантот 
и на Банката никаков друг странски долг да нема 
да ужива каква и да е предност пред овој заем или 
пред обврзниците по пат на залог врз имотот на 
владата. 
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(b) To that end the Guarantor (i) represents that 
at the date of this Agre'ement no lien exists on any 
governmental assets as security for any external debt 
except as otherwise disclosed in writing by the 
Guarantor to the Bank, and (ii) undertakes that, except 
as the Bank shall otherwise agree, if any such lien shall 
be created, it will ipso facto equally and ratably, and 
at no cost to the Bank or the holders of the Bonds, 
secure the payment of the principal of, and interest 
and other charges on, the Loan and the Bonds and in 
the creation of any such lien express provision will be 
made to that effect. The Guarantor shall promptly 
inform the Bank of the creation of any such lien. 

(c) The foregoing representation and undertaking 
shall not apply to: (i) any lien created on property, at 
the time of purchase thereof, solely as security for 
payment of the purchase price of such property; and 
(ii) any lien arising in the ordinary course of banking 
transactions and securing a debt maturing not more 
than one year after its' date. 

(d) As used in this Section, the term „governmental-
assets" means assets of the Guarantor, or of any 
agency of the Guarantor, and assets of the National 
Bank* of Yugoslavia or any institution performing the 
functions of a central bank for the Guarantor. 

(e) If any lien shall be created on any assets of 
any of the Guarantor's political subdivisions or of any 
agency of any such political subdivisions as security 
for any external debt, the Guarantor, except as the 
Bank shall otherwise agree, shall give to the Bank an 
equivalent lien to secure the payment of the principal 
of, and interest and other charges on, the Loan. 

Section 3.02. (a) The Guarantor covenants that it 
will not take, cause or permit to be taken any action 
which would prevent or interfere with the performance 
(i) by the Borrower of its obligations under the Loan 
Agreement, (ii) by the Social Accounting Service of its 
obligations under the Subsidiary Loan Agreement or 
(iii) by Naftagas^ the Production Unit or Beogradska 
Banka of -their respective obligations under the 
Administration and Financing Agreement, and that, 
within the limits of its constitutional powers, 
it will take or cause to be taken all reasonable action 
necessary or appropriate to enable the Borrower, the 
Social Accounting Service, Naftagas, the Production 
Unit and Beogradska Banka to perform their respective 
obligations under the respective agreement. 

(b) Without limitation on the generality of the 
provisions set forth in paragraph (a) hereinabove, the 
Guarantor (i) shall enable the Borrower to obtain any 
necessary governmental authorization or approval to 
establish and maintain such rates for the sale 
of gas -and other products as will provide the 
revenues required by the provisions set forth in Section 
5.06 of the Loan Agreement, and (ii) shall use its best 
efforts to enable the Borrower to import natural gas. 
for the purpose of the Project in the quantities and 
during the period specified in Recital (В) to this 
Agreement and in Section 3.11 of the Loan Agreement, 
either under the agreements referred to in such Recital 
(В) and such Section 3.11 or otherwise. 

Section 3.03. Without limitation on the generality 
Of the provisions set forth in Section 3.02(a) hereinabove, 
the Guarantor shall cause the Social Accounting 
Service to carry out Part I I I of the Project in 
accordance with the provisions of the Subsidiary Loan 
Agreement. 

(б) Зд таа цел Гарантот: (i) изјавува дека БО 
време на склучувањето на оваа спогодба не постои 
никаков залог на кој и да е имот на владата како 
обезбедување за КОЈ и да е странски долг, освен 
доколку во писмен поднесок на Гарантот до Бан-
ката нешто друго не биде соопштено и (и) се обвр-
зува дека, освен доколку Банката ќе се согласи 
со нешто друго и доколку кој и да било таков за-
лог биде воспоставен, тој со самото тоа подеднакво 
и сразмерно, и без никаков трошок за Банката или 
за имателот на обврзници, ќе го обезбедува плаќа-
њето на главницата, на каматата и на другите об-
врски во врска со заемот и со обврзниците, и дека 
при воспоставувањето на кој и да е таков залог 
ќе бидат усвоени изречни одредби за таа цел. Га-
рантот веднаш ќе ја извести Банката за воспоста-
вувањето на таков залог. 

(ц) Наведената, изјава и обврските нема да се 
применуваат врз: (i) каков и да е залог воспоставен 
на имотот, во времето на неговото купување, ис-
клучиво како обезбедување за плаќање на цената 
на таквиот имот и (и) каков и да е залог што произ-
легува од редовните банкарски трансакции и кој го 
обезбедува долгот што втасува не подоцна од една 
година од денот на склучувањето на долгот. 

(д) Изразот „имот на владата", како што е упо-
требен во овој оддел, значи имот на Гарантот или 
на која и да е агенција на Гарантот и имот на 
Народната банка на Југославија или на која и да 
е установа која за Гарантот ја врши функцијата на 
централна банка. 

(е) Ако каков и да е залог биде воспоставен врз 
кој и да е имот на која и да е од потесните по-
литички единици на Гарантот, или на која и да е 
агенција од која и да е таква потесна политичка 
единица врз кој и да е странски долг, Гарантот, 
освен ако Банката не се согласи со нешто друго, 
ќе и даде на Банката еквивалентен залог за да го 
обезбеди плаќањето на главницата, каматата и 
другите обврски во врска со овој заем. 

Оддел 3.02. (а) Гарантот се обврзува дека нема 
да презема, ниту ќе направи да се преземе или до-
пушти да се преземе, некое дејствие што ќе спречи 
или ќе попречува: (i) Заемопримачот да ги изврши 
своите обврски од Договорот за заем, (ii) Службата 
на општественото книговодство да ги изврши сво-
ите обврски од Супсидијарниот договор за заем, 
односно (iii) Нафтагас, ЗРЕ за производство или 
Белградската банка да ГРХ извршат своите обврски 
од Договорот за управувањето и финансирањето, и 
дека, во границите на своите уставни права, ќе пре-
зема односно ќе стори да се преземаат сите разумни 
акции што се потребни, или соодветни, за да им се 
овозможи на Заемопримачот, на Службата на оп-
штественото книговодство, на Нафтагас, на ЗРЕ за 
производство и на Белградската банка, да ги из-
вршат секој своите обврски од односниот договор. 

(б) Не ограничувајќи ја широчината на досегот 
на одредбите содржани во горниот став (а), Гаран-
тот (i) ќе му овозможи на Заемапримачот да го 
добие потребното овластување од владата или одо-
брение да установува и одржува онакви тарифи за 
продажба на гас и на други производи што ќе обез-
бедат приходи што ги бараат одредбите содржани 
во Оддел 5.06. на Договорот за заем и (ii) ќе ги 
вложи најдобрите напори за да му овозможи на 
Заемопримачот да увезува природен гас за целите 
на Проектот, во количествата и во времето одре-
дено со уводната одредба под (Б) на ОБОЈ договор и 
со Оддел 3.11 на Договорот за заем, било според до-
говорите за кои станува збор во наведената уводна 
одредба (Б) и во Оддел 3.11 или на друг начин. 

Оддел 3.03. Не ограничувајќи ја општоста на 
одредбите изложени во Оддел 3.02 (а) горе, Гарантот 
ќе се погрижи Службата на општественото книго-
водство да го спроведе Делот III на Проектот во со-
гласност со одредбите на Супсидијарниот договор 
за заем. 
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Article IV 

Consultation and Information 

Section 40.1. The Guarantor and the Bank shall 
cooperate fully to assure that the purposes of the Loan 
will be accomplished. To that end the Guarantor and 
the Bank shall from time to time, at the request of 
either party: (i) exchange views through their 
representatives with regard to the performance of 
their respective obligations under the Guarantee 
Agreement and other matters relating to the purposes 
of the Loan; and (ii) furnish to the other ali such 
information as it shall reasonably request with regard 
to the general status of the Loan. On the part of the 
part of the Guarantor, such information shall include 
information with respect to financial and economic 
conditions in the territories of the Guarantor, including 
its balance of payments, and the external debt of the 
Guarantor, of any of its political subdivisions and of 
any agency of the Guarantor or of any such political 
subdivision. 

Section 4.02. (a) The Guarantor shall promptly 
inform the Bank of any condition which interferes 
with, or threatens to interfere with, the accomplishment 
of the purposes of the Loan or the maintenance of the 
service thereof. 

(b) The Guarantor shall afford all reasonable 
opportunity for accredited representatives of the Bank 
to visit any part of the territories of the Guarantor for 
purposes related to the Loan. 

Article V 

Taxes and Restrictions 

Section 5.01. The principal of, and interest and 
other charges on, the Loan and the Bonds shall be 
paid without deduction for, and free from, any taxes 
imposed under the laws of the Guarantor or laws in 
effect in its territories; provided, however, that the 
foregoing shall not apply to taxation of payments 
under any Bond to a holder thereof other than the 
Bank when such Bond is beneficially owned by an 
individual or corporate resident of the Guarantor. 

Section 5.02. The Guarantee Agreement, the Loan 
Agreement and the Bonds shall be free from any 
taxes thall be imposed under the laws of the Guarantor 
or laws in effect in its territories on or in connection 
With the execution, issue, delivery or registration 
thereof. 

Section 5.03. The payment of the principal of, and 
interest and other charges on, the Loan and the Bonds 
shall be free from all restrictions of any nature 
imposed under the laws of the Guarantor or laws 
in effect in its territories. 

Article VI 

Representative of the Guarantor; Addresses 

Section 6.01, The Federal Secretary for Finance of 
the Guarantor is designated as representative of the 
Guarantor for the purposes of Section 10.03, of the 
General Conditions. 

Sceiion 6.02. The following addreses are specified 
for the purposes of Section 10.01 of the General 
Conditions. 

Член IV 

Консултации и известувања 

Оддел 4.01. Гарантот и Банката во потполност 
ќе соработуваат за да се обезбеди целите на заемот 
да бидат исполнети. За таа цел Гарантот и Банката, 
одвреме-навреме, а на барање од обете страни: (i) 
ќе разменуваат гледишта преку своите претстав-
ници во поглед на исполнување на 'нивните обврски 
од Спогодбата за гаранција, како и во поглед на 
други прашања во врска со целите на заемите и (ii) 
ќе и ги доставуваат на другата страна сите оние из-
вестувања што таа разумно ќе ги бара во врска со 
општите услови на заемот. Известувањата на Га-
рантот ќе ги вклучуваат известувањата за финан-
сиските и стопанските услови на територијата на 
Гарантот, вклучувајќи го тука неговиот биланс на 
плаќањата и странскиот долг на Гарантот, на која 
и да е од неговите потесни политички единици или 
на која и да е агенција на Гарантот, или на која 
и да е таква потесна политичка единица. 

Оддел 4.02. (а) Гарантот веднаш ќе ја извести 
Банката за секоја ситуација што го попречува или 
се заканува да го попречи остварувањето на цените 
на заемот или одржувањето на службата по заемот. 

(б) Гарантот ќе им ја даде на овластените прет-
ставници на Банката секоја разумна можност да 
посетат кој и да е дел на територијата на Гарантот 
за целите што се однесуваат на заемот. 

Член V 

Даноци и ограничувања 

Оддел 5.01. Главницата, каматите и другите об-
врски по заемот и по обврзниците ќе бидат испла-
тени без одбивање и ослободени од сите даноци што 
постојат според законите на Гарантот или според 
законите што важат на неговата територија, но под 
услов горенаведеното да нема да се применува врз 
оданочување на плаќањата по која и да е обврзни-
ца на нејзиниот имател кој не е Банката, ако так-
вата обврзница ја има во полна сопственост пое-
динец или корпорација резидент на Гарантот. 

Оддел 5.02. Спогодбата за гаранција, Договорот 
за заем, како и обврзниците, ќе бидат ослободени 
од сите даноци што ќе постојат според законите на 
Гарантот или според законите што важат на него-
вата територија со или во врска со нивното и з о с -
тавување, издавање, доставување и регистрирање. 

Оддел 5.03. Плаќањето на главницата, па кама-
тата и на другите обврски по заемот и по обврзни-
ците ќе биде ослободено од сите ограничувања од 
кој и да е вид, установени според законите на Га-
рантот или според законите што важат на неговата 
територија. 

Член VI 

Претставник на Гарантот и адреси 

Оддел 6.01. Сојузниот секретар за финансии на 
Гарантот е одреден за претставник на Гарантот за 
целите од Оддел 10.03 на „Општите услови". 

Оддел 6.02. Се даваат следните адреси за це-
лите од Оддел 10.01 од „Општите услови'*. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Страна 288 — Број 11 



Број 11 — Страна 289 

For the Guarantor: 
Savezni Sekretarijat za Finansije 
Bulevar AVNOJ-a 104 
11070 Belgrade, Yugoslavia 

For the Bank: 
International Bank for 
Reconstruction and Development 
1818 H Street, N. W. 
Washington, D.C. 20433 
United States of America 
Cable address: 
INTBAFRAD 
Washington, D.C. 

In Witness Whereof, the parties hereto, * acting 
through their representatives thereunto duly authorized, 
have caused this Agreement to be signed in their 
respective names and to be delivered in the District 
of Columbia, United States of America, as of the day 
and year first above written. 

Socialist Federal Re-
public of. Yugoslavia 

Ву Тоша Granfil, (s) 
Authorized Represen-

tative 

International Bank for 
Reconstruction and 

Development 
By Gregory Votaw, (s) 

Regional Vice President 
of Europe. Middle East 

and North Africa 

За Гарантот: 
Сојузен секретаријат за 
финансии 
Булевар АВНОЈ-а 104 
11070 Белград, Југославија 

За Банката: 
International Bank for 
Reconstruction and Development 
1818 H. Street, N.W. 
Washington, D.C. 20433 
United States of America 
Телеграфска адреса: 
INTBAFRAD 
Washington^ D.C. 

Во потврда на што страните на оваа спогодба, 
постапувајќи преку своите за тоа уредно овластени 
претставници, одредија оваа спогодба да се пот-
пише од нивното име и да се испостави во Дистрик-
тот Колумбија, во Соединетите Американски Држа-
ви, на погоре означениот ден и година. 

Социјалистичка Фе-
деративна Републи-

ка Југославија. 
Тома Гранфил, е. р. 
овластен претстав-

ник 

Меѓународна банка за 
обнова и развој 

Gregory Votaw, е. p. 
вршител на должноста 
регионален потпретсе-
дател за регионот на 
Европа, Блискиот Ис-
ток и Северна Африка 

Член 3 
Овој Закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

лист на СФРЈ". 

158. 
Врз основа на Уставниот амандман XXXVII 

точка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНСТИ-
ТУТОТ ЗА МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА И СТО-

ПАНСТВО 

Се прогласува Законот за Институтот за меѓу-
народна политика и стопанство, што го усвои Со-
јузната скупштина, на седницата на Соборот на 
народите од 21 февруари 1974 година и на седни-
цата на Просветно-културниот собор од 30 јануари 
1974 година. 

ПР бр. 231 
21 февруари 1974 година 

Белград 

Претседател на Репуб-
ликата, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИНСТИТУТОТ ЗА МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИ-

КА И СТОПАНСТВО 

Член 1 
Институтот за меѓународна политика и стопан-

ство (во натамошниот текст: Институтот) е научна 
установа од интерес за остварување на функциите 
на органите на федерацијата. 

Врз Институтот се применуваат прописите што 
важат за организациите на здружениот труд, ако 
со овој закон не е одредено поинаку. 

Институтот има својство на правно лице. 
Седиштето на Институтот е во Белград. 

Член 2 
Институтот гр1 врши следните работи што се 

од интерес за остварување на функциите на орга-
ните на федерацијата: ги следи и ги проучува 
општествепо-екоиомските појави и процеси во све-
тот во областа на политиката и стопанството, како 
и правните аспекти на меѓународните односи по 
тие прашања; ги следи и ти проучува личкнте 
и други прогресивни и ослободители!! движења во 
светот и за таа цел организира научни истражува-
ња; во соработка со органите на федерацијата, из-
работува анализи за прашања на меѓународните 
односи и дава стручна помош по тие прашања; ор-
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ганизира дополнителна специјализација и усозрш-
шување на дипломатско-конзуларните и други со-
одветни стручни кадри за потребите на органите на 
федерацијата ; организира научни собири и средби 
на домашни и странски научни и јавни работници 
по прашањата на меѓународната политика и сто-

панство и на работничките и други прогресивни 
* движења; ја запознава странската научна и струч-
на јавност со надворешнополитичките концепции на 
Југославија и соработува со соодветните научноис-
тражувачки организации во земјата и во странство, 
како и со домашни и странски научни и јавни ра-
ботници. 

Институтот организира собирање, средување и 
обработување на научни материјали и на друга до-
кументација за прашањата од став 1 на овој член 
и тие материјали, како и другите резултати од сво-
јата работа, ги објавува во своите публикации. 

Покрај работите од ст. 1 и 2 на овој член, Ин-
ститутот може да врши со надоместок, а во соглас-
ност со својата дејност, и други стручни и научно-
истражувачки работи за потребите на органите на 
други општествено-политички заедници и за орга-
низациите на здружениот труд и за други органи-
зации, ако вршењето на тие работи не е на штета 
на работите од ст. 1 и 2 на овој член. 

Член 3 
Заради извршување на работите од член 2 ст. 1 

и 2 на овој закон, Институтот склучува договор со 
Сојузниот секретаријат за надворешни работи со 
кој се утврдуваат програмата и обемот на работите 
што Институтот ќе ги врши во наредната година, 
роковите за нивното извршување и висината на 
надоместокот, 

За работите што бараат повеќегодишни програ-
мирања Институтот склучува рамковен договор со 
Сојузниот секретаријат за надворешни работи. Со 
договорот се утврдуваат особено: задачите и рабо-
тите што во односните години ќе се извршуваат, 
времето на траењето на нивното извршување и 
ориентационата висина и динамика на обезбедува-
њето на средствата. 

Член 4 
Средствата за финансирање на работите на 

Институтот од член 3 на овој закон се обезбедуваат 
во буџетот на федерацијата и се утврдуваат во 
претсметката на Сојузниот секретаријат за надво-
решни работи. 

Член 5 
Органите и организациите на федерацијата 

имаат право од Институтот да бараат материјали и 
други податоци за работите од член 2 ст. 1 и 2 на 
овој закон, што им се потребни заради вршење на 
работите од нивниот делокруг. 

Член 6 
Во одлучувањето за работите одредени CQ овој 

закон во органот на управувањето на Институтот 
учествуваат претставниците на заинтересираните 
органи и организации кои, врз основа на претход-
ната спогодба на Институтот со тие органи и орга-
низации, се утврдуваат со статутот на Институтот. 

Претставниците на органите и организациите 
од став i на овој член учествуваат во одлучувањето 
за следните работи од делокр.угот на Институтот: за 
извршување на работите од значење за остварува-
ње на функциите на органите на федерацијата, за 
основната намена на користењето на средствата за 
извршувањето на тие работи, за донесување на про-
грамата на развојот и на програмата на работата 
на Институтот. 

Член 7 
Начинот и постапката на одлучувањето за ра-

ботите од член 6 на овој закон се уредуваат со ста-
тутот на Институтот, во согласност со законот. 

Се смета дека при одлучувањето за работите 
од член 6 став 2 на ОВОЈ закон е постигната соглас-
ност ако за одредено прашање гласале мнозинство-
то претставници на органите и организациите од член 
6 став 1 на овој закон и мнозинството членови на 
органот на управувањето од редот на членовите на 
работната заедница на Институтот. 

Ако при одлучувањето за прашањата од член 
6 став 2 на овој закон не се постигне согласност, 
конечна одлука за тие прашања донесува Сојузниот 
извршен совет. 

Член 8 
За поставување и разрешување од должност 

на директорот на Институтот е потребна согласност 
од Сојузниот извршен совет. 

За^ законитоста на работата на Институтот и за 
извршувањето на работите предвидени во член 2 
ст. 1 и 2 на овој закон, директорот е одговорен пред 
Сојузниот извршен совет. 

Ако при одлучувањето за работите од член 6 
став 2 на овој закон директорот на Институтот ут-
врди дека општ или поединечен акт на органот 
на управувањето на Институтот, освен акт донесен 
во управна постапка и акт по КОЈ за одлучувањето 
е надлежен судот, е во спротивност со законот, ќе го 
предупреди за тоа органот на управувањето, 

Ако органот на управувањето и по предупреду-
вањето остане при СВОЈОТ акт, директорот е должен 
таквиот акт да го запре од извршување и за тоа, 
во рок од три дена, да го извести СОЈУЗНИОТ извр-
шен совет. 

До донесувањето на одлуката на Сојузниот из-
вршен совет не може да се изврши актот на орга-
нот на управувањето на Институтот чие запирање 
е извршено. Ако СОЈУЗНИОТ извршен совет не по-
веде постапка за оценување на законитоста на тој 
акт во рок од 30 дена од денот на запирањето, пре-
станува да важи одлуката за запирање на извршу-
вање на тој акт. 

Член 9 
Во вршењето на надзор над работата на Инсти-

тутот, Сојузниот секретаријат за надворешни рабо-
ти има право и должност да ги разгледува програ-
мите на развојот на Институтот, програмите на ра-
ботата на Институтот и извршувањето на задачите 
на Институтот што се однесуваат на работите од 
интерес за остварување на функциите на органите 
на федерацијата. 

За да се обезбедат услови за вршење на над-
зорот, СОЈУЗНИОТ секретаријат за надворешни ра-
боти може да бара од Институтот:^извештаи за из-
вршувањето на работите од значење за остварува-
ње на функциите на органите на федерацијата и 
известувања и податоци за организацијата и функ-
ционирањето на Институтот, за создавањето на ус-
лови за унапредување на неговата работа, за обез-
бедувањето на средства и други услови за оствару-
вање на дејностите на Институтот од значење за 
органите на федерацијата. 

Ако Сојузниот секретаријат за надворешни ра-
боти утврди дека со вршењето на дејностите на 
Институтот не се обезбедуваат или во недоволна 
мера се обезбедуваат интересите на органите на 
федерацијата, ќе го извести за тоа Сојузниот из-
вршен совет и ќе му предложи на Советот да пре-
земе соодветни мерки. 

Член 10 
Институтот за меѓународна политика и стопан-

ство, основан со Уредбата за оснивање Институ-
тот за меѓународна политика и стопанство („Служ-
бен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 107/47), ја продолжува ^ра-
ботата под ист назив, со задачите и положбата 
утврдени со овој закон. 

Член 11 
Статутот на Институтот се донесува во соглас-

ност со Сојузниот извршен совет. 
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Член 12 
Својот статут Институтот ќе го усогласи со од-

редбите на овој закон во рок од шест месеци од 
денот на влегувањето во сила на ОВОЈ закон. 

Член 13 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ*. 

159. 
Врз основа на Уставниот амандман XXXVII 

точка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОРИС-
ТЕЊЕ НА СЕ РД СТВ АТ А ОД НАДОМЕСТОКОТ 
ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ ВО КРАЈБРЕЖНОТО 

МОРЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Се прогласува Законот за користење на сред-
ствата од надоместокот за стопански риболов во 
крајбрежното море на Југославија, што го усвои 
Coiyзната скупштина, на седницата на Соборот на 
народите од 21 февруари 1974 година и на седницата 
на Стопанскиот собор од 21 февруари 1974 година. 

ПР бр. 280 
21 февруари 1974 година 

Белград 

Претседател на Репуб-
ликата, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседатет 
на Сојузната« скупштина. 
Мијалко Тодоровић е. р. 

З А К О Н 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД НАДО-
МЕСТОКОТ ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ ВО КРАЈ-

БРЕЖНОТО МОРЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Средствата што, врз основа на меѓународен до-

говор, ќе се остварат од надоместокот за вршење 
на стопански риболов во крајбрежното море на Ју-
гославија, и припаѓаат во динарска вредност на 
републиката на чиј дел од крајбрежното море 
странски рибарски бродови вршат стопански ри-
болов. 

Ако стопанскиот риболов се врши во деловите 
на крајбрежното море на две или повеќе републи-
ки, со меѓусебен договор на тие републики се од-
редуваат критериумите за поделба на вкупно оства-
рените средства и делот на средствата што и при-
паѓа поединечно на секоја република. 

Член 2 
На републиките од член 1 на овој закон Народ-

ната банка на Југославија ќе им ги стави на рас-
полагање динарските средства од надоместокот што 
им припаѓаат. . 

Сојузниот извршен совет, врз основа на усо-
гласените ставови со надлежните републички и 
покраински органи, гложе да одреди еден дел на 
динарската вредност од наплатениот надоместок да 
им се исплатува на републиките од член 1 на овој 
закон, на нивно барање, во девизи во кои е напла-
тен надоместокот. 

Член 3 
Средствата од надоместокот за вршење на сто-

пански риболов во крајбрежното море на Југосла-
вија, што се остварени според прописите што ва-
желе до денот на влегувањето во сила на овој за-
кон, а кои се наоѓаат кај деловните банки, и сред-
ствата што на деловните банки ќе им бидат вратени 
од корисниците на кредитот даден од средствата 
од надоместокот, им припаѓаат на републиките 
на чии територии се наоѓаат тие деловни банки, а 
овие републики располагаат со тие средства и им 
ја одредуваат намената. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат Законот за користење на 
средствата од надоместокот за стопански риболов 
во крајбрежното море на Југославија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 35/65 и 14/66) и Одлуката за 
распоред на средствата од надоместокот за вршење 
стопански риболов во крајбрежното море на Југо« 
славија („Службен лист на СФРЈ", бр. 20/66). 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

160. 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ УСЛОВИ ЗА 
ПРИВРЕМЕНО ВРАБОТУВАЊЕ И ЗА ЗАШТИ-
ТАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ГРАЃАНИ НА РА-

БОТА ВО СТРАНСТВО 

Се прогласува Законот за измена на Законот 
за основните услови за привремено вработување и 
за заштитата на југословенските граѓани на работа 
во странство, што го усвои Сојузната скупштина, 
на седницата на Соборот на народите од 21 февру-
ари 1974 година и ка седницата на Општествено-по-
литичкиот собор од 21 февруари 1974 година. 

ПР бр. 278 
21 февруари 1974 година 

Белград 

Претседател на Репуб-
ликата, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић, е. р. 

У 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ УС-
ЛОВИ ЗА ПРИВРЕМЕНО ВРАБОТУВАЊЕ И ЗА 
ЗАШТИТАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ГРАЃАНИ 

НА РАБОТА ВО СТРАНСТВО 

Член 1 
Во Законот за основните услови за привремено 

вработување и за заштитата на југословенските 
граѓани на работа во странство („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 33/73) во член 18 став 1 точка 2 се 
менува и гласи: 
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,.2) да има својство на работник во здружениот 
труд на неодредено време и во тоа својство да по-
минал на работа во организација на здружениот 
труд најмалку шест месеци, непосредно пред упа-
тувањето на работа во странство да бил привреме-
но невработен најмалку шест месеци или првпат 
да се вработува. По исклучок, овие услови не мо-
раат да ги исполнуваат работници кои организа-
циите на здружениот труд ги упатуваат на работа 
во земји во развој;". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

161. 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 1; издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
НА ЗАКОНОТ ЗА ПОЛАГАЊЕ ДЕПОЗИТ ПРИ 
ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА ВО НОВИ НЕ-
СТОПАНСКИ И ^ПРОИЗВОДНИ ИНВЕСТИЦИИ 

Се прогласува Законот за измена на Законот 
за полагање депозит при инвестициони вложувања 
во нови нестопански и непроизводни инвестиции, 
што го усвои Сојузната скупштина, на седницата 
на Соборот на народите од 21 февруари 1974 година 
и на седницата на Стопанскиот собор од 21 февру-
ари 1974 година. 

ПР бр. 282 
21 февруари 1974 година 

Белград 

Претседател на Репуб-
ликата, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић е. р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ПОЛАГАЊЕ ДЕ 
ПОЗИТ ПРИ ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА ВО 
НОВИ НЕСТОПАНСКА! И НЕПРОИЗВОДНИ ИН-

ВЕСТИЦИИ 

Член 1 
Во Законот за полагање депозит при инвести-

циони вложувања во нови ^стопански и ^ п р о и з -
водни инвестиции („Службен лист на СФРЈ", бр. 
33/71, 23/72, 71/72 и 40/73) во член 4 точка 4 се заме-
нува со две нови точки, кои гласат: 

.,4) за изградба на објекти и за набавка на 
опрема за кои со посебни сојузни прописи се утвр-
дени програмите за развој и модернизација и се 
обезбедени потребните финансиски средства; 

5) за изградба на складнион простор за потре-
бите на сојузните стоковни резерви, ако инвести-
тор на таа изградба е Сојузната дирекција за ре-
зерви на индустриски производи или Сојузната 
дирекција за резерви на прехранбени производи/4 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден 

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

162. 

В р з . основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ СО ЗЕМ-

ЈИШТА И ЗГРАДИ 

Се прогласува Законот за дополнение на Зако-
нот за прометот со земјишта и згради, што го усвои 
Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на 
народите од 21 февруари 1974 година и на седни-
цата на Општествено-политичкиот собор од 21 фе-
вруари 1974 година. 

ПР бр. 283 
21 февруари 1974 година 

Белград 
Претседател на Репуб-

ликата, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић е. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ 

СО ЗЕМЈИШТА И ЗГРАДИ 

Член 1 
Во Законот за прометот со земјишта и згради 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 43/65, 57/65 и 17/67) 
по член 40в се додава нов член 40г, кој гласи: 

„На странски државјанин кој има особени за-
слуги за Народноослободителната борба на наро-
дите и народностите на Југославија, може да му 
се дозволи да стекне право на сопственост На се-
мејна станбена зграда, како и право на користење, 
односно право на сопственост на земјишната пар-
цела на која се наога таа зграда. 

Дозволата ја издава надлежниот републички, 
односно-покраински орган на управата.41 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

163. 
Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 

став 3 алинеја 4, Сојузната скупштина, иа седница-
та на Соборот на народите од 21 февруари 1974 го-
Д1ша и на седницата на Општествено-политичкиот 
собор од 21 февруари 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ НА ЧЛЕН НА 

СОВЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Се разрешува од должноста на член на Советот 
на федерацијата Ида Сабо, на нејзино барање. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 923 
21 февруари 1974 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић, е. р. 

Потпретседател 
на Општествено-политич- Претседател 

киот собор, на Соборот на народите^ 
Илија Рикановиќ, е. р. Мика Шпил»ак, е, р. 
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164. 

Врз основа на член 36 точка 35 став 2 од Зако-
нот за оданочување на производи и услуги во про-
метот („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/72, 55/72 и 
28/73), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБОДУ-
ВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОК НА ПРОМЕТ 
НА МЕДАЛЈОНИ, ЗНАЧКИ И ПРИДАТОЦИ, ШТО 
СЕ ИЗДАВААТ ПО ПОВОД НА НАСТАНИ ОД ПО-
СЕБНО ЗНАЧЕЊЕ ЗА НАРОДИТЕ И НАРОДНОС-

ТИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Во Одлуката за ослободување од плаќање на 
данок на промет на медалјони, значки и придатоци, 
што се издаваат по повод на настани од посебно 
значење за народите и народностите на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 3/74) по точка 1 се 
додава нова точка 1а, која гласи: 

„1а. Основен данок на промет не се плаќа ниту 
на прометот па следните производи од точ. 1 и 2 на 
тар. бр. 13 од Тарифата на основниот данок на про-
мет, која е составен дел на Законот за оданочување 
на производи и услуги во прометот, и тоа: 

1) на јубиларни златни плакети, на јубиларни 
значки за веќниците на АВНОЈ и на јубиларни знач-
ки за делегати, што ги издава Сојузниот одбор за 
прославата на 30-годишнината на II заседание на 
АВНОЈ; 

2) на јубиларни (меморијални) златници и сре-
бреници со приказ на првите покрупни партизански 
единици и на првите слободни територии во Маке-
донија, што ги издава Одборот за прославата на 
30-годишшшата на формирањето на првите парти-
зански единици во Македонија при Републичкиот 
Сојуз на здруженијата на борците од Народноосло-
бодителната војна на Македонија". 

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

Е. п. бр. 122 
20 февруари 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

165. 
Врз основа -на член 16 став 1 од Законот за из-

вршување на Буџетот на федерацијата за 1974 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 71/73), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 
СРЕДСТВАТА НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
ЗА 1974 ГОДИНА ЗА ПОКРИТИЕ НА ОБВРСКИТЕ 

ЗА ПОВЛАСТЕНО ВОЗЕЊЕ 

1. На организациите на здружен труд што се 
занимаваат со превоз на патници во јавниот 
сообраќај (во понатамошниот текст: сообраќајните 
организации) им се исплатува надоместок за из-
вршениот превоз во патничкиот сообраќај на ли-
цата што имаат право на повластици во возењето 
(во понатамошниот текст: повластиците), и тоа: 

1) на членовите на Претседателството на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија; 

2) на членовите на Советот на федерацијата; 
3) на пратениците (делегатите) на Сојузната 

скупштина; 
4) на членовите на Сојузниот извршен совет; 
5) на народните херои; 
6) на носителите на „Партизанска споменица 

1941"; 
7) на борците од Шпанската националноосло-

бодителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 
година; 

8) на лицата одликувани со орден Караѓорѓева 
ѕвезда со мечеви, со орден Бел орел со мечеви и со 
Златен медал на Обилиќ, востановен во Црна Гора 
1851 година; 

9) на воените и на мирновремените воени ин-
валиди и уживатели на семејна инвалиднина; 

10) на слепите лица и на нивните придруж-
ници. 

2. Лицата од точка 1 на оваа одлука користат 
повластици, и тоа: 

1) членовите на Претседателството на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, 
членовите на Советот на федерацијата, пратени-
ците (делегатите) на Сојузната скупштина и чле-
новите на Сојузниот извршен совет — повласти-
ц и ^ предвидени со Законот за престанок на ва-
жењето на Одлуката за лицата, што имаат право 
на повластица во возењето при користењето на го-
дишниот одмор и на Одлуката за определување 
повластици во патничкиот сообрќаај („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 56/65), со Законот за Советот 
на федерацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
22/73) и со Законот за Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 32/71 и 54/71). Тие 
лица имаат право на бесплатен превоз во желез-
ничкиот, поморскиот и речниот сообраќај, како и 
на повластица од 50% за превоз во воздушниот 
сообраќај со тоа што превозот со авион да почне 
или да се заврши во Белград. 

Членовите на Претседателството на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија корис-
тат повластици врз основа на легитимација на 
член на Претседателството на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија, членовите на 
Советот на федерацијата — врз основа на легити-
мација на член на Советот на федерацијата, пра-
тениците (делегатите) на Сојузната скупштина 
врз основа на легитимација на пратеник (делегат) 
на Сојузната скупштина и членовите на Сојузниот 
извршен совет — врз основа на легитимација на 
член на Сојузниот извршен совет; 

2) народните херои — повластиците предви-
дени со Законот за-основните права на лицата од-
ликувани со Орден на народен херој („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 67/72). Тие повластици се ко-
ристат врз основа на легитимација за бесплатно 
возење на носителите на Орден на народен херој 
и Орденската книшка на народен херој што се 
пропишани со Правилникот за користење на бес-
платно и повластено возење на лицата одликувани 
со Орден на народен херој („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 24/73); 

3) носителите на „Партизанска споменица 1941" 
— повластиците предвидени со Законот за основ-
ните права на носителите на „Партизанска споме-
ница 1941" („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72 и 
40/73). Тие повластици се користат врз основа на ле-
гитимација за бесплатно и повластено возење на но-
сителите на „Партизанска споменица 1941", пропи-
шана во Правилникот за користење на бесплатно 
и повластено возење на носителите на „Партизан-
ска споменица 1941" („Службен лист на СФРЈ", бр. 
24/7.3); 

4) борците од Шпанската националноослободи-
телна и револуционерна војна од 1936 до 1939 го-
дина — повластивте предвидени со Законот за 
основните права на борците од Шпанската нацио-
на пноослободителна и револуционерна војна од 
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1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
67/72 и 40/73). Тие повластици се користат врз основа 
на легитимација за бесплатно и повластено возење 
на борците од Шпанската националноослободител-
на и револуционерна војна од 1936 до 1939 година, 
пропишана со Правилникот за користење на бес-
платно и повластено возење на борците на Шпан-
ската националноослободителна и револуционерна 
војна од 1936 до 1939 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 24/73); 

5) лицата одликувани со орден Караѓорѓева 
ѕвезда со мечеви, со орден Бел орел со мечеви и со 
Златен медал на Обилиќ, востановен во Црна Гора 
1851 година — повластиците предвидени со Зако-
нот за основните права на лицата одликувани со 
орден Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, со орден Бел 
орел со мечеви и со Златен медал на Обилиќ 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72 и 22/73). Тие 
повластици се користат врз основа на легитимација 
за бесплатно возење на носителите на орден Кара-
ѓорѓева ѕвезда со мечеви, на орден Бел орел со ме-
чеви и на Златен медал на (Збилиќ, пропишани со 
Правилникот за користење на бесплатно возење 
на лицата одликувани со орден Караѓорѓева ѕвез-
да со мечеви, со орден Бел орел со мечеви и со 
Златен медал на Обилиќ 0, Службен лист на 
СФРЈ", бр. 27/73); 

6) воените и мирновремените воени инвалиди 
и уживателите на семејна инвалиднина — повлас-
тиците предвидени со Законот за воените инвали-
ди („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72). Тие повлас-
тици се користат врз основа на објава за бесплат-
но возење на корисникот на правата според Зако-
нот за воените инвалиди и на книшката за по-
властено возење на воен инвалид, што се про-
пишани со Правилникот за остварување на пра-
вото на воените инвалиди на бесплатно и повла-
стено возење („Службен лист на СФРЈ", бр. 24/73); 

7) слепите лица и придружниците на слепи ли-
ца—повластивте предвидени со Законот за пре-
станок на важењето на Одлуката за лицата што 
имаат право на повластица во возењето -при ко-
ристењето на годишниот одмор и на Одлуката за 
определување повластици во- патничкиот сообра-
ќај („Службен лист на СФРЈ", бр. 56/65). Тие лица 
имаат право на повластица од 75% во железнич-
киот, поморскиот, речниот и автобускиот сообра-
ќај и 50Vo во авионскиот сообраќај. Тие повласти-
ци се користат врз основа на легитимацијата за 
слепи лица издадена од страна на Сојузот на сле-
пите на Југославија. 

Надоместокот од став 1 на оваа точка (во по-
натамошниот текст: надоместокот) им се исплату-
ва на сообраќајните организации само за превоз 
извршен во внатрешниот јавен сообраќај, и тоа на 
релациите односно линиите предвидени во возниот 
ред и по однапред утврдените р е д е н и цени за пре-
возот. 

3. Надоместокот им се исплатува на сообраќај-
ните организации врз основа на докази за извр-
шениот превоз на корисниците на повластица. 

По исклучок од одредбата на став 1 на оваа 
точка, на железничките транспортни претприја-
тија надоместокот за бесплатен превоз на члено-
вите на Претседателството на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија, на членовите на 
Советот на, федерацијата, на пратениците (деле-
гатите) на Сојузната скупштина и на членовите 
на "Сојузниот извршен совет им се исплатува во 
паушален износ. Висината на тој надоместок ја утвр-
дува сојузниот секретар за сообраќај и врски, 
во спогодба со сојузниот секретар за фи-
нансии и со Заедницата на југословенските желез-
ници, врз основа на бројот на корисниците на по-
властици, проценетиот број на патувања, процеп 

нетиот - просечен превозен пат и износот на редов-
ната цена на возниот билет на просечниот пат за 
едно патување во односниот период. 

4. Надоместокот се исплатува врз основа на 
барање за исплата на надоместокот, што сообраќај-
ната организација ft го поднесува на Службата на 
општественото книговодство ка ј која има жиро-
-сметка. 

5. Исплатата по барањата од точка 4 на оваа 
одлука ја врши Службата на општественото кни-
говодство од средствата на Буџетот на федерација-
та за 1974 година, позиција 755 — За покритие на 
обврските за повластено возење. 

6. Сојузниот секретар за финансии, во спогод-
ба со сојузниот секретар за сообраќај и врски, 
ќе го пропише начинот на исплатувањето на надо-
местокот на сообраќајните организации за искори-
стените бесплатни и повластени возења, како и 
документацијата што се поднесува кон барањето 
за исплата на надоместокот. 

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

Е. п. бр. 123 
20 февруари 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

166. 

Врз основа на член 396 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Ус-
тавниот суд на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНИОТ ДЕЛОВНИК НА УСТАВ-

НИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. До донесувањето на Деловникот на Уставниот 
суд на Југославија, а најдоцна до 31 декември 1974 
година, во постапката на Уставниот суд на Југосла-
вија и во поглед на неговата организација се при-
менуваат како одредби на Привремениот деловник 
на Уставниот суд на Југославија правилата содр-
жани во следните одредби на Законот за Уставниот 
суд на Југославија од 24 декември 1963 година, и 
тоа: во член 4 ст. 2 и 3, чл. 5, 6, 13, 14, 20, 23, 24 и 
26 став 2, чл. 27 и 35 став 1, чл. 44, 47, 48, 50, 52 
до 54, 57 до 63, 65 до 67, 69, 70 и 71 ст. 2 и 3. 

2. До донесувањето на Деловникот на Уставниот 
суд на Југославија, а најдоцна до рокот утврден во 
точка 1 на оваа одлука, остануваат во сила следните 
одредби на Деловникот на Уставниот суд на Југо-
славија („Службен лист на СФРЈ", бр. 26/64 и 9/73), 
и тоа: чл. 2, 3, 5 до 8, 10 до 12, 14 до 47, 48 ст. 2 
и 3, чл. 49 до 51 и 54 до 68. 

3. Одредбите на оваа одлука се применуваат во 
согласност со Уставот на СФРЈ. 

4. Оваа одлука влегува БО сича наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Су бр. 224/74 
25 февруари 1974 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Блажо Јовановиќ, е. р. 
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167. 
Врз основа на член 6 ст. 1 и 4 од Законот за 

техничките нормативи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 12/65, 55/69 и 13/73), во согласност со сојузниот 
секретар за труд и социјална политика, сојузниот 
секретар за стопанство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА ЗАШТИТА НА 
НИСКОНАПОНСКИ МРЕЖИ И НА ПРИПАЃАЧКИ-

ТЕ ТРАНСФОРМАТОРСКИ СТАНИЦИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се одредуваат техничките 

нормативи за заштита на нисконапонски мрежи и 
на припаѓачките трансформаторски станици, што 
служат за напојување и за развод на електрична 
енергија. 

Одредбите на овој правилник се применуваат и 
на нисконапонскиот развод. 

Член 2 
Заради заштита на нисконапонските мрежи и 

на-прапаѓачките трансформаторски станици, ќе се 
применуваат и другите важечки технички прописи 
и југословенски стандарди, ако со одредбите на овој 
правилник не е одредено поинаку. 

Одредбите на овој правилник не се однесуваат 
ка контактните водови за електрична влеча. 

Дефиниции на поимите 

Член 3 
Долунаведените изрази, во смисла на овој пра-

вилник, го имаат следното значење, и тоа: 
1) нисконапонско погонско заземјување (во по-

натамошниот текст: погонското заземјување) е не-
посредното заземјување на неутралниот спроводник 
односно на нулевата точка (ѕвездиштето) на ниско-
напонското намотување на трансформаторот; 

2) заштитно заземј ување е системот на заземју-
вањето на металните делови на постројката што не 
му припаѓаат на струјното коло, но можат да дојдат 
под напон поради дефект или други причини; 

3) високонапонско погонско зазјемување е работ-
ното зазјемување на металните делови што му при-
паѓаат на струјното коло на високонапонската елек-
трична постројка. 

Површинско или еднопотенцијално зазјемување 
е системот ЕО кој меѓусебно се поврзани сите четири 
типови на заземјување: високонапонското заштитно, 
нисконапонското заштитно, погонско™ и громобран-
ското заземјување; 

4) нисконапонски направи се уредите чиј нази-
вен напон не преминува 1000 V помеѓу кои и да било 
делови; 

5) влсоконапонски направи се уредите чиј на-
зивен напон преминува 1000 V помеѓу кои и да било 
делови; 

6) атмосферски пренапони се пренапоните што 
настануваат во електроенергетските направи под 
влијание на атмосферскиот електрицитет; 

7) специфичен отпор на земјата е отпорот на 
1 m3 земја измерен помеѓу две спротивни страни на 
коцка чиј раб е 1 m, а се изразува во от-метри; 

8) струјно преоптоварување е оптоварувањето на 
електричните направи со струја која е поголема од 
називната струја во струјното коло; 

9) нисконапонска мрежа е електричната развод-
на и напој на мрежа, чиј називе« напон не преми-
ува 1000 V; 

10) надземни водови се сите електрични водови 
што служат за надземно водење и развод на елек-
трична енергија, како и за напојување со електрич-
на енергија спроводници, заштитни јажиња, водови 
за заземј ување, заземјувачи); 

11) упориште е секоја конструкција што служи 
за носење изолатор^ спроводник и заштитни Р О Д О -
ВИ (на пример: столб, ѕиден или покривен носач и ел.) 
и претставува фиксна точка во нисконапонската 
мрежа; 

12) самоносечки кабли се каблите што во својот 
плашт имаат и челично јаже што го носи целиот 
кабел; 

13) сигурносно растојание D е најмалото дозво-
лено растојание помеѓу деловите под напон и зазем-
јениот дел на водот, односно направата; 

14) сигурносна височина е најмалата дозволена 
вертикална оддалеченост на спроводниците над ни-
вото на почвата, при уклон на +40°С и максимално 
оптоварување од ветер; 

15) сигурносна оддалеченост е најмалата одда-
леченост на спроводниците ОДЕЈОСНО на деловите на 
развод под напон, во кој и да било правец од зем-
јата или од некој објект на земјата, при ук лон на 
+40°С и максимално оптоварување од ветер; 

16) столб е самостоечко упориште што служи за 
носење на спроводниците на електричните водови, 
а може да биде од дрво или од дрвена конструкција, 
од метал, од армиран бетси или од друг материјал; 

17) ѕидни потпори и конзоли се металните упо-
ришта зацврстени во ѕидовите на згради, а служат 
за носење на електричните водови. 

18) ѕидни носачи се металните конструкции што 
се поставуваат на бочните страни на зграда во вер-
тикална насока, а служат за носење на електрични-
те водови, 

19) П О К Р И Е Н И носачи се металните конструкции 
поставени вертикално на покривот на зграда, и слу-
жат за носење на електричните водови; 

20) отпор на заземјување е збирот на отпорите 
на распростирање™ на заземјувачите и отпорот на 
водовите за заземјување; 

21) отпор на распростирање на заземјувачите е 
отпорот помеѓу заземјувачите и референтната земја. 

И. ТРАНСФОРМАТОРСКИ СТАНИЦИ 

1. Високонапонско погонско и високонапонско заш-
титно заземјување на направи во трансформаторски 

станици 

Член 4 
Високонапонското погонско заземјување, по пра-

вило, се спојува со високонапонското заштитно за-
земјување. 

Во високонапонски погонски заземјувања спа-
ѓаат: 

1) заземјувањето на високонапонските намоту-
вања на мерните напонски трансформатори; 

2) заземјувањето на мерните кондензатори; 
3) заземјувањето на активните и реактивните 

(индуктивните) отпори во неутралните точки на ге-
нераторите и трансформаторите за посредно зазем-
јување; 

4) заземјувањето на неутралната точка на транс-
форматорите на непосредното заземјување на мре-
жата или преку мали отпори; 

5) заземјувањето на мутатори; 
6) високонапонското погонско заземјување одре-

дено во член 3 точка 3_на овој правилник , 

2. Заземјување на нисконапонеки направи во транс-
форматорски станици 

Член 5 
Ако при заземјувањето на нисконапонските на-

прави во трансформаторските станици е изведено 
здружено погонско и заштитно заземјуавње, сите 
метални делови на нисконапонските направи, кои 
лесно можат да дојдат под напон, се врзуваат на 
заедничко заземј ување. 

К а ј системот на површинско заземјување ну-
Левата точка (ѕвездиштето) на секундарното намоту-



Страна 286 — Број 11 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток, 28 февруари 1974 

вање на трансформаторите се врзува во една заед-
ничка точка со нисконапонското заштитно заземју-
ваље. Помеѓу високонапонското и громобранското 
заземјување, кои се врзани галвански во еден сис-
тем, и иисконапонското заземј ување, во специјални 
случаи, врзувањето се изведува преку напонски оси-
гурувач со минимален напон од 2 kV (станици со 
насочени ТТ врски, радио и ТВ станици и сл.). 
Ка ј драгите погони, ова врзување се изведува со 
галванско спојување на сите заземјувЈња во еден 
систем. 

Во системот на површинското заземјување се 
изведува безструјно нулување ка ј кое водот за заш-
титното нисконапонско заземјување се доведува во 
траисформаторската станица на заедничко повр-
шинско заземј ување. 

Ако, пак, е изведемо одвоено погонско и заш-
титно заземјување, треба да се постапи на следниот 
начин, и тоа: 

1) ако нисконапонските направи се наоѓаат во 
ист простор во кој се наоѓаат и високснапонските 
направи, металните делови на нисконапонските на-
прави се врзуваат па . нисконапонското заштитно 
заземјување. Во тој случај неутралниот спроводник 
мора да биде изолиран; 

2) ако нисконапонскиот приклучок на трансфор-
маторската станица е изведен со помош на изоли-
рано положен кабел со должина од најмалку 20 гп, 
кабелската глава треба да се врзе на неутралниот 
спроводник. При тоа мора да биде обезбедена по-
требната изолација од металните делови што се 
приклучени на заштитното заземјување. 

За да се спречат пробои поради атмосферски 
пренапони при заземјувањето од точка 2 став 4 на 
овој член, изолациите помеѓу металните делови што 
се врзани за заштитното заземјување и деловите на 
нисконапонските погонски струјни кола, треба да 
бидат разда лечени најмалку 10 cm, доколку не е 
применет системот на површинското еднопотенци-
јално заземј ување. 

Член 6 
Ако нискснапонските направи се во посебен 

простор, металните делови на нисконапонските на-
прави можат да се приклучат на погонското зазем-
јување. 

Член 7 
Ако зградата е од армиран бетон или од чели-

чен скелет, односно ако постои поинаква галванска 
врска помеѓу заземените делови на високонапон-
ските и нисконапонските направи или ако метал-
ните делови на нискоиапонските направи можат од-
надвор да се досигнат, металните делови на ниско-
напонските направи треба да се приклучат на заш-
титното заземјување, придржувајќи се кон условите 
од член 5 ша овој правилник. 

Член 8 
Ако штсконапоискиот приклучок на трансфор-

маторска^^ станица е изведен со помош на-кабел, 
кабелската глава треба да се врзе на заштитното 
заземјуваље. При тоа мора да биде обезбедена по-
требната изолација од металните делови што се вр-
зани на погонског заземјување. 

Член 9 
Металните делови на н и е к е е; а п оп е к ri т е направи 

можат да се купуваат ако се во нисконапонската 
мрежа исполнети условите за нулување. 

Член 10 
Ако трансформаторспата станица е од армиран 

бетон или од метал, односно ако металните делови 
кон однадвор можат да се досегнат, се с-аземјепи, 
од надворешната страна на таа станица треба да се 
постани заземјување заради обликување на потен-
цијалот, со тоа што тоа заземјување се приклучува 
на заштитното зазсмјување. Тоа се постига, на при-
мер, со вкопување на лента за заземјување на рас-
тојание од 1 т од објектот, а во длабочина од 50 cm, 

, Кај системот на површинското заземјување сите 
метални делови на зградата, металните маси и бе-
тонската арматура на зградата мораат да бидат 
галвански врзани на системот на површинското за-
земјување. Кај овој систем на заземј ување се поста-
вуваат два прстени на голи спроводници за заземју-
вање. Едниот прстен се поставува во внатрешноста 
на зградата а другиот околу трансформаторската 
станица на оддалеченост од 2 m и во длабочина до 
80 cm доколку не е изведено заземјување во темелот 
на зградата. Обата прстени на повеќе места меѓу-
себно се поврзуваат во еден систем (најмалку на се-
која страна по еден спој). 

3. Погонско заземјување одвоено од заштитното за-
земјување 

Член И 
Погонското заземј ување треба, по правило, да 

се изведе одвоено од* заштитното заземјување ако 
високонапонската и нисконапонската мрежа е из-
ведена под земјата и доколку не е изведен систе-
мот на површинското заземјување. 

Член 12 
Како надземни мрежи треба да се сметаат и оние 

мрежи во кои само приклучоците, на страната на 
високиот или нискиот напон на трансформаторската 
станица, се изведени со помош на кабел. 

Член 13 
Погонското и»заштитното заземј ување треба да 

се изведат одвоено во високонапопската мрежа сос-
тавена од кабелски и надземни водови во следните 
случаи: 

1) ако на трансформаторсхата станица е при-
клучен само еден високонапонски кабелски вод; 

2) ако на трансформаторската станица се при-
клучени два или повеќе високонапонски кабелски 
водови чија должина изнесува помалку од 3 km. 

Член 14 
Ако приклучокот е изведен со помош на еден 

високонапонски кабел, а високонатонската мрежа 
се состои претежно од кабли, гложе да се изведе 
здружено (заедничко) заземјување. 

Член 15 
Погонско™ .заземјување мора да биде изведено 

така што оддалеченоста од заштитното заземјување 
да биде најмалку 20 ш од која и да е точка на за-
земјувањето, доколку не е изведен системот на по-
вршинекото заземјување. 

Таа оддалеченост се однесува на сите делови на 
зазехмјувањето (вклучувајќи го заземјувањето заради 
обликување на потенцијалот и водовите за заземју-
вање положени во земјата). 

Член 16 
Ако нископапонските приклучоци на трансфор-

маторската станица се изведени над земјата неу-
тралните спроводници, по правило, се врзуваат на 
заземјувачите на пониското заземјување на првиот 
столб. 

Член 17 
Ако во трансформаторската станица постои по-

голем број нисконапонски изводи, заземјувањето на 
неутралниот спроводник треба, по правило, да се из-
работи на секој извод. Меѓутоа, вкупниот отпор на 
сите з а с е ј у в а н и не смее да премине 5 о т а . 

Член 18 
Ако поради голем специфичен отпор на земјата 

заземјувањето на првите столбови би предизвикало 
тешкотии, тоа може да се распредели на повеќе 
столбови, со тоа што оддалеченоста помеѓу најмногу 
оддалечените заземјувачи да не биде поголема од 
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200 т . Ниеден заземјувач не смее да биде оддалечен 
од трансформаторската станица повеќе од 100 м. 

Член 19 
АКО приклучокот на нисконапонскиот вод на 

трансформаторската станица е изведен со помош на 
кабел, на преминот помеѓу кабелот и воздушниот вод 
мораат да се постават нисконапонски одводиици на 
преиапон, а заземјувањето се изведува на тоа место 
или на друг столб. Ако заземјувањето е изведено на 
друг столб, заземјувачот мора да биде оддалечен 
најмалку 20 m од првиот столб, доколку не е изве-
дено површинското заземјување. 

, Член 20 
Ако приклучниот кабел на надземниот ниско-

напонски вод е положен изолирано во должина од 
најмалку 20 ш од трансформаторската станица, за-
земјувањето треба, по правило, да се изведе ка ј 
првиот столб. 

Член 21 
Ако нисконапонскиот извод е изведен со помош 

на кабел непосредно до потрошувачите, ка ј транс-
форматорската станица кабелот мора да биде изо-
лирано положен, и тоа во должина од најмалку 
20 ш, доколку не е изведен системот на површинс-
кото заземјување. 

Член 22 
Наместо погонските заземјувања наведени во чл. 

6 до 19 на овој правилник, може да се положи по-
себно погонско заземјување кое непосредно е врзано 
со неутралниот спроводник на нископапонската раз-
водна табла во трансформаторската станица. 

Член 23 
Приклучокот на заземјувањето може да се из-

веде со помош на спроводник изолирано положен 
во земјата. 

Член 24 
Приклучокот на заземјувањето може да се из-

веде и со помош на надземен вод, преку посебно 
поставен столб ка ј заземјувачот. 

Надземниот вод мора да биде изработен така 
што можноста за прекинување да биде минимална. 

Надземниот вод се изведува со помош на поцин-
куваво челично јаже чиј пресек изнесува најмалку 
50 mm2. 

4. Погонско заземјување здружено со заштитното 
заземјување и површинско заземјување 

Член 25 
Вкупниот отпор на здруженото, односно на по-

вршинското заземјување ка ј трансформаторската 
станица и на другите заземјувања во нисконапонс-
ката мрежа не смее да ја премине вредноста од 
2 ота . 

Здруженото односно површинското заземјување 
во близината на трансформаторската станица не 
смее да ја премине вредноста од 5 ота . 

Член 26 I 
При димензионирањето на здруженото односно 

на површинско^ заземјување, струјата на земјо-
спојот на високонапонската мрежа не смее на за-
земјувачот да предизвикува напон повисок од 125 V. 

Во случајот од став 1 на овој член, отпорот на 
здруженото, односно на површинско™ заземјување 
кај трансформаторската станица и во нисконапонс-
ката мрежа мора да биде помал од 2 ома. 

Член 27 
Заштитното заземјување и погонско™ заземју-

вање се здружуваат; 

1) ако високонапонските и нисконапонските 
мрежи се изведени со помош на кабли; 

2) ако високонапонската мрежа е изведена со 
помош на кабли, а нисконапонската мрежа од над-
земни водови. Како надземни мрежи се сметаат и 
мрежите што имаат кратки кабелски приклучоци на 
трансформаторската станица; 

3) ако високонапонската мрежа е составена од 
кабли и од 1едземни водови, а не се бараат одвое-
ните заземјувања од член'13 на овој правилник; 

4) ако високонапонската мрежа е од надземни 
водови, а нисконапонската мрежа претежно ка-
белска; 

5) ако посебното заземј ување не може да се из-
веде поради кабли, метални водоводни цевки и други 
метални цевки; 

6) ако е изведено површинско™ заземјување. 

5. Трансформаторски станици во ѕидани згради 

Член 28 
Растојанието помеѓу заштитните прегради (преч-

ки, мрежи и плочести облоги) и деловите што се 
поставени зад тие прегради а се наоѓаат под низок 
напон, мораат да изнесуваат најмалку: 

1) 200 mm — ако се во прашање пречки; 
2) 100 mm — ако се во прашање мрежи; 
3) 40 mm — ако се во прашање плочести облоги. 

Член 29 
За да се спречи ширењето на пожар, трансфор-

маторски™ станици мораат да бидат одвоени од 
другите простории со преградни ѕидови, со челични 
врати и ел. 

Член 30 
Трансформаторски™ станици мораат да се из-

градат така односно да се проветруваат така што 
температурата на воздухот за ладење во нив да не 
ги премине највисоките вредности дозволени за на-
правите и гасовите што настануваат во тие станици 
да можат непречено да излегуваат. 

Член 31 
Воздухот од трансформаторската станица мор^ 

да излегува непосредно надвор. Отворите мораат да 
бидат изградени така што на прометните места да не 
ги загрозуваат минувачите. 

6. Трансформаторски станици на отворен простор 
и подвижни трансформаторски станици 

Член 32 
За изградбата на трансформаторски™ станици 

на отворен простор и на подвижните трансформа-
торски станици важат одредбите на Прописите за 
техничките мерки за погон и одржување на елек-
троенергетски постројки („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 19/68), кои се составен дел на Правилникот за 
техпичктие мерки за погон и одржување на електро-
енергетски постројки („Службен лист на СФРЈ", бр. 
19/68) и одредбите на Правилникот за техничките 
нормативи за електроенергетските постројки со на-
зивен напон над 1000 V („Службен лист на СФРЈ'', 
бр. 4/74). 

7. Трансформаторски станици иа столбови 

Член 33 
Носечката конструкција за трансформатори Џ 

другата опрема на столбови треба заштитно да се 
заземјат. На исто заземјување треба да се врзат И 
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сите други метални конструкции на столбот, па и 
раставувачот. 

Околу основата на столбот со трансформаторот 
треба да се постави заземјување за обликување на 
потенцијалот, на пример во облик на прстен околу 
столбот, на растојание од 1 m, а во длабочина од 
50 cm и да се поврзе со заземјувањето на столбот. 

Член 34 
Нисконапонскиот- развод мора да се вгради во 

затворен и механички отпорен орман кој е заштитен 
од врнежи и од собирање на кондензирана вода. 

8. Подвижни трансформаторски станици 

Член 35 
Подвижните трансформаторски станици на вози-

ла, (на пример за земјоделски машини) треба да се 
заградат така што да се оневозможи случаен допир 
на деловите ка возилото, на приклучниот столб и на 
водот за заземјување. Покраj тоа, возилото мора да 
биде опремено со изолирано стој ал шие за ракувачот. 

ЧЛен 36 
Во поглед на заштитата на нископапонските де-

лови на подвижните трансформаторски станици се 
применуваат одредбиве на Техничките прописи за 
изведување на електроенергетски инсталации во 
згради (Додаток на „Службен лист на СФРЈ", бр. 
43/G6), кои се составен дел на Правилникот за тех-
ничките мерки и условите за изведување електро-
енергетски инсталации во згради (.»Службен лист на 
СФРЈ'-, бр. 43'6б) и одредбите на Правилникот за 
техничките мерки за електроенергетските постројки 
од низок напон во земјоделството (.,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/70). 

Член 37 
Подвижните трансформаторски станици за при-

клучок на надземни водови треба да се заземаат па 
доволно растојание, на пример на соседниот столб. 
Водот за загорување треба да се положи до зазем-
јувачот така што да биде изолиран од земјата. Во-
дот за заземјупање мора да биде оддалечен најмал-
ку 100 mm од носечката конструкција на раставува-
ч?т и конзолама, ако е положен на приклучниот 
столб 

9. Трансформатори 

Член 38 
?> \ е: \ \T"i:iTTe трансформатори важат одред-

бите па 17;ог.пст:те за техничките мерки за погон и 
снижување па електроенергетски постројки, кои се 
составон .дел од 11р;j;.цд:ги.-:ст за техничките мерки 
сз погон и одржува be по електроенергетски построј-
ки и одре лопте па Пра он т< пикот за техничките нор-
мативи за електроенергетските постројки со на-
зи в лг панои пад 1000 V. 

Ч "тен 39 
Трансформаторите што работат паралелно со 

други трансформатори, мораат да бидат градени за 
ист примарен и секундарен називен напон и да при-
паѓаат па иста спрсжпа група. При тоа истоимени-
те краеви мораат да се приклучат на исти фази, со 
тоа што напонот па краткиот спој да не отстапува 
повеќе од ± 10°'о на средната аритметичка вредност 
на напонот на краткиот спој на сите трансформато-
ри. Најпосле, силата на најмалиот и на најголемиот 
трансформатор не треба да го преминува односот 
1:3. 

Член 40 
Трансформаторите од член 39 на овој правилник 

што не припаѓаат на иста спрежна група, можат да 
работат паралелно под услов со пермутација на фа-
зите да се постигне фазно поместување на примар-
ната и секундарната страна на трансформаторот. 
Тоа е можно да се постигне ако спрежните групи 
на трансформаторите се наоѓаат во иста група, спо-
ред следната табела: 

10. Заштита од струјно преоптоварување 

Член 41 
Заради заштита на трансформаторски^ стани-

ци од струјно преоптоварување, обично се употре-
буваат: 

1) ви е о К о и а п О т ГЈ к и осигурувачи до 35 KV нази-
ван напон; 

2) штекерп со примарни или секундарни ре леи; 
3) нископапонски осигурувачи; 
4) контактни термометру 
5) биметална заштита; 
6) термичко пресликувале. 
Изборот на направите за заштита од отруј fro 

преоптоварување се врши со оглед на вредноста па 
струјата и напонот, механичката и термичката цврс-
тина, во согласност со важечките прописи. 

Член 42 
Најдолгото дозволено траење па краток спој е 

прикажано на следната табела: 

Uk до 4 5 6 7 или повеќе 

Ik/In над 25 20 16.7 14 и помалку 

tk ДО 1,8 2,8 4 5,5 

каде што е: 

Uk = канон на краткиот спој (9-6) 

Ik = струја на 
ву вашето 

краткиот спој на 
на трансформатор« 

местото на поста-
DT ( А ) 

Тп ~ н а и в н а струја на трансформаторот (А) 
U = најдолго дозволено траење на краткиот спој 

(ѕ) (JUS N. Н 1.010). 

Ако импедансата на високонапонската мрежа што 
го напојува трансформаторот во однос на импедаи-
сата на трансформаторот е толку мала што да може 
да се занемари, при одредувањето на најдолгото 
траење на краткиот спој (U) треба да се земе пред-
вид само напонот на краткиот спој (и/) според табе-
лата од овој член. Во спротивно, мора да се пресме-
та фактичната струја на краткиот спој (Ik) и да се 
земе предвид односот Ik/In од наведената табела. 

Ммпедансата на високопапопската мрежа во 
мнозинство случаи може да се занемари. 

Член 43 
Осигурувањето на трансформаторите од преоп-

товарување со помош на нисконапонеки осигурува-
чи се применува само за трансформаторите со пома-
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ли сили (до 250 kVA), со оглед што таквиот начин 
на осигурување не е доволно сигурен. 

Член 44 
Нисконапонскиот осигурувач мора да ја исклу-

чи струјата на краткиот спој што би настанала по-
меѓу тој осигурувач и наредниот нисконапоиски оси-
гурувач од понизок степен. 

За да може нисконапонскиот осигурувач на 
трансформаторот да се исклучи при краток спој, 
мора да се обезбеди доволна селективност помеѓу 
тој осигурувач и високонапонскиот осигурувач. 

Член 45 
Изборот па нисконапонските осигурувачи се 

врши по одредбите на чл. 41 до 44 од овој правил-
ник и според карактеристиките на употребените оси-
гурувачи. 

За заштита од преоптоварување на трансфор-
маторите се употребуваат троми нисконапонски 
осигурувачи односно склопки со биметална заштита. 

Член 46 
Називната струја на високонапонските осигуру-

вачи треба да биде поголема од називната примар-
на струја на трансформаторите за да не прегорат 
осигурувачите при инаку дозволеното преоптова-
рување на трансформаторите а особено при струјни 
удири (на пример при вклучување). 

Називната струја на осигурувачите, по правило, 
треба да биде еднаква на двојната примарна струја 
на трансформаторите. 

Член 47 
Брхсоконапонските осигурувачи треба да ја пре-

кинуваат струјата на краткиот спој, ако тој спој би 
настанал на направи, и тоа почнувајќи од високо-
напонските осигурувачи до нископапонските оси-
гурувачи на трансформаторите. 

Основа за димензионирање на високоно помеки-
те осигурувачи е времето на нивното прегорување 
при краток СПОЈ на секундарните приклучоци на 
трансформаторите. 

Член 48 
Називната струја на високонагтомските осигуру-

вачи се одредува врз основа на карактеристиките 
на употребените осигурувачи, водејќи особено смет-
ка за одредбите на чл. 46 и 47 од овој правилник. 

Член 49 
Ако трансформаторот е заштитен со помош на 

штекери или заштитни склопки, релеттте на штеке-
рите и на склопките мораат да се приспособат со 
оглед на условите во поглед на должината на тра-
ењето на преоптоварување^, односно на кратко-
трајното преоптоварување во случај на краток спој. 

11. Од водници на препапон 

Член 50 
• При поставување на одводниците на пренапон 

се применуваат одредбите од Правилникот за тех-
ничките мерки за заштита на електроенергетските 
постројки од пренапон („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 7/71). 

12. Заштита од пожар 

Член 51 
Во поглед на заштитата на електроенергетските 

постројки од пожар се применуваат одредбите на 
Техничките прописи за специјална заштита на 

електроенергетските постројки од пожар (Додаток 
на „Службен лист на СФРЈ", бр. 16/66), кои се сос-
тавен дел на Правилникот за техничките прописи 
за специјална заштита на електроенергетските пос-
тројки од пожар („Службен лист на СФРЈ", бр. 16/66 
и 58/72). 

13. Нисконапонски развод и изводи до нисконапон-
скнте затезни изолатори 

Член 52 
Потпирните и спроводиве изолатори треба да 

се димензионираат така што да се спречат дефор-
мациите односно оштетувањата на тие изолатори 
поради настапување на механичка сила како после-
дица на струјата на краток спој или на други ме-
ханички сили (ветер, мраз и ел.). 

Член 53 
Во редовен погон пристапот кон доводите и од-

водите на разводниот орман и кон плочите мора да 
биде слободен и непречен. 

Член 54 
Сите доводни и одводни спроводник и при-

клучоци, од трансформаторските станици до раз вод-
ни те ормани, а особено нулевиот спроводник, мораат 
да бидат пристапни. 

Одредбата на став 1 од овој член важи и за 
заштитните спроводници и водовите за заземјување. 

Член 55 
Металните делови под напо1-г што е? поставени 

на разводната табла или во орман, мораат да бидат 
заштитени од случаен допир со помош на пречки, 
мрежи, ѕидови, врати и ел., ако постои посе&на опас-
ност од таков допир. 

Член 56 
Растојанието помеѓу годите метални делови под 

напон и деловите што не се под напон (на пример: 
ѕидови, метални цевки, армирани цевки, цевни жи-
ци и ел.) мора да изнесува најмалку 15 m m 

Член 57 
Одводите од ниско!Јапонските ормани се штитат 

со инсталационо! осигурувачи, со ножести осигуру-
вачи или со автоматски склопка. Пресеците ba 
спроводмиците мораат да бидат димензионирани со 
оглед на оптоварувањето. 

Член 58 
Ако одводот од нисконапонскиот разводен орман 

до затезните изолатори е изведен со no?.iom на изо-
лирани спроводити^ или кабли, тие спроводили^ 
односно кабли треба да се димензионираат така што 
нивното дозволено струјно оптоварување да од пива-
ра на дозволеното оптоварување на надземниот вод 
на. наведениот одвод. 

Член 59 
При димензионирањето на осигурувачите треба 

да се проверат дозволените цврстини на спроводни-
ците ири краток спој. 

Член 60 
Сите одводи во нисконапонскиот орман мораат 

да се обележат со имиња, со назначување на прече-
кот и јачината на оспоруваните. 

Член 61 
Осветлението во внатрешноста на трансформа* 

торските станици мора да биде без сенки. Јачината^ 
на осветлението не смее да биде под 60 lx. 
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Член 62 
Во внатрешноста на трансформаторската стани-

ца треба да се предвиди приклучница со заштитен 
контакт. За поголеми станици се препорачува и три-
фазна приклучница со заштитен контакт. 

14. Затворени електрични погонски просторни 

Член 63 
На влезовите и приодите во затворените елек-

трични погонски просторни мораат да се постават 
натписи што предупредуваат на опасност од елек-
трична струја. 

Член 64 
Влез во затворените електрични погонски просто-

рни е дозволен само низ вратата која се заклучува. 
Вратата мора да се отвора во правец на излезот. 

Член 65 
Бравата на влезната врата на затворена елек-

трична погонска просторија мора да биде вградена 
така што, од една страна, да оневозможи влегување 
на непожелни лица, од друга страна да обезбеди 
непречено излегување на лицата што се наоѓаат во 
таа просторија. 

Член 66 
Заштитните направи во затворените електрични 

погонски просторни треба добро да се прицврстат 
за да се спречи нивното случајно отстранување. 

Член 67 
Металните делови на преградите за заштита од 

допир на направите и водовите под напон мораат 
да бидат отпорни спрема деформации. 

Заштитата од случаен допир од став 1 на овој 
член мора да биде изработена така што да не се 
спречува нормалното ракување и надзорот. 

Член 68 
Прегледот и ревизијата на трансфорхматорските 

станици се вршат според одредбите на Прописите 
за техничките мерки за погон и одржување на 
електроенергетски постројки, кои се составен дел од 
Правилникот за техничките мерки за погон и одр-
жување на електроенергетски постројки. 

Член 69 
Заради заштита на нисконапонските делови во 

трансформаторската станица од атмосферски пре-
напои, се употребуваат одредници на пренапон (вен-
тилни одводници, цевки одводници, заштитни ис-
кришта). 

Член 70 
Трансформаториве станици во згради за жи-

веење или во згради со деловни простории мораат да 
бидат акустички изолирани од станбените, односно 
деловните простории. 

Нивото па шумот во соседните простории не 
смее да премине 40 decibeli. 

III. НИСКОНАПОНСКИ МРЕЖИ 

1. Надземни водови 

Член 71 
Ако со одредбите на ОБОЈ правилник не е одре^ 

дено поинаку, за изградбата на нискоиапонските во-
дови важат одредбите од Правилникот за технич-
ките нормативи за -изградба на надземни електро-
енергетски водови („Службен лист на СФРЈ ' , бр. 
51/7Ј И 69/73). 

2. Упоришта 

Член 72 
При димензионирањето на упоришта за влија-

нието на силата на ветерот врз површината на упо-
риште^ , изолаторите и спроводниците се употре-
бува следниот образец: 

F = срЅ (кр) 
каде што е: е = Коефициент на дејството па ве-

терот 
р = притисок на ветерот (kp/m2) 
Ѕ = површина врз која ветерот деј-

ствува (т2) 

3. Потпори 

Член 73 
Ѕидните упоришта и упориштата за дрвени кон-

струкции можат да бидат прави или криви носачи 
или конзоли од различни облици. 

Член 74 
Упориштата од член 73 на овој правилник мо-

раат да бидат димензионирани за најголемо меха-
ничко оптоварување што може да се очекува. 

Член 75 
При поставувањето на потпорите или конзолите 

треба да се води сметка за носивоста на ѕидот. 
Ако носечкиот ѕид е потенок од 25 еш, ако е 

ѕидан од шупливи тули или ако во ѕидот постои 
воздушен меѓупростор, потпорите и конзолите од 
внатрешна страна на ѕидот треба да се зајакнат со 
подложни плочички од соодветна димензија. 

Дебелината на плочичките не смее да биде по-
мала од 5 mm. Потпорите, односно конзолите треба 
да се забетонираат а не да се врзуваат за ѕидот со 
гипс или со малтер од вар. 

4. Покриени и ѕидни носачи 

Член 76 
Покривните и ѕидните носачи мораат да бидат 

димензионирани така што да можат да издржат 
очекувани механички оптоварувања. 

Член 77 
Пречникот на цевката што се употребува за 

покривен или ѕиден носач мора да изнесува на ј -
малку 2" (50,8 mm). 

Член 78 
Воведувањето па изолирани спроводници или на 

соодветен кабел во покривниот носач мора да биде 
изведено така што да не дојде до оштетување на 
изолацијата. 

Член 79 
Утврдувањето на покриените носачи на покрив-

ната конструкција што се лесно запаливи, мора да 
се изведе така што да оневозможи пренос на топ-
лина врз тие конструкции. Се препорачува употре-
ба па покриви!! носачи што се заштитени од по-
жар. 

Член 80 
Цевчестите покриени носачи мораат да бидат 

опремени со заштитна капа против навлегување на 
атмосферски врнежи. 

5, Осигурување на епроводниците 

Член 81 
Спроводницпте мораат да се заштитат од стру-

јно преоптоварување и од краткотрајно струјно пре-
оптоварување во случај на краток спој. 
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Член 82 
Треба да се провери термичката цврстина на 

спроводпиците при краток спој. 
За проверување на термичката цврстина на 

спроводниците се користи следниот образец: 

каде што е: 
t = време на прегорувањето на оспоруваните од-
носно на исклучувањето на заштитата (ѕ) 
а = коефициент кој зависи од пресметаното мак-
симално загревање на спроводниците 
Ѕ =: пресек на спроводниците (mm2) 
Ik = струја на краткиот спој (кА) 

Коефициентот „а" изнесува 0,02 за спроводни-
ците од бакар, при што се претпоставува дека спро-
водникот се загрева од околу 50°С на околу 170 С, 
не водејќи сметка за ладењето. 

Коефициентот „а" изнесува 0}011 за спроводни-
ците од алуминиум и од алучелик, при што се прет-
поставува дека температурата на спроводниците се 
движи од околу 50°С до околу 130°С, не водејќи 
сметка за ладењето. 

6. Струјно оптоварување на голи спроводили за 
надземни водови 

Член 83 
Дозволеното струјно оптоварување на спровод-

видите на надземните водови се пресметува на доз-
волена температура од 80°С. При тоа се смета со 
максималната температура на воздухот на околината 
од Н-40"С. 

Брз таа основа се наведени дозволените опто-
варувања во следната табела: 

Член 84 
Ако температурата на околниот воздух е пони-

ска од Н- 40° С е дозволено поголемо оптоварување 
на спроводииците од вредностите наведени во та-
белата од член 83 на овој правилник. 

Преоптоварување^ на спроводниците на пони-
ски температури па околниот воздух е дозволено до 
граничните вредности што сс добиваат ако јачината 
на струјата од табелата наведена во член 83 од овој 
правилник се помножи со коефициентот „к", за-
висно од температурата на воздухот, а според след-
ната табела: 

Член 85 

т Спојувањето и настанувањето на спроводииците 
мора да се изведе со помош на соодветни спој ни 
односно врзивни материјали. 

Ако неутралниот спроводник во трофазниот вод 
е од лет материјал како и фазните спроводници, 
пресекот на тој спроводник се одредува според след-
ната табела: 

Спроводник П р е с е к в о mm2 

Член бб 
Неутралниот спроводник мора да биде поставен 

под фазните спроводник!, ако фазните спроводник* 
не се поставени во иста хоризонтална рамнина. 

Условот од став 1 на овој член не е задолжите-
лен за постојните мрежи и за нивната реконструк-
ција. 

7. Саптоносечки кабли 

Член 87 
За изградба на нисконапомеки моежи можат да 

се употребуваат и самоносечки кабли или кабли 
прицврстени за затегнато челично јаже. 

Член 88 
Растопите на каблите од член 87 на овој пра-

вилник не треба да преминуваат 40 т . 

Член 89 
Најмалите дозволени пресеци на спроводниците 

на нисконапониште кабли од член 87 на овој пра-
вилник, изнесуваат: 

1) за спроводниците од бакар 2,5 mm2; 
2) за спроводниците од алуминиум 4 mm2. 

Член 90 
Пресекот на челичното јаже за носење на кабе-

лот, во смисла на чл. 87 и 88 од овој правилник, 
изнесува најмалку 0 И) mm. 

8. Енергетски кабли 

Член 91 
За полагање на енергетски кабли важат одред-

бите на Техничките прописи за изведување на елек-
троенергетски инсталации во згради, кои се соста-
вен дел на Правилникот за техничките мерки и 
услови за изведување електроенергетски инстала-
ции во згради. 

9. Полагање на кабли 

Член 92 
Каблите се полагаат непосредно во земјата, низ 

цевки, кабслски канали и на носачи; 

Член 93 
Ако постои веројатност од механичко напрегање 

на каблите во ров, каблите треба да се полагаа'? 
змиесго. ^ 
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Член 94 
Каблите се полагаат во ровови во длабочина од 

80 cm односно 60 cm, ако се во прашање исклучи-
телно тешки терени. 

Широчината на рововите треба да изнесува 
40 cm. 

Член 95 
Кабелот мора да лежи на дното на ровот без 

камења, во слој на просеан песок или специјално 
приготвени материјали што обезбедуваат одведува-
ње на топлината. 

Земјата со која се насипува ровот мора да биде 
добро набиена. 

Член 96 
Заради заштита на кабелот положен во ровот 

од механички удири и оштетувања, кабелот треба 
да се покрие со тули. 

Заради заштита на каблите од атмосферски 
празнења, над тулите се поставува поцинкувана че-
лична лента со пресек од најмалку 25 х 4 mm. На 
секои 50 до 100 m на лентата, се става напречно на 
правецот па кабелот по еден крак лента на обете 
страни на кабелот со должина од најмалку 5 m или 
цевест починку ван заземјувач. 

При крстосување на кабел со друг систем на 
заземјување, кабелот се вовлекува во РУС или во 
канализациона цевка долга по 3 m од обете страни 
на местото на крстосувањето. 

Член 97 
Каблите мораат да се заштитат од штетни хе-

миски и други влијанија. 

Член 98 
На местата на кои можат да се очекуваат евен-

туални дефекти на кабелот, треба да се остават ре-
зерви во облик на замки или осумки. 

Металните писконапонски капелски глави треба 
да се заземјат. 

10. Оптоварување на каблите 

Член 99 
За струјното оптоварување на каблите и за ре-

дукцијата на овие оптоварувања важат одредбите 
на точ. 21.39 до 21.394 од Техничките прописи за из-
ведување на електроенергетски инсталации во згра-
ди, кои се составен дел на Правилникот за технич-
ките мерки и услови за изведување на електроенер-
гетски инсталации во згради. 

Член 100 
Дозволеното оптоварување на енергетските ка-

бли со алуминиумон спроводници за полагање во 
земјата, се одредува од следната табела: 

Пре-
сек 
mm2 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 

Оптова-
рување 
со стру-
ја А 36 48 64 88 НО 130 160 195 235 270 310 355 410 

Струјните оптоварувања наведени во табелата 
се ориентациона па поради тоа треба да се придр-
жуваме кон упатството на производителот на ка-
белот. 

За алуминиз^мските кабли важат истите редук-
циони фактори како и за бакарните кабли. 

I 11. Осигурување на кабли ~г 

Член 101 
Каблите мораат да се заштитат од преоптовару-

вање со соодветни автоматски прекинувачи или со 

осигурувачи така што струјата на исклучувањето да 
не биде поголема од дозволените оптоварувања за 
каблите. 

Член 102 
Проверка на термичката цврстина на пресекот 

на енергетските кабли може да се врши според об-
разецот од член 82 на овој правилник, при што за 
енергетските кабли со спроводници од бакар или од 
алуминиум вредноста на коефициентот „а" изне-
сува 0,017. 

12. Заземјување 

Член 103 
Во трофазна мрежа 380/220 V, во случај на зе-

мјоспој на еден од фазните спроводници, напонот 
на кој и да било фазен спроводник спрема земјата 
не смее да ја премине вредноста од 250 V. Поради 
тоа вкупниот отпор на заземјувањето на неутрал-
ниот гпроводник на нисконапонската мрежа, вклу-
чувајќи го и заземјувањето во трансформаторската 
станица, не смее да ја премине вредноста од 2 о т а . 

Член 104 
На сите разграноци на мрежата што се долги 

200 m или -повеќе, вкупниот отпор на сите заземју-
вања на последните 200 m од должината на раз-
гранокот не смее да ја премине вредноста од 5 о т а . 

Член 105 
Ако вредноста на отпорот на заземјувањето од-

редена во член 103 на овој правилник не може да 
се постигне без посебни напори, во трансформатор-
ската станица на нисконапонскиот извод мора да се 
вгради посебна заштитна склопка. 

Член 106 
Ако поради земјоспој на еден фазен спроводник 

отпорот на распростирање^ не преминува 7 ота , 
вкупниот отпор на погонско™ заземјување може да 
биде поголем од 2 ота , со оглед дека во тој случај 
фазниот напон на неоштетените спроводници спре-
ма земјата не е повисок од 250 V. 

Во случајот од став 1 на овој член вкупниот 
отпор на заземјувањето не треба да ја премине вред-
носта од 5 о т а . 

13. Одводити! на пренапон 

Член 107 
За заштита на нисконапонските водови од ат-

мосферски пренапони се препорачува поставување 
на одводници на пренапон. 

"Одводниците треба да се поставуваат на раз-
граноци, а особено на краиштата на долги разгра-
ноци, односно на краиштата на водови. 

Член 108 
Меѓусебното растојание на одводниците на пре-

напон не треба да биде поголемо од 1000 т . 

Член 109 
Ако во мрежата како заштитна мерка од пре-

висок напон на допир не е дозволено пулување, во-
дот за заземјување на неутралниот спроводник мора 
да биде изолиран од допир. 

Член НО 
Најмалите пресеци на водовите за заземјување 

што се полагаат над површината на земјата изне-
суваат: 

за бакарно јаже 16 mm8 

за алуминиумов јаже 35 mm* 
за поцинкувана челична жица 50 mm* 
за поцинкувана челична лента (со нај -
мала дебелина од 3 mm) 60 mm0 
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Најмалите пресеци на водовите за заземјување 
положени во земјата изнесуваат: 

за бакарна жица 0 В mm 
за бакарна лента (со најмала дебелина 
од 2,5 mm) 50 mm2 

за поцинкувана челична лента (со 
најмала дебелина од 4 mm) 100 mm2 

за понижувана челична жица 0 10 mm2 

Алуминиумон:© јаже не смее да се користи ка-
ко вод за засемјување положен над земјата во зо-
на оддалечена 30 km од морскиот брег. 

Член 111 
Водовите за заземј ување положени надвор од 

земјата мораат да бидат заштитени од можни ме-
ханички оштетувања во височина од најмалку 2 гп, 
сметајќи од површината на земјата. 

Член 112' 
Во сите работни услови, земајќи го предвид 

дејството на ветерот и додатното оптоварување, нај-
малата оддалечност помеѓу водовите под напон, од-
носно водовите под напон и заземените делови и 
деловите на столбот, не смее да биде помала од. 
сигурносног растојание D. 

Член 113 
Се смета дека сигурносног растојание D. во 

смисла на член 112 од овој правилник е постигна-
то, ако растојанието помеѓу водовите во средината 
на ра слонот, во услови без ветер и додатно оптова-
рување, на температура од + 40°С изнесува нај-
малку: 

D = 5f (can), 
каде што е: 

f = уклон на спроводникот во cm, на темпера-
тура 4- 40 °С. 

Во секој случај сигурноснотр растојание D не 
смее да биде помало од 35 cm. 

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 114 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот ва објавуваниве во „Службен лист на СФРЈ". 

10 — бр. 321/1 
29 јануари 1974 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за стопанство, 

Бошко Димитриевиќ, е. р. 

168. 

Врз основа на член 11 став 4 од Законот за 
основање претпријатија во странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 39/72 и 13/73), во врска со член 19 
од Законот за книговодството на организациите на 
здружениот труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 
48/68, 56/69 и 71/72), сојузниот секретар за финан-
сии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ПОДАТОЦИТЕ 
ВО ИЗВЕШТАИТЕ ЗА ГОДИШНОТО И ШЕ€Т-
МЕСЕЧНОТО РАБОТЕЊЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 

ВО СТРАНСТВО 

1. Во Наредбата за податоците во извештаите 
за годишното 21 шестмесечното работење на прет-

пријатијата во странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 4/73) во точка 2 став 1 зборовите: „во рок од 
три месеци" се заменуваат со зборовите: „во рок од 
лет месеци", 

2. Оваа наредба влегува во Сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 3-1358/1-74 
15 февруари 1374 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, е. р. 

. 169. 

Врз основа на точка 1 од Одлуката за одреду-
вање иа стоките за кои стоковните контингенти и 
девизните контингенти ги утврдува Сојузниот се-
кретаријат за надворешна трговија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 14/72 и 41/731, на предлог од Сојуз-
ниот секретаријат за пазар и цени а по претходно 
прибавеното мислење од Стопанската комора на Ју-
гославија, сојузниот секретар за надворешна трго-
вија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ И НА 
ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ 3\ УВОЗ НА СТОКИ 

ВО 1974 ГОДИНА 

1. Во Наредбата за утврдување на стоковните 
контингенти и на девизните контингенти за увоз 
на стоки во 1974 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 8/74) во точка 2 по редниот број 9 се додава нов 
реден број 10. кој гласи: 

Тарифен Количина 
„Реден број на Наименување односно 

број Царинска- вредност 
та тарифа 

1 2 3 4 

10 73.01/2а-1 Железо сиво сурово, 
нелегирано 

73.01/2а-2 Железо сиво сурово, 
легирано 
Вкупно железо: * 61.000 тони". 

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

П. бр. 5414/1 
20 февруари 1974 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за надворешна трговија, 
д-р Емил Лудвигер, е. р. 
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170. 
Врз основа на член 72 од Законот за печатот и 

за другите видови информации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „L'EXPRESS" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на списанието „L'express", број 1177 од 28 
јануари — 3 февруари 1974 година, кој излегува 
на француски јазик во Париз, Франција. 

Бр. 650-1-5/343 
18 февруари 1974 година 

Белград 

Сбјузен секретар 
за внатрешни 

работи, 
Лука Баковиќ, е. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА 
НА СТАТУТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКАТА ЗАДРУГА 

„ПУСТА РЕКА" ОД БОЈНИК 

I. Со Решението У бр. 232/72 од 26 септември 
1973 година, Уставниот суд на Југославија поведе 
постапка за оценување на уставноста и законитоста 
на одредбите на член 203 ст. 3 и 4 од Статутот на 
Земјоделската задруга „Пуста Река" од Бојник, од 
26 септември 1969 година. 

Со наведените одредби од Статутот е пропи-
шано дека работникот кој неоправдано ќе изостане 
од работното место над пет (5) календарски денови, 
самоволно престанува со работата, со што настану-
ва посебен основ за престанок на работниот однос 
без волјата на работникот, а дека одлука за пре-
станокот на работата на работникот по тој основ 
донесува Деловниот одбор на Земјоделската задруга 
на констатација и предлог од Комисијата за повреда 
на работните должности, 

II По одржаната јавна расправа, Уставниот суд 
на Југославија утврди дека фактот што работникот 
изостанал од работното место одреден број денови 
и дека таквиот свој изостанок не го оправдал не 
може сам по себе да биде основ и причина за пре-
станок на неговото својство на работник во основ-
ната организација на здружен труд. 

Одлучувањето пак за престанокот на својството 
на работник во здружениот труд е одлучување за 
неотуѓиво^ право на работникот од здружениот 
труд па за тоа нормирањето" кое одлучувањето за 
тоа му го доверува на Деловниот одбор не е во 
согласност со одредбите на Амандманот XXI и со 
Законот за меѓусебните односа на работниците во 
здружениот труд. 

III. Согласно со изложеното, а врз основа на 
член 241 став 1 точка 3 и член 247 од Уставот на 
СФРЈ и член 26 од Законот за Уставниот суд на 
Југославија, Уставниот суд на Југославија донесе 

О д л у к а 

Се поништуваат одредбите на член 203 ст. 3 и 4 
од Статутот на Земјоделската задруга „Пуста Река" 
од Бојник, од 26 септември 1969 година. 

IV. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа 
одлука во следниот состав: претседавач судија Јоже 
Земљак и судии Иван Божичевиќ, Радивое Главиќ, 
Радојка Катиќ, Гуро Меденица, д-р Александар 
Фира, д-р Стане Павлич, д-р Иво Сунариќ и Таип 
Таипи. 

У бр. 232/72 
21 декември 1973 година 

Белград 

Го заменува 
претседателот на 
Уставниот суд на 

Југославија, 
судија, 

Јоже Земљак, е. р. 
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Страна 
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брежното море на Југославија — — — 291 

160. Закон за измена на Законот за основните 
услови за привремено вработување и за 
заштитата на југословенските граѓани на 
работа во странство — — — т- — — 291 

161. Закон за измена на Законот за полагање 
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163. Одлука за разрешување од должност на 
член на Советот на федерацијата —- — 292 

164. Одлука за дополнение на Одлуката за ос-
лободување од плаќање на данок на про-
мет на медал]они, значки и придатоци, 
што се издаваат по повод иа настани од 
посебно значење за народите и народно-
стите на Југославија — — — — — 293 

165. Одлука за условите и начинот за корис-
тење на средствата на Буџетот на феде-
рацијата за 1974 година за покритие на 
обврските за повластено возење — — 293 

166. Одлука за Привремениот деловник на 
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167. Правилник за техничките нормативи за 
заштита на нисконапонски мрежи и на 
припаѓачките трансформаторски станици 295 

168. Наредба за измена на Наредбата за пода-
тоците во извештаите за годишното и 
шестмесечното работење на претприја-
тијата во странство — — — — — — 303 

169. Наредба за дополнение на Наредбата за 
* утврдување на стоковните контингенти и 

на девизните контигенти за увоз на стоки 
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