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69. 

Врз основа на член 54 став 7 од Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71 29/71 и 26/72), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ МОЖЕ ДА СЕ ВРШИ 

УВОЗ НА МАСЛЕНИ ПОГАЧИ И САЧМИ 

1. До склучувањето на општествен договор за 
начинот и условите за вршење увоз на маслени по-
гачи и сачми во смисла на Одлуката за стоките што 
можат да се увезуваат само во согласност со склу-
чените општествени договори („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 45/73), увозот на тие производи ќе се 
врши под условите предвидени со оваа одлука. 

2. Организациите на здружениот труд заинте-
ресирани за увоз на производите од точка 1 на оваа 
одлука, се должни договорањето и извршувањето 
на тие работи да им го доверат на организациите 
на здружениот труд избрани од Фондот за унапре-
дување на производството и пласманот на добиток 
и на производи од добиток (во натамошниот текст: 
Фондот). 

Фондот може преку една или повеќе организа-
ции на здружениот труд да изврши претходни и 
подготвителни дејствија во врска со увозот на 
производите од точка 1 на оваа одлука. 

Фондот, во согласност со Сојузниот секретари-
јат за надворешна трговија, ќе изврши избор на 
најповолниот увозник врз основа на претходно из-
вршеното собирање на понуди од најмалку три 
понудувачи. На избраниот најповолен увозник фон-
дот ќе му го довери увозот на односниот производ. 

Пред изборот на организациите на здружениот 
труд во смисла на став 3 од оваа точка, Фондот е 
должен да ги утврди условите за извршување на 
увозот на производите од точка 1 на оваа одлука, 
а особено во поглед на количините, динамиката, 
цената, к&ко и квалитетот. 

Организациите на здружениот труд на кои Фон-
дот ќе им ги довери работите од ст. 2 и 3 на оваа 
точка, се должни организирано да настапуваат на 
странски пазари. 

Регионално насочување на увозот на произво-
дите од точка 1 на оваа одлука Фондот ќе изврши 
по претходно прибавена согласност од Сојузниот 
секретаријат за надворешна трговија. 

3. Фондот ќе ја извести Народната банка на 
Југославија кои организации на здружениот^ труд 
се избрани како најповолни увозници на произво-
дите од точка 1 на оваа одлука. 

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

P. п. бр. 25 
16 јануари 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

70. 

Врз основа на член 6 ст. 1 to 4 од Законот за тех-
ничките нормативи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/65, 55/69 и 13/73), во согласност со сојузниот се-
кретар за труд и социјална политика, сојузниот се-
кретар за стопанство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА ЕЛЕКТРО-
ЕНЕРГЕТСКИТЕ ПОСТРОЈКИ ОД НАЗИВЕН НА-

ПОН НАД 1000 V 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се регулираат техничките 

нормативи кои мораат да се применуваат при из-
градбата и реконструкцијата на електроенергетски-
те постројки од називан напон над 1000 V помеѓу кои 
и да било делови во постројката (во понатамошниот 
текст: постројката). 

Врз електроенергетските постројки во подзем-
ните рудници, во електрохемиската индустрија, на 
надземните места загрозени од експлозивни смеси и 
на електричните железници, вклучувајќи ги и уре-
дите на возилата и контактните водови, како и врз 
електроенергетските постројки за специјални усло-
ви и цели (како што се: постројките за напојување 
на антенските уреди на планинските врвови, пос-
тројките на електрсх*шлтерите и ел.) ќе се примену-
ваат посебни прописи. 

Член 2 
Долунаведените изрази употребени во овој пра-

вилник ги имаат следните значења, и тоа: 
1) називен напон, називна струја, називен ефект 

и називна фреквенција' се вредностите со кои се оз-
начуваат електричните направи, водови и прибор; 

2) динамична цврстина е отпорноста спрема ме-
ханичкото разурнување поради дејството на надво-
решните сили или на силите предизвикани со деј-
ството на електричната струја; 

3) термичка цврстина е отпорноста Опрема ра-
зурнувањето поради дејството на топлината предиз-
викана со електрична струја; 

4) диелектрична цврстина е отпорноста на про-
бој или на прескок на електричната изолација со 
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електричен лак при дејството на електричниот 
напон; 

5) погонски просторни се просториите во згра-
дите или отворените простори одредени за сместува-
ње и погон на електроенергетските и други построј-
ки, БО кои во редовниот погон имаат пристап и лица 
кои не се вработени на одржувањето на постројките 
или на нивното ракување; 

6) електрични погонски просторни се простории-
те во зградите или отворените простори одредени 
првенствено за сместување и погон на постројките 
во кои смеат да се задржуваат само лицата што ги 
одржуваат таквите постројки или ракуваат со нив. 
На други лица пристапот во таквите просторни мо-
же да им биде дозволен само под стручен надзор; 

7) затворени електрични погонски просторни се 
просториите во зградите или заградените отворени 
простори одредени исклучително за сместување и 
погон на електричните постројки, кои во текот на 
погонот на тие постројки се заклучени и во нив е 
дозволен повремен пристап само за- лицата овлас-
тени за тоа; 

8) влажни, мокри и слични погонски простории 
се просториите во кои поради дејството на влага, на 
топлина, на хемиски или други материи е загрозена 
електричната изолација, та за обезбедување на ре-
довниот погон се неопходрш посебни мерки; 

9) погонски простории загрозени од пожар се 
просториите во кои се наоѓаат или се создаваат лес-
но запаливи материи, па постои опасност од избув-
нување на пожар предизвикан со погонот на елек-
тричните уреди; 

10) погонски простории загрозени од експлозија 
се просториите во кои се наоѓаат или се создаваат 
експлозивни материи, чија експлозија можат да ја 
предизвикаат електричните уреди во погонот; 

11) траен поган е погонот при кој се достига 
топлинска рамнотежа — постојана температура на 
направата во погонот при одредена температура на 
околината; 

12) прекинувал погон е погонот при кој елек-
тричните направи се вклучуваат и се исклучуваат 
во временските растојанија кои не се доволни на-
правата да се олади до температурата на разладно 
средство; 

13) краткотраен погон е погонот при кој елек-
тричните направи се вклучуваат и се исклучуваат 
во временските растојанија БО КОИ направата се раз-
ладува до температурата на разладното средство, 
додека траењето на погонот е недоволно при загре-
вањето да се постигне топлинска рамнотежа — ста-
билизира^ температура; 

14) земја е поим за општата маса од секој вид, 
вклучувајќи ги и тековните и нетековните води; 

15) да се заземји значи да се оствари електрична 
спроводна врска помеѓу металниот дел на построј-
ката и земјата; 

16) дефинициите на заземјувањето се дадени-во 
југословенскиот стандард JUS N.B0.030 од 1969 го-
дина; 

17) заштитно заземјување е директното заземју-
вање на металните делови на електричните построј-
ки што не му припаѓаат на струјното коло, заради 
заштита на луѓето од опасен напон на допир и од 
напон на чекор; 

18) погонско (работно) заземјуиање е заземјува-
њето на металните делови што му припаѓаат на 
струјното коло на електричната постројка; 

19) громобранско заземјување е заземјувањето 
што служи за одведување на електричната струја 
предизвикана со атмосферско празнење; 

20) заземјувачи се металните делови што се нао-
ѓаат во земјата и остваруваат електрична спроводна 
врска на заземјените делови на постројката со зем-
јата, како и неизолираните спроводници што служат 
за спојување на постројката со земјата на делот во 
кој се положени во земјата. Зависно од обликот, за-
земјувачите можат да бидат л е н т е с т и , е т а п н и 
и п л о ч е с т и; 

21) земјовод е водот помеѓу металните делови 
на постројката што се заземјуваат и заземјувачот, 
освен на делот што е неизолирано положен во зем-
јата; 

22) собирен земјовод е водот на кој се приклу-
чени повеќе спроводници за заземјување; 

23) систем за заземјување е собирот на меѓусеб-
но спроводливо поврзаните заземјувачи, земјОБОДИ и 
собирни земјОБОДИ; 

24) отпор на заземјувањето е собирот на отпорот 
на распростирање™ на заземјувачот и на отпорот на 
з е м ј ОБОДОТ; 

25) отпор на распростирање^ на заземјувачите 
односно на системот за заземјување е отпорот на 
земјата помеѓу заземјувачот и референтната земја. 
Како референтна земја се подразбира подрачјето ка 
земјиштето а особено неговата површина, кое од 
припадниот заземјуван е оддалечено толку што по-
меѓу кои и да било точки на тоа подрачје да не се 
појавуваат позначајни потенцијални разлики (сли-
ка 1); 

Слика 1 — Графички приказ на распределбата на 
напонот околу заземјувачот при земјоспојот 

26) удирен отпор на заземјувачот е отпорот што 
се јавува при минување на удирната струја, и чија 
вредност е променлива зависно од времето на трае-
њето на удирната струја; 

27) специфичен отпор на земјата е електричниот 
отпор на 1 т 3 земја измерен помеѓу две спротивни 
страни на коцка чиј раб е 1 т , и се изразува нај-
често во ом-метри; 

28) напон на заземјувачот е напонот кој при 
струјата на земјоспојот настанува помеѓу заземју-
ван от, односно помеѓу системот за заземјување и ре-
ферентната земја (слика 1); 

29) напонска инка е просторната фигура што ја 
прикажува распределбата на напонот околу заземју-
вачот при земјоспојот (слика 1); 

30) напон на допир е делот на напонот на зазем-
јувачот што лицето може да го премости со допир 
(слика Г); 

31) напон на чекор е делот на напонот на зазем-
јувачот што лицето може да го премости со чекор 
должина 1 m (слика 1); 

32) обликување на потенцијалот е постапката 
при изработката на заземјувањето, со која се пос-
тигнува распоред на напонот околу заземјувачот за-
ради намалување на напонот на допир и на напо-
нот на чекор (слика 2 и 3); 

33) земјоспој е електричната спроводна врска 
помеѓу земјата односно заземјениот предмет и спро-
водникот или делот на постројката, кој во редов-
ниот погон е изолиран и е под напон спрема земјата; 

34) двоен или повеќекратен земјоспој е исто-
времениот земјоспој на два или повеќе спроводници 
на една електроенергетска мрежа; 

35) доземен краток спој е земјоспојот во елек-
троенергетската мрежа заземјена директно или 
преку отпор; 

36) струја на земјоспој е струјата што тече во 
земјата на местото на земјоспојот; 

37) капацитивна струја на земјоспојот е етру* 
јата што настанува при земјоспојот во електроенер-
гетската мрежа што не е заземјена; 
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38) преостаната струја на земјоспојот е струјата 
што настану па при земјсспојот во електроенергет-
ската мрежа заземјена преку индуктивен отпор;, 

39) струја на доземниот краток спој е струјата 
на земЈоспојот во електроенергетската мрежа со ди-
ректно за земјување или со заземјување преку до-
полнителен отпор за ограничување; 

40) компензација на струјата на земјоспојот е 
намалувањето на струјата-на земјоспојот на местото 
на земјоспојот со помош на дополнителни индук-
тивни отпори пригодени според капацитивните от-
пори на мрежата. 

II. ПОСТРОЈКИ 

1. Општи услови 

Член 3 
Постројките и деловите на електроенергетските 

постројки мораат да се проектираат и да се изведу-
ваат така што да се обезбеди исправна работа на 
постројките и сигурност на лицата вработени на 
нивното ракување и одржување и на околината. 

Мерките за заштита од пожар на постројката, 
на нејзините делови и опрема, а посебно заштитата 
на вртливите електрични машини, на трансформа-
торите и на индуктивните отпори, на расклопните 
направи, полагањето на електроенергетските водови 
и кабли се спроведуваат според Техничките пропи-
си за специјална заштита на електроенергетските 
постројки од пожар (Додаток на „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 16/66), кои се составен дел на Правилни-
кот за техничките прописи за специјална заштита 
на електроенергетските постројки од пожар („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 16/6G)'. 

Заштитата на електроенергетските постројки од 
удир на гром и поставувањето на громобранските 
уреди мораат да бидат во согласност со одредбите на 
Правилникот за техничките прописи за громобрани 
(„Службен лист на СФРЈ",, бр. 13/68). 

Појавите при нормални услови на работата на 
постројките, како и при дефекти, како што се: елек-
трични и динамични напрегања, загревање, елек-
тричен лак или други соодветни појави (искрење, 
исфрлање на гасови и др.), не смеат да ги загрозат 
вработениот персонал и околината. 

Член 9 
Во зоните на загаден воздух кој може штетно 

да дејствува врз деловите на постројките, треба да 
се преземат посебни мерки за сигурна работа на 
постројките, и тоа: 

1) да се применат постројки во затворени прос-
тории и оклопени постројки; 

2) постројките да се постават во положба погод-
на со оглед на најчестата насока на ветрот; 

3) да се проектираат постројки со што поедно-
ставни шеми; 

4) да се примени зајакната изолација на пос-
тројките; 

5) постројките да се обезбедат од проникнување 
на прав, штетни гасови или пара; 

6) во постројките на отворен простор да се упо-
требат материјали отпорни спрема влијанија на 
средината; 

7) да се предвидат инсталации за миење на изо-
латорите и ел. 

Член 10 
На постројките во зоните на ниски температури 

на воздухот,) по потреба, треба да се обезбеди загре-
вање на уредите и на нивните механизми за да се 
обезбеди правилна работа и за да се спречи оро-
сување. 

Изолационата маса со која се долеваат уредите 
мора да биде отпорна спрема ниска температура. 
Одржувањето на потребната температура за релеи-
те, за броилата и за мерните инструменти треба да 
се врши според упатството на нивните производи-
тели. 

Член И 
Во постројките, по правило, треба да се употре-

бат голи спроводници. 

Член 12 
Спојувањето на спроводниците од различни ма-

теријали и нивното спојување со вградената опрема 
треба да се врши така што да се избегне евентуал-
ната појава на корозија (со специјални биметални 
спој ници или со преслекување). 

Лепење и вплетување на спроводниците не е 
дозволено. 

Член 4 
На исклучениот дел на постројката треба да се 

создадат услови за безбедна работа на персоналот 
што врши преглед, замена и ремонт на уредите, 
апаратите и конструкциите, не пречејќи му на со-
седниот дел на постројката. 

Член 5 
Во постројката треба да се обезбеди можност за 

лесен превоз на опремата. 

Член 6 
Постројката треба да биде изградена така што 

припадните уреди и врските да не се преоптовару-
ваат со електричен, динамички и термички напре-
гања при нормалната работа на постројката. 

Член 7 
Деловите на постројката мораат да се постават 

прегледно за да можат да се изведуваат манипула-
циите брзо и сигурно. 

Член 8 
Конструкци је на кои е поставена с и л н а т а 

мораат да издржат оптоварувања поради тежината 
на уредите, дејството на ветрот и замрзнувањето, од 
Силите што настапуваат при манипулациите, при 
работата на уредите и при кратките споеви, како и 
ОД други влијанија на кои конструкцијата може да 
биде изложена. 

Член 13 
Покажувачите на нивото на маслото на вграде-

ната опрема, кои ја карактеризираат состојбата на 
опремата, треба да се постават така што да се овоз-
можи безбеден надзор над персоналот кога построј-
ката е под напон (на пр. од страната на минувалиш-
тето, на влезот во ќелијата). 

Член 14 
Оддалеченоста од подот до славината за земање 

мостра на маслото од вградената опрема треба да 
изнесува најмалку 200 mm. 

Член 15 
Енергетските трансформатори и синхроните 

компензатори со присилно ладење мораат да имаат 
уред за рачно и автоматско пуштање и запирање на 
уредите за циркулација на разладните средства. 

Член 16 
Значајните постројки, по правдо, треба да имаат 

сопствен извор на електрична енергија (куќен тран-
сформатор) за намирување на сопствените потреби 
(осветление, напојување на помошните уреди и ел.). 
Светилките треба да се постават така што да се 
овозможи нивното безопасно одржување (преглед, 
замена на сијалици и ел.). 

Член 17 
Значајните постројки, по правило, треба да 

имаат телекомуникациона врска. 
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Член 18 
Платоата на постројките треба да имаат дово-

лен наклон за да се одведува водата за време на 
најсилни порозни дождови. 

Член 19 
Постројките на степенестите платоа треба по-

себно да се обезбедат од порои. 

Член 20 
При одбирањето па локацијата за постројките 

посебно внимание треба да се обрне на можноста од 
одронување, од порои и од лизгање на теренот. 

Член 21 
Треба да се избегнува поставувањето на построј-

ките на плавци терени. Ако е неопходно нив-
ното поставување на плавци терени, треба да ѓе 
преземат сите потребни мерки против плавењето на 
постројките. 

Член 22 
Растојанието помеѓу деловите на постројките и 

дрвјата треба да биде толкаво што да не настане 
оштетување на постројките при евентуално паѓање 
на дрвјата. 

Член 23 
Изградбата па постројки на тресет треба да се 

избегнува. 
Ако е неопходно постројка да се подигне на 

тресет, слој од песок или чакал во дебелина 100 mm 
треба да се насипе по целиот терен под постројката, 
вклучувајќи ја и противпожарната зона околу пос-
тројката широчина најмалку 10 т , или да се пре-
земат други соодветни мерки. 

Член 24 
Просторот околу сите разводни постројки, по 

правило, треба да биде заграден со надворешна ог-
рада височина најмалку 1,80 т . 

Член 25 
Поставувањето на ограда не е неопходно за раз-

водните постројки во зградите на чувани индус-
триски објекти и за развозените постројки во згради-
те во населбите и во градовите, БО КОИ на сигурен 
начин е оневозможен пристапот на неповикани ли-
ца. Оградата не е потребна ниту за трансформатор-
и в е станици на столбови, ако деловите под напон 
се на височина од најмалку 5 m над земјата. 

Член 26 
Металните конструкции на разводпите построј-

ки, особено деловите сместени во земјата и во ка-
бел ски канали* треба да се заштитат од корозија. 

Член 27 
На видните места на постројките треба да се 

постават таблици за предупредување на опасност од 
допир и од приближување кон деловите на построј-
ките под напом. 

На видните места на постројките треба да се по-
стават и натписи што ја означуваат намената на 
одделните полиња, ќелии, простории, приклучоци и 
ел., заради предупредување на персоналот при ек-
сплоатацијата, прегледот и одржувањето па пос-
тројките. 

Член 28 
Електричната инсталација за заштита, за ко-

манда, за мерење, за сигнализација и за осветление, 
која се наоѓа во близината на направата со масло, 
треба да има спроводник со изолација отпорна 
спрема маслото. 

Член 29 
Секоја разводна постројка мора да биде изгра-

дена тана што да може да се одвои од напонот со 

помош на направи за разделување, со видливи мес-
та на разделувањето, и тоа како целост, а ка ј прос-
трани постројки — и во нивните битни делови. 

Во разводната постројка сите разграноци што 
служат за разведување на струјата треба да се ис-
клучуваат поединечно или групно со помош на пре-
кинувач^ 

По исклучок, прекинувачите можат да бидат по-
ставени и надвор од односната џостројка (во сосед-
на постројка), ако се на такво место со кое може да 
се воспостави брзо и сигурно спогодување при ма-
нипулациите. 

Помеѓу генераторот или трансформаторот и не-
му припадниот прекинувач (блок-спој) не е секогаш 
потребен разделуван. 

Член 30 
Во разграноците во кои не е предвиден разде-

луван за одвојување на разгранокот, треба тоа да 
се означи со натпис за предупредување. 

Член 31 
Ако прекинувачот може да добие напон обос-

трано (на rip. во прстенестите водови), на видливите 
места пред и зад прекинувачот треба да се пред-
видат разделувачи. 

Член 32 
Врската на разводните полиња со собирниците 

треба да е изведена така што секој разгранок или 
група разграноци да може да се раздели од собир-
ниците или одделни отсеци на собирнмците да би-
дат одвоени. 

Член 33 
Поларитетот односно редоследот на фазите тре-

ба видливо да се означи на погодните места на каб-
лите и водовите. 

2. Постројки во згради 

Член 34 
Носечките конструкции за разводните уреди мо-

раат да бидат од метал или од друг иезапалив ма-
теријал. 

Дрво може да се употреби само за заштитни 
пречки. 

Член 35 
Ходниците и просториите за приоѓање кон раз-

* водните постројки во зградите и ка ј разводните но-
сечки конструкции треба да бидат доволно широки 
и високи. 

Ходниците и просториите од став 1 на овој член 
треба да бидат изведени така што проаѓањето да е 
лесно, а во HPIB не смеат да се наоѓаат предмети што 
би можеле да го смеќаваат минувањето. 

Член 36 
Слободната широчина на ходниците во развод-

ните постројки од висок напон во зградите мора да 
изнесува, и тоа: 

1) при еднореден распоред: 
— за контрола 800 mm 
— за ракување 1000 mm 

2) при двореден распоред: 
— за контрола 1000 mm 
— за ракување 1200 mm 

Член 37 
Ако се поставени само пречките според член 39 

став 1 точка 1 од овој правилник или се во пра-
шање подолги ходници, се препорачуваат соод-
ветните широчини на ходниците, поголеми од ши-
рочините од член 36 на овој правилник. 

Четврток, 24 јануари 1974 
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Член 38 
Височината од подот до незаштитените делови 

на уредите под напон во ходниците и во простории-
те за приоѓање треба да изнесува 2.200 mm, наголе-
мена за вредноста на минималното растојание од 
таблицата VIII од член 282 на овој правилник, а за 
соодветниот напон. Таа височина не може да биде 
помала од 2.500 mm. 

Член 39 
Растојанието на заштитните прегради односно 

пречки од деловите што се поставени зад нив и се 
наоѓаат под напон, треба да изнесува најмалку: 

Вид на заштита Растојание во mm 

1) пречки 

2) ретки мрежи со 
отвори 20 до 
60 mm 

3) крути мрежи со 
отвори до 20 mm 

^ со пречник на 
жицата од нај-
малку 2 mm и 
прегради од лим 

100 + вредноста од таблицата 
VIII од член 282 на овој пра-
вилник за соодветниот на-
пон, но најмалку 500 mm 
60 + вредноста од таблицата 
VIII за соодветниот напон 

20 + вредноста од таблицата 
VIII за соодветниот напон 

При тоа височината на заштитните пречки од 
точка 1 на став 1 на овој член изнесува околу 
1,00 т , а височината на заштитните прегради од 
точ. 2) и 3) на тој став — најмалку 1,80 т . 

Најмалите растојанија наведени во став 1 на 
овој член важат за следните височини на деловите 
под напон сметани од подот, и тоа: 

— за видовите на заштитата од точ. 1) и 2) на 
став 1 од овој член за височината до 2,00 т ; 

— за видот на заштитата од точка 3) на став 1 од 
овој член за височината до 1,80 т ; ако височината е 
над 1,80 до 2,00 m важат ра стој ани јата од точка 2 
на тој став. 

За височините над 2,0.0 m растојание ата на рам-
вината на преградата сразмерно се намалуваат со 
зголемувањето на височината и постигнуваат вред-
ност на нула кога височината изнесува според член 
38 на овој правилник за уредите во просториите, 
односно според член 46 на овој правилник за пос-
тројките на отворен простор. 

Ако височините на заштитните прегради за ви-
дот на заштитата од точ. 2 и 3 на став 1 од овој 
член се помали од 1,80 т , мораат да се обезбедат рас-
тојанијата наведени во точка 1 на тој став. 

Ако растојанието наведено за видот на зашти-
тата од точка 1 на став 1 на овој член во целост или 
делум би било преместено со изолатор^ треба да се 
постави видот на заштитата од точка 2 односно 3 од 
тој став, а не пречки. 

Ако вратите на ќелиите мораат да се отвораат 
заради манипулации или прегледи, а деловите што 
се под напон се на дофат на рака, на отворот на 
ќелијата по отворањето на вратата треба да се пос-
тават додатни пречки (летви). Најмалото растојание 
на пречките од деловите под напон мора да им од-
говара на растој ани јата наведени за видовите на 
заштитата од точ. 2 и 3 на став 1 од овој член. 

Член 40 
Вратите на просториите во кои се наоѓаат раз-

водните уреди треба да се отвораат нанадвор. 
Отворањето на вратите од внатрешната страна 

мора да биде лесно изводливо, без употреба на клуч 
или алат. 

Член 41 
Ако високонапонската ќелија може да се прег-

леда само кога ќе се отвори вратата која инаку е 

заклучена и води непосредно на отворен простор, 
непосредно зад вратата мора да се постави ограда 
или пречка заради заштита од случаен допир па 
деловите под висок напон. 

Член 42 
Ходниците во з г р а д и т е со разводни постројки, 

во кои може да дојде до силна задименост или по-
жар, како и ходниците подолги од 30 т , на обата 
краја треба да имаат излез. Вратите на овие излези 
треба да се отвораат однатре, и тоа без клуч. 

Член 43 
Ако постројките се наоѓаат во станбени згради, 

треба да се преземат мерки за изолација на тие пос-
тројки така што околината да е заштитена од штет-
ните влијанија на постројките (вибрација, бука, то-
плина, миризба, зрачење, огин и ел.). Инсталациите 
и нивните делови (водовод, централно греење и ел.) 
што му служат на станбениот дел на зградата не 
смеат да минуваат низ постројките. 

3. Постројки на отворен простор 

Член 44 
Целото подрачје на развод ната постројка на от-

ворен простор мора да биде наполно заградено со 
надворешна ограда височина најмалку 1,80 т , која 
мора да биде изведена така што да не е можен прис-
тап во разводната постројка без посебни помошни 
средства. 

Член 45 
Кон внатрешната страна на надворешната ог-

рада, во појас висок 6.000 mm и широк 1.500 mm -f-
вредноста на минималното растојание од таблица 
VIII на член 282 на овој правилник, не смее да биде 
никаков дел под напон. 

Минималната височина на спроводниците над 
оградата и над почвата надвор од надворешната ог-
рада е одредена со Правилникот за техничките нор-
мативи за изградба на надземни електроенергетски 
водови („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/73). 

Член 46 
Деловите под напон во постројката кои од поч-

вата се оддалечени помалку од 2,500 mm односно 
2.200 4- вредноста на минималното растојание од 
таблица VIII од член 282 на овој правилник, мораат 
да бидат заградени или на друг начин заштитени од 
случаен пристап. 

Член 47 
Ако деловите на постројката не се заградени во 

смисла на член 46 од овој правилник, горниот раб 
на заземјената носечка конструкција на нзолатори-
те од висок напон мора да биде од почвата оддале-
чен најмалку 2.300 mm. 

Најмалите заштитни растојанија од член 39 став 
Д на овој правилник важат и за растојаниј ата поме-
ѓу оградата и изолаторите. 

Член 48 
Ако за внатрешна ограда се употребуваат преч-

ки, јажиња или синџири, заштитното растојание мо-
ра да изнесува најмалку ЗОО mm + вредноста од 
таблица VIII од член 282 на овој правилник, но не 
помалку од 600 mm. При употребата на јажиња или 
синџири се зема предвид најголемата осцилација на 
јажето или на синџирот во правец на деловите под 
напон. 

Член 49 
Над минувалиштата што се користат за превоз 

на опрема најмалото растојание помеѓу највисоката 
точка на опремата што се превезува и деловите под 
напон мора да биде еднакво на вредноста на мини-
малното растојание од таблица VIII од член 282 на 
овој правилник, но не помало од 500 mm. 
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Член 50 
Широчината на минувалиштата за контрола и 

ракување треба да изнесува најмалку 1.200 mm, ме-
рено помеѓу заземјените делови на апаратите, на 
заштитните ѕидови или на носечката конструкција. 

Височината до заземјените делови над минува-
лиштата мора да изнесува најмалку 2.500 mm. Ако 
тоа го бара непречениот превоз на опремата, таа 
височина мора да биде поголема. 

Член 51 
Сите апарати, направи и помошни уреди мораат 

да бидат конструирани и поставени така што без 
оштетување да можат трајно да ги издржат темпе-
ратурата на околината и атмосферските влијанија 
(влага, ветар, снег и мраз), без влијание врз нивно-
то беспрекорно функционирање. 

При ниски температури треба да се води сметка 
за особините на маслото во трансформаторите и во 
прекинувачите, како и за квалитативните промени 
на другите употребени материјали. 

Особено треба да се води сметка за беспрекор-
ното дејство на прекинувачите и разделувачите при 
ниски температури. Тие апарати не смеат сами од 
себе да дејствуваат под влијание на силен ветар или 
под притисок на снег односно мраз. 

Член 52 
За разводните постројки поставени на отворен 

простор важат и одредбите на чл. 34 до 43 на овој 
правилник што се однесуваат на разводните пос-
тројки во зградите. 

4. Надземни водови 

Член 53 
Димензионирањето на надземните водови, меѓу-

себните растојанија, премините и приближувањата 
на спроводниците на разни објекти и др. се регули-
рани со посебниот Правилник за техничките норма-
тиви за изградба на надземни електроенергетски во-
дови („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/73). 

Член 54 
Заштитата и заземјувањето на телекомуника-

ционите надземни водови и кабли што се воведуваат 
или се поставуваат во постројката, се изведуваат 
според посебни технички прописи. 

III. ЗАШТИТНИ МЕРКИ 

1. Заштита од допир 

Член 55 
Сите делови на постројката што се наоѓаат под 

напон мораат да бидат заштитени, и тоа: 
1) во погонските простории — од допир од сите 

страни; 
2) во електричните погонски простории — од до-

пир на дофат на раце, а од случаен допир надвор од 
дофатот на рака. Деловите на електричните машини 
што се под напон мораат да бидат заштитени од слу-
чаен допир; 

3) во затворените електрични погонски просто-
рии — од случаен допир. 

Заштитните конструкции мораат да бидат изве-
дени така што да можат да се одвојат само со помош 
на алат, а вратата да може да се отвора само со по-
мош на клучеви. 

Член 56 
Треба да се предвидат соодветни уреди за при 

симнувањето на заштитните прегради тие прегради 
да не можат да се приближат кон деловите под 
напон. 

Член 57 
Подрачје на дофат на рака е подрачјето кое е 

ограничено од местото на кое се стои, и тоа: нагоре 
најмалку 2.500 mm, водорамно и надолу најмалку 
1.250 mm. 

Член 58 
Заштитата од допир мора да биде остварена со 

начинот на изведувањето на конструкцијата, како 
на пример: со изолирање, со затворени куќишта, со 
ѕидови, со лимови, со плочи. 

Член 59 
Заштитата од .случаен допир мора да биде ос-

тварена со заштитна решетка, со решеткави врати, 
со огради, со пречки, со синџир, а во отворени пос-
тројки — со огради од синџири, од пречки и слично. 

Член 60 
Заштитните конструкции мораат да бидат ме-

ханички добро и сигурно прицврстени. 

Член 61 
Вратите на ќелиите во погонските простории и 

во електричните погонски простории смеат да се от-
вораат, по правило, само со помош на клучеви. 

Член 62 
Пречките кои можат да се отстранат без употре-

ба на алат, мораат да бидат од неспроведлив мате-
ријал. 

Член 63 
Заштитата од опасен напом на допир треба да 

се изведе со заземјување, а по потреба да се до-
полни и со автоматска заштита. 

Член 64 
При настанување на опасен напон на допир ав-

томатската заштита во најкратко време мора да ја 
прекине врската помеѓу местото на дефектот и из-
ворот на струјата. 

Член 65 
Автоматската заштита мора да биде сигурна во 

погонот. Исправноста на автоматската заштита тре-
ба редовно да се контролира. ^ 

2. Заземјувачи и заземјување 

Специфичен отпор на земјата и отпор на 
распростирањ ето 

Член бб 
Средните вредности на специфичниот отпор за 

р^зни видови земја се дадени во следната таблица I: 

Таблица I 

Специфичен 
Вид з$мја отпор 

во от-метри: 

Мочуриште 30 
Глина, иловача, обработлива земја 100 
Влажен песок 200 
Влажен чакал 500 
Сув песок или сув чакал i . 1000 
Каменита почва (карпа) 3000 
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Г 
Член 67 

Отпор на распростирање^ зависи од видот и 
осовината на земјата (од специфичниот отпор) и од 
димензиите и распоредот на заземјувачите. 

Средните вредности на отпорот на распрости-
рањето се дадени во следната таблица II: 

Таблица II 

Отпор на распростирањето, при специфичниот отпор 
на земјата 

д = 100 от-метри 

Плочест 
Лентест Стапен закопан 

Вид на зазем- д о л ж и н а должина 1 m под 
зувачот ( т ) (ш) земјата 

__ ___ ( ш ) 

10 25 50 100.1 2 3 5 0,5X1 1X1 

Отпор на рас-
простирањето 
(ота) 20 10 5 3 70 40 30 20 35 25 

За другиот специфичен отпор на земјата QI, наве-
дените вредности на отпорот на распростирање™ се 
множат со односот QI/100. 

Пресеците на заземјувачите се дадени во таб-
лица III од член 69 на овој правилник. Незначител-
ните отстапувања од пресеците малку влијаат врз 
отпорот на распростирање^. 

Материјал и димензии на заземјувачите 

Член 68 
Како материјал за заземјувачи треба да се упо-

требува челик поцинкуван со топла постапка или 
на некој друг начин заштитен од корозија, ако ло-
калните прилики не бараат употреба на некој друг 
материјал (на пр. бакар). 

За заземјувачи не се препорачува употребата 
на непоцинкувани челични цевки, лим и профили. 
Лесни метали, по правило, не можат да се употре-
буваат за заземјувачи (член 77). 

Член 69 
Најмалите пресеци на заземјувачите се дадени 

во таблица III: 

Таблица III 

Најмали пресеци на заземјувачите 

Заземјувачи Поцинкуван челик Бакар 

Лента 100 mm2, но 50 mm2 но не 
не потенка од 3,5 потенка од 2 

Лентести mm mm 
Тркалезен челик Јаже 35 mm8 

0 10 mm 

Цевка 38 mm Цевка 30/25 mm 

Аголник 65X65X7 — 

Стални Профил У 6. 1/2 
односно Тб или 
други соодветни 
профили 

Плочести Лим 3 mm Лим 2 mm 

Број 4 — Страна 105 

Пресеците дадени во оваа таблица не е дозво-
лено да се намалат, со оглед на корозијата и на 
струјното оптоварување. 

ЗаземјувачитеИзо вид на плетена мрежа што 
служат само за обликување на потенцијалот треба 
да се од жица пресек најмалку 16 mm2 ако се од 
поцинкуван челик, а 10 mm2 ако се од бакар. 

Ако во одредено подрачје се очекува посилна 
корозија или ако се употребат непоцинкувани че-
лични цевки, лим или профил, се препорачува усво-
јување на вредностите за околу 50% поголеми од 
вредностите наведени во таблица III. 

Распоред и изведување на заземјувачите 

Член 70 
Изборот и распоредот на заземјувачите се врши 

зависно од месните прилики, од особините и составот 
на земјата, од дозволениот отпор на распростира-
њето Jf од напонот на чекорот. 

При заземјувањето на столбовите во близината 
на постројките за еднонасочна струја или на желез-
ниците со еднонасочна* струја, треба да се спречи 
можното преминување на талкачките струи. 

Член 71 
Заземјувачот мора да биде во тесна врска со 

околната земја. Првенствено треба да се употребу-
ваат слоеви земја со добра спроводливост. Ако зем-
јата е сува, околу заземјувачот треба да се набие 
добро наквасена и прилепена земја. Каменито и 
крупниот чакал непосредно кон заземјувачот го зго-
лемуваат отпорот на распростирање^. Ка ј лентес-
тите и етапните заземјувачи отпорот на распрости-
рањето зависи главно од должината, а помалку од 
пресекот на заземјувачите. 

Член 72 
Лентестите заземјувачи треба да се полагаат на 

длабочина од 0,5 до 1 т , ако тоа составот на земјата 
го дозволува. При тоа треба да се води сметка за 
зависноста од отпорот на распростирање^), од влаж-
н о с т и од- замрзнувањето на горните слоеви на зем-
јата. 

Должините на лентестите заземјувачи се. земаат 
од таблица II од член 67 на овој правилник, зависно 
од отпорот на распростирањето. Вредностите во таб-
лица II се однесуваат на испружено положените 
лентести заземјувачи, при што се постига најмал 
отпор на распростирање^. При друг вид на пола-
гање, на пр. цик-цак или брановите, лентеетите за-
земјувачи имаат поголем отпор на распростирање^ 
за исти должини на лентата. 

При зраковиден распоред на лентестите заземју-
вачи, аглите помеѓу поодделните краци треба да се 
што порамномерни, а аголот помеѓу соседните краци 
не треба да биде помал од 60°. Помал агол при пого-
лем број краци не го намалува битно отпорот на 
распростирање^. 

Член 73 
етапните заземјувачи треба да се забијат во 

земјата, по молшост исправено. Нивната должина се 
зема зависно од отпорот на распростирање^. 

Ако треба да се распоредат повеќе етапни зазем-
јувачи за да се постигне доволно низок отпор на 
распростирање^, нивната меѓусебна оддалеченост 
треба да е еднаква или поголема од двојната дол-
жина на поодделниот заземјуван. 

Во исушениот и замрзнатиот горни слој на зем-
јата, кога не дејствува целата должина на етапниот 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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заземјувач, меѓусебната оддалеченост треба да е ед-
наква или поголема од двојната должина на работ-
ниот дел на стапот. 

Член 74 
Плочестите заземјувачи треба да се постават 

исправено во земјата. Површините на таквите за-
земјувачи се земаат од таблица II од член 67 на 
овој правилник, зависно од отпорот на распростира-
њето. Горниот раб на плочата треба да е најмалку 
1 m под површината на земјата. Ако има повеќе 
плочи, се препорачува тие да се распоредат така што 
нивната меѓусебна оддалеченост да изнесува нај-
малку 3 т . 

Изведување па земјоеоди 

Член 75 
Земјоводите треба да се полагаат над земјата 

така што да бидат видливи, а ако се прекриваат 
треба да бидат пристапни и заштитени од евентуални 
механички или хемиски оштетувања. 

При водењето низ таван и ѕидови, земјоводот 
треба слободно да се положи (да не се заѕидува). 

В о з е м ј о в о д и т е и в о с о б и р н и т е земјОБОДИ, ШТО 
служат за заштитно зазсмјување. не се дозволува 
вградување на прекинувач!!, осигурувачи, разделу-
вачи и слични направи со кои би можел да се пре-
кине земјОБОДОТ без употреба на алат. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
голи земјоводи можат да се положат во соодветен 
бетон така што да се заштитени од корозија. 

Член 76 
Најмалите дозволени пресеци за земјоводите се: 

50 mm2 — за челик поцшшуван со топла постапка, 
35 mm2 — за алуминиум, а 16 mm2 — за бакар. 

Во мрежите со ефикасно заземјена неутрална 
точка, најмалиот пресек мора да и одговара на оче-
куваната струја на доземниот краток спој. Спровод-
ниците до заземјувачите што се положени голи во 
земјата се димензионираат според таблица III од 
член 69 на овој правилник, бидејќи се сметаат како 
заземјувачи. 

Член 77 
Ориентационите вредности за струјното оптова-

рување на разните пресеци на спроводниците за 
заземјуЕање се дадени во следната таблица IV: 

Таблица IV 

Вредности за струјното оптоварување па спровод-
иаците во системите за зазелјуиање (за граничната 

температура од 150°С) 

Пресек Најголема дозволена Најголема дозво-
лиш- трајна струја лена струја во 

траење од 
1 секунда 

Челик А1 Си Челик А1 Си 

16 — — 150 2500 
25 — — 200 — — 4000 
35 — — 280 — 3700 5500 
50 150*) 250*) 480*) 3300 5300 8000 
70 180*) 320*) 590*) 4700 7400 11500 

100 240*) 430*) 780*) 6700 10500 16000 
200 420*) 760*) 1380*) 13500 21000 32500 

*) Важи само за лентести с п р о в о д и т е 

Вредностите за најголемата дозволена трајна 
струја од таблица IV можат да се зголемат за 20°/о* 
ако не постои опасност од пожар. 

Полагање на алуминиум во земјата не е дозво-
лено, освен ако на некоја почва поради дејството на 
хорозијата се покаже неговото предимство во однос 
на челикот или бакарот. 

Член 78 
Собирните земјоводи се димензионираат според 

јачината на струјата која се очекува во постројката 
при двоен земјоспој или при доземен краток спој, 
при што пресеците не смеат да бидат помали од оние 
што се наведени во член 76 на овој правилник. 

Член 79 х 

Споевите помеѓу земјоводите и собирните земјо-
води, како и нивните разграноци, треба да се изве-
дат така што трајно да се обезбеди добра спроводна 
врска. 

Дозволени се споеви остварени со заварување, 
со вијци или со вијчени спојница За јажиња се 
дозволени и цевни спојници (зарезни, со заковки и 
со вијци). 

Станиците и вијците мораат да бидат заштитени 
од корозија. 

Член 80 
Заради мерење на отпорот на ра спростира љето 

на заземјувачите, на групи заземјувачи или на це-
локупниот систем за заземјување, треба да се вгради 
разделна спојница на лесно пристапно место. 

Приклучокот на заземјувачот треба да биде во 
механички поглед отпорен, а во електричен поглед 
добро спроводлив, на пр. прицврстен со помош на 
осигурени вијци односно со заварување. 

При примената на опфатница за етапни заземју-
вачи треба да се употребат вијци пречник најмалку 
10 mm. 

Спојните места што лежат во земјата треба да се 
заштитат од корозија со сигурни заштитни превлеки. 

Член 81 
Металните делови на постројка што треба да се 

заземјат, мораат да се приклучат на заземјувачот 
непосредно со помош на земјовод односно на соби рен 
земјовод. 

Поодделните делови што се цврсто и добро 
спроводио електрично споени со заземјените плочи 
од темелот или со челичната носечка конструкција, 
не треба посебно да се заземјат. 

Член 82 
Челичните носечки конструкции што формираат 

целост можат да се употребуваат за заземјување на 
делови што се прицврстени за нив или се вградени 
во нив, ако се исполнети следните услови: 

1) носечките конструкции треба да се исправно 
заземјени во смисла на одредбите на овој правилник; 

2) спроводиве пресеци на челичните конструк-
ции мораат да бидат доволно големи и мораат да ги 
исполнуваат условите предвидени со овој правилник; 

3) опојните места на конструкциите мораат да 
бидат заварени или прицврстени со помош на вијци 
со подложни плочки така што да останат трајно 
добро спроводливи; 

4) заземјувањето на носечките конструкции не 
смее да загуби од вредноста ако се напушти или се 
симне дел од постројката или дел од носечката 
конструкција; 

5) носечките конструкции подолги од 10 m мо-
раат на водовите за заземјување да бидат црнилу-
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пени најмалку на две места, кои се на што поголемо 
меѓусебно растојание. 

Член 83 
Деловите на носечките конструкции што се упот-

ребуваат како собирен земјовод по целата должина 
треба да се означат со посебен премаз во боја, ако 
постои можност за прекинување на земјОБОДОТ со 
симнување на дел од конструкцијата. За премаз на 
конструкцијата треба да се избере упад лива боја. 

Член 84 
Не се дозволува употреба на челична арматура 

на кабли за земјовод или негов дел, ако таа не е 
градена за таа цел. 

Член 85 
Земј ОБОД ите на армирано-бетонските носечки 

конструкции и на армирано-бетонските столбови 
треба да се положат по површината на столбот од-
носно на конструкцијата така што да се гледаат или 
треба да се забетонираат. Таквите земјОВОДИ мораат 
да имаат лесно пристапни приклучоци заштитени од 
корозија и во внатрешноста на бетонската маса не 
смеат да бидат прекинати. 

Дозволено е за земјоводи да се употреби арма-
турата на конструкцијата, но, само ако таа има соод-
ветни доволно димензионирани пресеци, најмалку 
еквивалентни 16 mm2 Си, и ако по целата должина 
добро е заварена или на .некој друг начни е оства-
рена во електричен поглед добра спроводлива врска. 

Член 86 
Земјоводите што се приклучени на водоводната 

мрел<а мораат да бидат приклучени пред водомерот, 
т. е. на страната на водоводната мрежа. 

Член 87 
Не е дозволено за заземјувачи и за земјоводни 

спроводници да се користат гасни, парни и топло-
водни цевоводи Во внатрешноста на постројката 
(зградата) тие цевоводи, по потреба, треба да се 
приклучат на заштитното заземјување. Со посебни 
мерки треба да се спречи изнесувањето на опасниот 
потенцијал вон од постројката. 

3. Заштитни заземјувања 

Примена на заштитни заземјувања 

Член 88 
Сите метални делови на електричните - направи 

и апарати што нормално не се под напон, та не спа-
ѓаат меѓу погонските струјни кола, но при дефекти 
можат да дојдат под напон непосредно или по пат 
на електричен лак, треба да се заземјат. 

Член 89 
Вртливите детални заштитни мрежи и плочи, 

како и мрежите и плочите што се симнуваат, треба 
да се заземјат ако не се спроводливо врзани со за-
земјените делови. 

Како спроводливи врски се сметаат и шарките и 
закачалките прицврстени на заземјените делови, ако 
постои добар галвански спој. 

Член 90 
Во ѕидани, дрвени и неармиран згради, по пра-

вило, не смеат, да се заземјат металните делови, како 
што се: рамките на вратите, кваките на вратите, 
столбиштата, скалите ити. што се пристапни од-
надвор. 

По исклучок од одредбата на став 1 на овој 
член, потребно е да се заземјат оние метални делови 
што можат да дојдат под напон во случај па земен 
спој или електричен лак. 

Член 91 
Во металните згради или во згради од армиран 

бетон треба да се заземаат металните делови наве-
дени во член 90 на овој правилник. 

Металните делови во случај на земјоспој не 
смеат да добијат напон спрема земјата повисок од 
125 V, при што напонот на допир не смее да биде 
повисок од 65 V. Тој услов може да се исполни со 
погоден распоред на заземјувачите и со обликување 
на потенцијалите (слики 2 и 3). 

Слика 2 -- Распределба на потенцијалите на повр-
шината на земјата при еднаква длабо-
чина на вкопувањето на прстените за 
обликување на потенцијалите 

O1, О2 и Оз 

Слика 3 Распределба на потенцијалите на повр-
шината на земјата при нееднаква длабо-
чина «а вкопувањето на прстените за 
обликување на потенцијалите 

O1, O2 и Оз 

Член 92 
Металните рачни тркала, лостови и рачки на 

апаратите не треба да се заземјат, посебно ако се 
добро спроводливо споени со заземјениот апарат или 
дел. Заземјувањето, меѓутоа, е потребно ако пре-
носот се врши со помош на синџири, јажиња, вра-
тила или запчаници, кои електричниот лак би мо-
жел да ги зафати во случај на дефект. 

< 

Во секој случај се препорачува изолација како 
дополнителна заштита. 
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Член 93 
Прирабниците на спроводните изолатори поста-

вени на изолациони плочи и рамките на стаклените 
плочи за минување на спроводниците треба да се 
заземаат поединечно или заедно. 

Ѕидните кукачки за прицврстување на затезниот 
изолатор треба да се заземјат. 

Член 94 
Металните плаштови и арматурите на. каблите 

треба да се заземјат на двата краја. 

Член 95 
Секундарните струјни кола на мерните транс-

форматори треба да се заземјат непосредно на една 
од приклучните стегалки на трансформаторот. 

Ако при употреба на повеќе мерни трансформа-
тори не може да се изведе поединечно заземјување, 
струјните кола треба да се заземјат барем на едно 
место. Спојните водови помеѓу трансформаторите 
треба да бидат што пократки, 

При употребата на меѓутрансформатори треба да 
се заземји секое струјно коло. 

Водот за заземјување помеѓу секундарната прик-
лучна стегалка и приклучниот вијак за заштитно 
заземјување треба да има пресек најмалку 4 mm2 Си. 

Член 96 
На количката за извлекување на прекинуЕачот, 

направите за заземјување при извлекувањето на 
прекинувачот треба да ја задржат врската подолго 
од контактот за погонската струја. При вовлекува-
њето на прекинувачот направите за заземјување 
треба да се вклучат пред контактот за погонската 
струја. 

Димензионирање па заземЈувањето 

Член 97 
Во мрежите со изолирана неутрална точка заш-

титното ѕаземјување на електраните, на трансфор-
маторов™ и разводните станици и на потрошува-
чите треба да се димензионираат за целокупната 
струја на земјоспојот на мрежата. 

Член 98 
Во мрежите со компензирана струја на земјос-

појот, заштитните заземјувања се димензионираат: 
1) во постројките во кои се вградени индуктивни 

отпори, а заштитното и погонското заземјување е 
меѓусебно споено — за збирот на струјата на индук-
тивиите отпори и на преостанатата струја на земјо-
спојст на мрежата во најнеповолен случај; 

2) во постројките во кои се вградени индуктивни 
отпори, а заштитното заземјување е одвоено од по-
ниското — за преостанатата струја на земјоспојот 
на мрежата во најнеповолеи случај; 

3) во постројките без индуктивни отпори — за 
преостанатата струја на земјоспојот на мрежата во 
најнеповолен случај. 

Член 99 
Во мрежите со неутрална точка заземјена преку 

отпори, заштитното заземјување се димензионира за 
струјата на земјоспојот, ако постои врска помеѓу 
заштитното и погонското заземјување. 

Член 100 
При струите на земјоспојот од чл. 97 до 99 на 

овој правилник не смее да се појави напон на зазем-
јувачот повисок од 125 V. Ако таквиот услов не може 
да се исполни, треба да се применат мерките предви-
дени во чл. 106 до НО на овој правилник. 

Отпорот на распростирањето на заземјувачите 
при подолго минување на струјата може да се зго-
леми поради загревање на земјата. Поради тоа при 
напонот на заземјувачите од 125 V може да се доз-
воли протекување на струјата на земјоспојот само во 
траење предвидено во следната таблица V. 

Таблица V 

Дозволено траење па оптоварувањето па заземју-
вачите 

Траење на оптоварувањето 

Специфичен Стапен заземјувач Лентест заземјувач 
отпор на должина 2 m пресек 
земјата пречник 2 " 100 mm2 

om-метри min min 
50 100 30 

100 200 60 
200 400 120 
ЗОО 600 150 

При напонот на зазем ју вапите кој отстапува од 
вредноста 125 V, дозволеното временско оптовару-
вање се добива со множење на вредноста од табли-

/125\2 

цата V со факторот ( — 1. каде што Е е фактичен 

напон на заземјувачите изразен во волти. 
Ако од технички причини наведениот услов не 

може да се исполни, треба да се преземат мерките 
предвидени во чл. 106 до 110 на овој правилник. 

Член 101 
При земјоспојот во постројката, не смее да се 

појави вон од постројката односно од неговата ог-
рада напон на допир поголем од 65 V. Таквиот ус-
лов може да се исполни со соодветно изведување на 
оградата и на уредите за заземјување, како и со по-
годно обликување на потенцијалите. 

Член 102 
За димензионирање на заштитните заземјувања 

во мрежите со неутрална точка изолирана или за-
земјена со помош на индуктивен отпор, треба да се 
земат предвид и струите на двојниот земјоспој, ако 
не е предвидено автоматско исклучување на оште-
тената делница. 

Член 103 
Во мрежите со ефикасно заземјена неутрална 

точка заштитните заземјувања се димензионираат 
за уделот на струјата на доземниот краток спој која 
протекува низ заземјувањето 0,25 ѕ, по настанува-
њето на доземниот краток спој. 

Во поглед на заштитните заземјувања за такви-
те мрежи важат и одредбите на чл. 111 до 114 на 
овој правилник. 

Член 104 
При димензионирањето на заедничкото заземју-

банке во постројката, на која се приклучени дално-
води од различни напони, доволно е ако се земе 
предвид само мрежата со најголемата струја на зем-
јоспојот. 

Механичко и топлото димензионирање на 
заземјувањето 

Член 105 
Во мехаЈНИчки и топлотен поглед системите на 

заземјувањето се димензионираат при ефикасно за-
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земјена неутрална тачка — за струја од едноно лен 
доземен краток спој, а во другите случаи — за стру-
ја од двоен земјоспој, со тоа што тогаш се води 
сметка за времето на исклучувањето на земјоспојот, 
а како најкратко траење се зема 1 ѕ. 

Заштитни мерки при тешки услови на заземјување 

Член 106 
Ако од технички причини (на пр. на подрачјето 

со мошне лоша спроводливост) заштитното заземју-
вање не може да се изведе во смисла на претходни-
те членови на овој правилник, треба да се применат 
дополнителните заштитни мерки од чл. 107 до ИО 
на овој правилник. 

Член 107 
Местата за ракување во постројките мораат да 

бидат изолирани за полн напон на заземјувачите. 
Сите спроводни делови, што од местото за раку-

вање можат да се дофатат, мораат да бидат меѓусеб-
но споени. 

Член 108 
Стојалиштата за ракување во постројките се 

изработуваат од метал и се спојуваат со другите 
спроводливи делови. 

Сигурен пристап до стојалиштата за ракување 
се овозможува со изолирана патека широка најмал-
ку 1250 mm. За таа цел во внатрешноста на зграда-
та може да се употреби гума или линолеум, а на от-
ворен простор — крупен слабо спроводлив чакал кој 
заради подобра изолација може да има асфалтна 
превлека. 

Член 109 
Сите рачки и спроводни делови со кои може да 

се дојде во допир за време на ракувањето со уре-
дот, се изолираат од другите спроводливи делови на 
уредот за највисок напон на спроводникот спрема 
земјата. Таквите мерки на заштита обично се при-
менуваат во помали постројки за средни напони (до 
35 kV) во ѕидани, бетонски, дрвени и слични згради. 

Член 110 
Во постројката на отворен простор (на надво-

решна разводна постројка) во подрачјето на' допи-
рот со трансформаторите, со конструкцијата или со 
командните ормани, паѓањето на напонот на повр-
шината на земјата може да се обликува со густо 
положени 'лентестр заземјувачи или со решетка. 

4. Посебни одредби за заземјувањето 

Огради, колосеци, цевоводи и телекомуникациони 
кабли во постројките со ефикасно заземјена неу-

трална точка 

Член 111 
Оградите на високонапонските постројки треба 

да се постават така што при земјоспојот да не се 
појават вон од оградата напони на допир или на-
пони на чекор повисоки од оние што се означени на 
сликите 4 и 5. Дозволениот напон на чекор во пос-
тројките со ефикасно з азем јена неутрална точка, за-
висно од времето на исклучувањето на делницата 
во дефект, е даден на сликата 4, а дозволениот на-
лан на допир на .сликата 5, 

Слика 4 — Дозволен напон на чекор: 
а) вон од постројката на патишта со јавен сообраќај, 
б) на други места вон од постројката и во рамките 

на оградата на постројката, 
ц) во кругот на надворешните постројки, со употре-
ба на заштитни изолациони обувки со диелектрична 

цврстина најмалку 3 kV. 

Член 112 
Ако на металната ограда се појави превисок 

напон на допир, од надворешната страна на оградата 
на растојание од 1 m се полага лентест заземјувач 
вкопан во длабочина од 0,5 т , со кој се поврзува 
оградата. 

За одведување на индукувани струи на оградата 
доволни се помали етапни или лентести заземјува-
чи, ако сигурноста од напон на допир не бара по-
лагање метална лента. 

Колосеците, цевоводите и надворешните метал-
ни плаштови на кабли што излегуваат од високона-
понската постројка електрично се одвојуваат со изо-
лирање со помош на влошки (по потреба, на повеќе 
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места) за да се спречи пренесувањето на опасните 
потенцијали вон од постројката. 

Член 113 
Примената на посебни заштитни мерки во пог-

лед на напонот на чекор и на напонот на допир не 
е потребна на подрачјето на каблите, што се во сос-
тав на пообемна кабелска мрежа со напон над 1 kV, 
ако се исполнети следните услови: 

1) каблите да се положени во земјата и да имаат 
добро спроводни надворешни метални плаштови; 

2) должината на кабелската мрежа да изнесува 
најмалку 10 km; 

3) струјата на земјоспојот да е ограничена на 
најмногу 1500 А; 

4) времето на исклучувањето на делницата во 
дефект да не е подолго од 3 секунди. 

Столбови за надземни водови 

Член 114 
Челичните и армиранобетонските столбови, како 

и металите жици или ленти на дрвени столбови 
што служат за заштита на дрвените столбови од 
удир на гром, треба да се заземјат. Во поглед на за-
земјувањето важат одредбите на Правилникот за 
техничките нормативи за изградба на надземни 
електроенергетски водови. 

Столбови со линиски разделувани, со трансформа-
тори и со кабелска глави 

Член 115 
Носечките конструкции на разделуваните на 

дрвени столбови со заштитно јаже или без него, по 
правило, не треба да се заземјуваат ниту да се спо-
јат за заштитното јаже. 

Ако носечките конструкции на разделуваните 
на дрвените столбови не се заземјени, во лостовите 
за ракување треба да се вградат изолатори што 
имаат доволна механичка цврстина, а диелектрична 
цврстина барем толкава колку што имаат изолато-
рите на надземен вод. 

Делот на лостот под изолаторот мора да се за-
земји. Заземјувачот треба да се изведе така што ис-
товремено да го заштитува ракувачот (со обезбеду-
вање на стојалиштето на ист потенцијал). 

Член Иб 
Носечките конструкции на разделуваните на ме-

талните столбови, на армиранобетонските столбови и 
на дрвените столбови со метално премостување тре-
ба секогаш да се заземјат. 

Околу металниот столб и околу армиранобетон-
скиот столб заземјувачот треба да се вкопа така што 
напонот на допир да не биде повисок од 65 V. 

На стојалиштето еа дрвениот столб за ракување 
со лостови треба да се Екопа на "длабочина од околу 
10 cm мрежест заземјувач и да се врзе со лос-
товите. 

Член 117 
Металните кабелс-ки плаштови и глави на дрве-

ните, металните и бетонските столбови треба да се 
заземјат во смисла на одредбите на член 114 од овој 
правилник. 

Член 118 
Носечката конструкција за трансформаторите, 

кондензаторите и сличните уреди на столбови треба 
заштитно да се заземјат (член 114). 

За заштитното заземјување. треба да се спојат 
и сите други метални конструкции на столбот, па и 
линискиот разделуван. 

Околу заземјените столбови со трансформатори 
треба да се постави заземјувач за обликување на 
потенцијалот во вид на прстен околу столбот, на 
пример на растојание од 1 m и на длабочина од 
0,5 m и да се поврзе со заземјувањето на столбот. 

Подвижни трансформаторски постројки 

Член 119 
Заштитното заземјување на подвижните транс-

форматорски постројки треба да ги исполнува усло-
вите предвидени со одредбите на чл. бб до 79 и чл. 
97 до 104 на овој правилник. 

Член 120 
Подвижните трансформаторски постројки на во-

зила (на пр. за земјоделски машини) треба да се за-
градат така што да се оневозможи случаен допир на 
деловите на возилото, на приклучниот столб и на 
земј ОБОДОТ. Возилото мора да има и изолирано сто-
јалиште за персоналот. 

Член 121 
Подвижните трансформаторски постројки за 

приклучок на надземни водови треба да се заземјат 
на доволна оддалеченост, на пр. на соседниот столб. 
ЗемјОБОДОТ треба да се изведе до заземјувачот изо-
лирано од земјата. 

Ако се полага на приклучен столб, земјОБОДОТ 
мора да биде оддалечен најмалку 100 mm од носеч-
ката конструкција на линиските разделувани и кон-
золи. 

Член 122 
Врз линиските разделувани на столб се приме-

нуваат одредбите на чл. 115 до 118 од овој пра-
вилник. 

Член 123 
За заштита на нисконапонскиот дел на построј-

ката важат Техничките прописи за изведување 
електроенергетски инсталации во згради (Додаток 
на „Службен лист на СФРЈ", бр. 43/66), кои се сос-
тавен дел на Правилникот за техничките мери и 
условите за изведување електроенергетски инстала-
ции во згради („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/66) 
и Правилникот за техничките мерки за електро-
енергетските постројки од низок напон во земјодел-
ството („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/70). 

Приклучни клешти и приклучни и мерни стапови 

Член 124 
Приклучните клешти и приклучните и мерните 

стапови не смеат да се заземјат. Начинот на нивно-
то сместување кога се вон од употреба треба да е 
таков што тие да бидат заштитени од штетното деј-
ство од влага. 

5. Направи за повремено заземјување и за кратко 
спојување 

Член 125 
При работата на надземен вод, водот по исклу-

чувањето треба да се растави, да се заземји и кратко 
да се спои на сите исклучни места, во смисла на 
одредбите на важечките технички прописи што се 
однесуваат на погонот и на одржувањето на елек-
троенергетските постројки. 

Член 126 
Постојано вградените направи (разделувани за 

заземјување) треба да ги исполнуваат условите 
предвидени со важечките југословенски стандарди 
за високонапонски апарати. 



.Четврток, 24 јануари 1974' СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 4 — Страна 105 

Разделуваните за заземјување треба да се вгра-
дат на влезот на водовите во развод ната постројка, 
ако во близината на постројката не се наоѓаат ли-
ниски разделувани или прекинувачи. 

Член 127 
При примена на преносни направи за заземју-

вање треба да се употребуваат сигурни контакти за 
најмалку 200 А за приклучок на заземјувачите од-
носно на земј ОБОДОТ и на водовите. 

За заземјување треба да се употребуваат свит-
ливи бакарни јажиња пресек најмалку 25 mm2, 
вплетени од тенка жица. 

Контактите и јажињата за заземјување треба да 
се димензионираат така што да издржат струја од 
краток спој на исклученото место барем 1 секунда. 

Најголемите дозволени вредности на струјата од 
краток спој зависно од пресек от на бакарното јаже 
за заземјување и од времето на траењето, се дадени 
во следната таблица VI. 

Таблица VI 

Пресек на бакарно Најголема дозволена струја 
јаже mm2 од краток спој во траење од 

10s 5ѕ 1ѕ 
кА кА кА 

25 1,5 2 4 
35 2 2,5 5,5 
50 3 4 8 
70 4 5,5 11,5 

6. Погонски заземјувања 

Член 128 
Бо погонските заземјувања се вбројуваат: 
1) заземјувања на високонапонско намотување 

на мерни напонски трансформатори; 
2) заземјуваља на мерни кондензатори; 
3) заземјувања на активни и реактивни (индук-

тивни) отпори во нулевите точки на генераторот и 
на трансформаторот за индиректно заземјување; 

4) заземјувања на нулева точка на трансформа-
торот, директно или преку мали отпори на зазем-
јена мрежа; 

5) заземјувања на мутаторот. 

Член 129 
Погонските заземјувања на постројките мораат 

да бидат димензионирани за најголемата струја при 
земјоспојот. 

Ако во постројката има повеќе мрежни напони, 
заедничкото погонско заземјување се димензионира 
за онаа мрежа низ чија ну лева точка при земјоспо-
јот тече најголемата струја. 

Член 130 
Погонските заземјувања од член 128 точ. 1 и 2 

на овој правилник во електраните и во трансфор-
маторски^ и разводните станици се приклучуваат 
на заштитното заземјз^ање. 

Член 131 
Погонските заземјувања од член 128 точка 3 на 

овој правилник можат да се приклучат на заштит-
ното заземјување ако при земјоспојот не се јавува 
напон на заземјувачот повисок од 125 V. 

Ако условот од став 1 на овој член не е испол-
нет, треба да се предвиди посебно погонско заземју-
вање на'толкава оддалеченост од заштитното зазем-
јување што на заземјувачот на заштитното зазем-
јување да не може да се појави напон повисок од 
125 V, 

Ако на заземјувачот на погонското заземјување 
може да се појави напон повисок од 125 V, неговите 
земјОБОДИ треба да се изолирани и заштитени од до-
пир. Напонот на чекор не смее да биде повисок од 
90 V. Тоа се постигнува со поставување заштитна ог-
рада или со обликување на потенцијалот. 

По исклучок од одредбата на став 2 на овој 
член, можат да се спојат погонското и заштитното 
заземјување, ако се тешки условите за заземјување, 
со тоа што тогаш мораат да се применат одредбите 
на чл. 106 до НО на овој правилник. 

Член 132 
За погонските заземјувања наведени во член 128 

точка 4 на овој правилник, во мрежи со ефикасно 
заземјена неутрална точка, важат одредбите на член 
142 од овој правилник, при што напонот на заземју-
вачите не е ограничен на 125 V, ако заземјувачите се 
распоредени така што лицата да не се загрозени со 
оглед на напонот на допир и на напонот на чекор, и 
тоа како на заграденото земјиште на високонапон-
ската постројка така и вон од него. Тој услов е ис-
полнет ако напоните на допир и на чекор се движат 
во границите на вредностите наведени на сликите 
4 и 5. 

Член 133 
Непосредно околу трансформаторите, носеч-

ките конструкции, командните ормани и ел., со по-
мош на плитко вкопани ленти или мрежи за зазем-
јување треба да се обликува потенцијалот, така што 
на дофат на наведените делови од постројката напо-
нот на допир да не ја преминува вредноста според 
слика 5. 

Член 134 
Ако на рабните патеки во кругот на построј-

ката на отворен простор можат да настанат преви-
соки напони на чекор, таквите патеки треба да се 
заградат или напонот на чекор да се намали на доз-
волена вредност според слика 4. Опасноста може да 
се отстрани и со изолирани минувалишта, "со наси-
пување на крупен чакал или на толчен камен, а осо-
бено со асфалтирање. 

Напонот на чекор по кривата „е" на слика 4 се 
дозволува само ако диелектричната цврстина на 
изолациони^ обувки изнесува најмалку 3 kV. 

Член 135 
Во постројки во згради, наместо обликување на 

потенцијалот се дозволува како заштитно средство 
поставување на изолирани стојалишта, на пример 
на гумени теписи со диелектрична цврстина која ба-
рем е еднаква на двојниот напон на заземјувачот, а 
која изнесува најмалку 2 kV. 

Изолираните места за ракување треба да се из-
ведени така што ракувачот единствено од изолира-
ното стојалиште да може да ги допре спроводливите 
делови на постројката што нормално не се под на-
пон. ) 

Сите спроводливи делови што можат да се до-
прат од изолирано стојалиште треба да бидат споени 
меѓусебно. 

Член 136 
Со помош на метални влошки (на пример, со че-

лични арматури положени во темели на зграда и 
споени со заземјувањето) можат да се избегнат опас-
ните напони на чекор односно напони на допир во 
внатрешноста на зграда. Во постојните згради тоа 
се постигнува со помош на метални ленти што се 
положени на ѕидовите непосредно над почвата, спое-
ни со заземјувањето и снабдени со метални клинови 
забиени во ѕидовите на меѓусебно растојание околу 
1 т . На тој начин се пренесува на ѕидот потенција-
лот на заземјувањето. Отстранување на опасни на-
пони се постигнува и со лентест з азем јуван положен 
вземи до самите темели и споени со заземјувањето. 
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7. Спојување па заштитни и погонски заземјувања 

Електрани и трансформаторски станици што имаат 
постројки за сопствени потреби со напон до 1 kV, 

Член 137 
Заштитните заземјувања на постројките со на-

пон над 1 kV секогаш треба да се спојат со заштит-
ното заземјување на постројките со напон до 1 kV. 

Член 138 
Заштитните заземјувања споени во смисла на 

член 137 на овој правилник можат да се спојуваат 
со погонските заземјувања на постројките до 1 kV, 
ако тие постројки се наменети само за сопствени по-
треби на електраните или на трансформаторските 
станици. 

Како постројки за сопствени потреби се сметаат 
електричните инсталации за погон на помошни апа-
рати и за осветление на постројките, како и соод-
ветните инсталации во погонски, канцелариски и 
станбени простории што се наоѓаат на подрачјето на 
единствен систем на заземј ување. 

Член 139 
Погонските заземјувања на мерните напонски 

трансформатори и на кондензаторите за називни на-
пони над 1 kV се приклучуваат на заштитните за-
земјувања на постројки над 1 kV, во смисла на член 
130 на овој правилник. ' 

На заземјувањето и на водовите на заземјува-
њето од заштитното заземјување по најкраток пат 
треба да се врзат и заземјувањата на одводниците 
на пренапонот. 

Член 140 
Погонските заземјувања на активни и реактив-

ни (индуктивни) отпори за неутрална точка во пос-
тројки над 1 kV можат да се спојат за заштитните 
заземјувања од истите постројки, под условот наве-
ден во член 131 на овој правилник. 

Член 141 
Погонските заземјувања на постројките со на-

пон над 1 kV можат да се спојуваат на погонските 
заземјувања на постројки со напон до 1 kV само 
ако се исполнети условите од чл. 138 и 140 на овој 
правилник. 

Член 142 
Во постројки со напон над 1 kV со ефикасно за-

земјена неутрална точка треба меѓусебно да се по-
врзат сите заземјувања во постројката, со исполну-
вање на условите предвидени во чл. 106 до 110 и 
член 132 на овој правилник. 

Громобрански јажиња на надземни водови во 
мрежи со ефикасно заземјена неутрална точка тре-
ба да се врзат со припадното погонско заземјување. 

Електрани и трансформаторски станици со построј-
ки за сопствени потреби и за испорака на електрич-
на енергија до потрошувачите на напон до 1 kV 

Член 143 
Заштитните заземјувања на постројките со на-

пон над 1 kV и на постројките со напон до 1 kV 
треба да се спојат, ако обете постројки се наоѓаат 
во заеднички погонски простории. Куќиштата на 
нисконапонските разводни орманчиња не е дозволе-
но да се спојат со заштитното заземјување на пос-
тројките над 1 kV, ако тие орманчиња се наоѓаат од 
Надворешната страна на трансформаторски^ ста-
ници. 

Куќиштата на разводните орманчиња ка ј транс-
форматорски станици што се пристапни однадвор, 
можат да се спојат со заштитното заземјување на 
постројка над 1 kV, ако на заземјувањето не може 
да се појави напон повисок од 65 V или ако е поло-
жен систем за обликување на потенцијалот, кој не 
овозможува напон на допир повисок од 65 V. 

Одредбата на став 2 од овој член се применува 
ако сите заземјувања не се меѓусебно поврзани, или 
ако заземјувањата се одвоени а мрежата од низок 
напон не ги исполнува условите за нуловање. 

Член 144 
Во згради во кои се наоѓаат носечки конструк-

ции на високонапонски и нисконапонски постројки, 
треба меѓусебно да се спојат обете заштитни зазем-
јувања. 

Член 145 
Сите заземјувања на постројки над 1 kV и на 

постројки до 1 kV, по правило, треба да се спојат со 
заеднички заземјувач. 

Ако во случај на земјоспој не е обезбедено брзо 
исклучување на мрежа над 1 kV, напонот на заед-
ничкиот заземјувач не смее да ја преминува вред-
носта од 65 V. 

Ако, меѓутоа, за случај на земјоспој е обезбеде-
но брзо исклучување на мрежа над 1 kV, заеднич-
киот заземјувач може да има напон повисок од 65 V, 
и тоа вредностите што за напонот на допир се наве-
дени во член 11 на овој правилник. 

Ако не е можно да се исполнат условите од ст. 
2 и 3 на овој член, погонското заземјување на пос-
тројката со напон до 1 kV треба да се изведе одвоено 
од заземјувањето на постројката со напон над 1 kV, и 
тоа на раздалеченост од најмалку 20 т . 

Член 146 
Погонските заземјувања на мерните напонски 

трансформатори и кондензатори во постројките за 
напони над 1 kV се спојуваат со заштитното зазем-
јување на тие постројки. 

Член 147 
Заземјувањата на одводниците на пренапонот во 

постројките со напон над 1 kV се спојуваат по на ј -
краток пат со заземјувачот и со водовите за зазем-
јување на заштитното заземјување на тие постројки. 

8. Заземјување за заштита од удир на гром 

Член 148 
Заземјувањето за заштита од удир на гром тре-

ба да биде такво што при удир на гром во столб или 
во заштитно јаже опасноста од прескок врз спровод-
ниците да е сведена на најмала мера. 

Член 149 
Височината на удирниот напон што заземјениот 

дел на постројката го прима при минување на стру-
јата на громот зависи: 

1) од временската карактеристика на струјата 
на громот (стрмнина на челото и вкупно траење); 

2) од темената вредност на струјата на громот; 
3) од условите за заземјавање, т.е. од видот на 

заземјувачот и од неговиот удирен отпор на рас-
простирање^. 

Член 150 
Удирниот отпор на заземјувачот помалку или 

повеќе отстапува од отпорот на распростирање!^ до-
биен со испитување според чл. 157 и 158 на овој пра-
вилник. 

' Член 151 
За челични, армиранобетонски и дрвени стол-

бови со земјовод по должината на столбот, може да 
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каде што е: 
Rr — измерената вредност на отпорот на распрос-

тирањето на заземјувањето на столбот (ома); 
U* — подносливиот ударен напон на изо л аци јата на 

надземен вод (kV); 
It — темената вредност на струјата на громот (кА). 

Веројатноста од повратен прескок при еднакви 
останати услови дотолку е помала доколку поголе-
мата вредност на струјата It го исполнува условот 

и« 
Rr < — 

IT 

Во одредени случаи при изборот на вредноста за 
It треба да се земе предвид значењето на построј-
ката и зачестеноста на лунавите денови (изокерау-
ничко ниво). При изборот на вредноста за I, можат 
да послужат вредностите дадени во следната таб-
лица VII: 

Таблица VII 

Струја на гром во столб која 
нема да биде надмината до 
КА 20 30 40 50 60 

Удел од сите удири на гром 
во °/о 79 91 95 98 99 

Член 152 
При изработката на системот за заземј ување се 

препорачува да се постават околу столбот повеќе 
пократки лентести заземјувачи наместо еден мошне 
долг заземјуван (над 20 т ) . При иста вкупна дол-
жина, заземјувачот со четири крака има помал 
удирен отпор на распростирањето од заземјувачот 
со еден крак или со два крака. 

Член 153 
Врз заземјувањата на надземни електроенергет-

ски водови се применуваат и одредбите од Правил-
никот за техничките нормативи за изградба на над-
земни електроенергетски водови. 

3 азем ју вање во електрани и во трансформаторски 
станици 

Член 154 
Заштитните јажиња на надземни електроенер-

гетски водови се доведуваат по можност до построј-
ката и тука се спојуваат со заштитното заземјување 
на постројката. 

Член 155 
Ако одводите на громобранска инсталација на 

зграда се пристапни вон од оградата на постројка-
та, треба да се изведе, по правило, посебно зазем-
јување. Ако изведувањето на посебното заземјување 
не е можно или е отежнато, одводите треба да се 
заштитат од допир. 

Член 156 I 
Постројките на отворено треба да се заштитат 

од удир на гром. 
Врз заземјувањата на метални и армиранобетон-

ски носечки конструкции треба да се применуваат 
одредбите на чл. 151 и 152 од овој правилник. 

9. Испитување на системот за заземјување 

Член 157 
За мерење на отпорот на распростирањето на 

заземјувачите треба да се предвидат помошни за-
земјувачи и сонди на доволна оддалеченост од за-
земјувачите. За етапни или плочести заземјувачи е 
доволна оддалеченост од 40 m помеѓу заземјувачот 
и помошниот заземјуван, а оддалеченост од 20 m 
помеѓу заземјувачот и сондата. Таквите оддалече-
носта за заземјувачи поставени на голем простор 
треба да бидат 5 односно 2,5 пати поголеми од нај-
големата должина на заземјувачот чиј отпор се 
мери. 

Член 158 
Отпорот на распростирање^ на заземјувачлте 

се мери: 
1) со помош на инструменти за мерење на от-

порот на заземјувањето; 
2) по методата на мерење на струјата и напонот, 

при што волтметарот треба да има најмалку десет-
кратен отпор на заземјувањето на сондата. 

За мерење на напонот е особено погоден елек-
тронскиот волтметар. На заземјувачот и на помош-
ниот заземјувач се приклучува наизменичниот на-
пон, а потоа се мери ̂ струјата (I) на заземјувачот и 
напонот (U) помеѓу заземјувачот и сондата. 

Отпорот на распростирање™ на заземјувачот се 
добива од образецот Rr = U/I. 

IV. ОСНОВНА ОПРЕМА НА ПОСТРОЈКИТЕ 

1. Врт ЛИБИ електрични машини 

Член 159 
Електричните машини со припадниот прибор 

треба да ги исполнуваат современите услови за гра-
дење на електрични машини и за заштита при ра-
ботата. 

Член 160 
Секоја машина мора да има натопена плочка на 

која постојано и јасно се забележени основните ка-
рактеристични податоци за машината. 

Натписната плочка треба да е поставена така 
што податоците на неа и за време на погонот да мо-
жат да се прочитаат без тешкотии. 

Член 161 
Машината мора да биде димензионирана така 

што да може да ги поднесе без оштетување или вло-
шување на погонските способности сите напрегања 
што можат да се појават во текот на погонот на пос-
тројката вој чиј состав е таа. 

Член 162 
Машините што во текот на погонот можат да 

бидат вклучени во паралелна работа, мораат да ги 
исполнуваат условите за непречен погон. 

Член 163 
Машината мора да биде поставена и вградена 

така што да се отстранети можните штетни влијани-
ја на околината врз нејзиниот погон, на векот на 
траењето и да е спречено штетното дејство на ма-
шината (вибрации, бука, топлина, искрење, пожар), 
врз соседните делови на постројката и на околината« 

се очекува дека нема да доаѓа до повратни преско-
чи при удир на гром во столбот или во зем јово дното 
јаже во близината на столбот, ако отпорот на рас-
простирање^ на заземјувањето на столбот го испол-
нува условот: 
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Член 164 
Машината мора да биде изолирана од околината 

заради спречување на пренесување механички ви-
брации што можат да предизвикаат пречки во по-
гонот на постројката или да влијаат неповолно врз 
деловите на конструкцијата на постројката. 

Приклучните водови мораат да бидат изведеш! 
така што да можат да ги издржат без оштетување 
напрегањата предизвикани од работата на машината. 

Член 165 
Положбата и начинот на вградувањето на ма-

шината треба да овозможат нејзино непречено ла-
дење. 

Разладните уреди мораат да бидат изработени и 
поставени така што во машината или во нејзини 
осетливи делови да не можат да проникнат со раз-
ладните средства туѓи тела што би го загрозиле по-
гонот. 

Член 166 
Мора да биде обезбеден непречен и безбеден 

пристап до сите уреди на машината кои во текот на 
погонот треба да се преодуваат, да се одржуваат 
или да се контролираат. 

Член 167 
Деловр1те од конструкциите на постројката, било 

да и припаѓаат на самата машина или на околината, 
не смеат да влијаат врз намалување на електрична-
та изолираност потребна за машината. 

Член 168 
Мора да постои можност за целосно електрично 

одвојување на машината од другите делови на при-
падната постројка. 

Но исклучок, за склоп на генератор со транс-
форматор, ако тие претставуваат единствена погон-
ска целост (блок), не се неопходни направите за раз-
делување на спојот помеѓу генераторот и трансфор-
маторот. 

Член 169 
Уредите за заштита на машината треба да се 

обезбедат по вид и во обем што се потребни за уреден 
погон на машината, а зависно од големината и зна-
чењето на постројката во која е вградена машината. 

Член 170 
Со направи за заштита од електрично и меха-

ничко преоптоварување треба да се спречи напрега-
ње™ на машината во погон над дозволените грани-
ци. Мораат да постојат и направи кои со автоматско 
исклучување или со кратко спојување ќе го ограни-
чат обемот на разурнувањето на машината во случај 
на нејзин дефект. 

Покрај автоматско задвижување, треба да пос-
тои и можност за рачно задвижување на направа за 
исклучување на машината, со посредство на меха-
низам или без него, односно за целосно одвојување 
на машината од другите делови на постројката што 
е во погон. 

Член 171 
Деловите под напон и вртливите делови на ма-

шините мораат да бидат заштитени од случаен до-
пир. Ако таква заштита не е остварена со самата 
конструкција на машината, таа треба да се обезбе-
ди со избор на положбата на машината при вграду-
вањето, со начинот на вградувањето или со посебни 
дополнителни мерки. 

Член 172 
Со уреди за сигнализација, за мерење и за управу-

вање треба да се овозможи неопходен увид во погон-
ските состојби на секоја машина, како и регулира-
ње на погонот, на движењето и на запирањето на 
машината. 

Видот и обемот на уредите од став 1 на овој 
член треба да одговараат на потребите на погонот, 
зависно од големината и значењето на машината. 

Член 173 
Положбата и начинот на вградувањево на уре-

дите од член 172 на овој правилник мораат да бидат 
такви што надзорот, ракувањето и одржувањето да 
можат да се вршат во текот на погонот без тешкотии 
и безбедно. 

Член 174 
Во постројките во кои има повеќе машини не е 

неопходно секоја од машините да се опремува со 
оние уреди за мерење и сигнализација што Само по-
времено се користат, ако тие уреди, по потреба, мо-
жат да се превклучуваат. 

2. Трансформатори и индуктивни отпори 

Член 175 
Трансформаторите и индуктивните отпори тре-

ба да ги исполнуваат современите услови за гра-
дење. 

Член 176 
Секој трансформатор и индуктивен отпор мора 

да има натписна плочка на која постојано и јасно се 
испишани сите битни податоци. 

Натписната плочка треба да е поставена така 
што и во текот на погонот да можат без тешкотии и 
безбедно да се прочитаат на неа напишаните пода-
тоци. 

Член 177 
Одбраниот трансформатор односно индуктивен 

отпор мора да биде димензиониран така што во те-
кот на погонот Да може да ги поднесе сите напрега-
ња што можат да се појават во постројката во која 
е вграден, а при тоа да не настапат оштетувања или 
влошувања на погонската способност ' на тие на-
прави. 

Член 178 
Трансформаторите што во погон Треба да ра-

ботат паралелно со други трансформатори, Мораат 
да ги исполнуваат условите за таков погон (односи 
на трансформација, спреги, напони на краток спој). 

Член 179 
Ако трансформаторот односно индуктивниот от-

пор не е конструиран спрема полниот ефект на Кра-
ток спој кој може да се јави во постројката, мора да 
се преземат посебни мерки за да се спречи пречеко-
рување на струјата од краток спој која и одговара 
на конструкцијата на тие направи. 

Член 180 
Трансформаторите и индуктивните отпори треба 

да се постават во постројката така што да се спречи 
штетното дејство на околината врз нивниот погон, 
работните карактеристики и векот на траењето, како 
и да се спречи штетното влијание на тие направи 
(вибрација, бука, топлина, искрење, пожар) врз сосед-
ните делови на постројката и околината. 

Член 181 
Трансформаторите мора да бидат поставени и 

вградени така што да се спречи пренесување на 
штетните вибрации врз соседните делови на пос-
тројката и предизвикување на пречки во погонот, 
или оштетување на градежните конструкции. 

Приклучоците на електричните водови и на цев-
ките за разладни средства мораат да бидат изведеш! 
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така што без оштетување да можат да ги издржат 
напрегањата што во погонот ги предизвикуваат ви-
брациите на трансформаторот односно на неговите 
помошни уреди. 

Член 182 
Неоклопените индуктивни отпори мораат да -бидат 

вградени така што да се спречи недозволено загре-
вање на блиските метални делови на конструкцијата 
и магнетното поле предизвикано со струјата на кра-
ток спој да не влијае штетно врз соседните челични 
конструкции или нивни делови. 

Член 183 
При поставување и вградување на трансформа-

тори и индуктивни отпори мора да се обезбеди нив-
но доволно ладење. При тоа треба да се преземат 
мерки туѓи тела што би можеле да им штетат на тие 
направи да не проникнат до нив заедно со разлад-
ените средства. 

Член 184 
Мора да се обезбеди непречен и безбеден прис-

тап до командните ормани, до погонот на регула-
ц и о н о г прекинувач, до веитилаторите и до другите 
уреди вградени на трансформаторите, кои во текот 
на работата треба да се контролираат, да се одржу-
ваат или да се ракува со нив. 

Член 185 
Деловите од конструкциите на постројките (на 

пример: делови од стабилни уреди за противпожар-
на заштита за трансформатори со земјоспојна заш-
тита, помошни инсталации и ел.) не смеат да го на-
валат изолациона^ ниво на одредени делови на 
трансформатори, или на индуктивни отпори. 

Член 186 
Мора да постои можност за целосно електрично 

одвојување на трансформаторите и индуктивните 
отпори од другите делови на припадната постројка 
во погонот. 

По исклучок, за склопови што сочинуваат един-
ствена погонска единица не се неопходни направи за 
разделување на спојот помеѓу нив. Меѓутоа, за са-
миот склоп како целост, во однос на постројката, ва-
жат одредбите на член 168 од овој правилник. 

Член 187 
Уредите за заштита на трансформаторите и на 

индуктивните отпори треба да се обезбедат по вид 
и обем што се потребни за уреден погон на построј-
ката и на самата направа, а зависно од големината 
на направата и од значењето на постројката. 

Член 188 
Уредите за автоматска заштита од електрично 

преоптоварување и од внатрешни или надворешни 
дефекти треба да бидат во согласност со големината 
џ опремата на трансформаторот, како и со неговото 
значење во постројката. 

Покрај автоматско исклучување, треба да постои 
и можност за рачно задвижување на сите направи за 
исклучување заради евентуално целосно електрично 
одвојување од другите делови на постројка во погон. 

Член 189 
Заштита од допир на делови под напон, ако не е 

остварена со самата конструкција на трансформа-
торот или на индуктивниот отпор, мора да се обез-
беди со начин на вградување или со дополнителни 
мерки при вградувањето. 

Член 190 
Уредите за сигнализација, надзор и управување 

чрреба да бидат во согласност со потребите од одр-
жување на исправен погон. 

Член 191 
Положбата и начинот на вградувањето на уре-

дите од член 190 на овој правилник мораат да бидат 
такви што надзорот, одразувањето и ракувањето со 
нив да може да се врши непречено и безбедно во 
текот на погонот. 

Член. 192 
Во постројки во кои се наоѓаат повеќе транс-

форматори, еден дел од контролните уреди, по по-
треба, можат да се користат за повеќе направи, ако 
контролата се врши повремено а уредите можат да 
се превклучат од една направа на друга. 

3. Мерни трансформатори 

Член 193 
Струјните и напонските мерни трансформатори 

мораат да ги исполнуваат современите услови за 
градење на тие направи. 

Член 194 
Мерните трансформатори мораат да имаат нат-

писна плочка на која постојано и јасно се испишани 
сите битни податоци за мерниот трансформатор. 

Натписната плочка треба да е поставена така 
што без тешкотии да можат да се прочитаат забе-
лежените податоци, а по можност — и за време на 
погонот на мерниот трансформатор. 

Член 195 
Мерните трансформатори треба да ги поднесат 

без оштетување или влошување на основните карак-
теристики сите напрегања што во текот на погонот 
можат да се појават во постројката во која се вгра-
дуваат. 

Член 196 
Јадрото на струјните трансформатори кое служи 

за приклучување на мерните уреди треба да е со 
толку мал прекуструен број и со таков називан 
ефект што при кратки споеви да не настане разур-
нување на приклучените инструменти. 

По потреба, треба да се вградат заштитни ме-
ѓутрансформатори. 

Јадрото на струјните трансформатори наменето 
за приклучување на заштитните уреди треба да е со 
толку голем преку етру ен број што при струја од 
краток спој да не настане преголема промена во од-
нос на трансформације . Називниот ефект на јад-
рото треба да се одбере спрема максимално очеку-
ваниот приклучен товар. 

Член 197 
Напонските трансформатори треба да се такви 

што називниот ефект и класата на точноста да им 
одговараат на направите што ќе бидат приклучени 
во погонот. Појави на резонантни пренапони треба да 
се спречат со соодветни мерки. 

Член 198 
При поставувањето на мерните трансформатори 

во постројката, треба да се води сметка деловите на 
конструкцијата што се најблиски до трансформато-
рот да не го намалат изолационото ниво и, по мож-
ност, да не го отежнуваат пристапот кон приклучо-
ците за водови на секундарни кола и кон натписите 
плочки. 

Член 199 
Секундарните кола на мерните трансформатора 

мораат да бидат сигурно за земјени (член 95). По 
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исклучок, може да се отстапи од тој услов во заш-
титните кола чие функционирање го условува не-
заземјениот систем. 

Член 200 
Се препорачува секундарните кола на напонски-

те трансформатори да се обезбедат од кратки споеви. 
Направите за обезбедување треба да се одберат и 
да се постават така што да може лесно да се уочи 
ривното реагирање. 

Член 201 
Ако напонските трансформатори се приклучу-

ваат на собирници, се препорачува поставување на 
осигурувачи на страната на високиот напон на на-
понските трансформатори. Во другите случаи не е 
неопходно да се поставуваат осигурувачи на стра-
ната на високиот напон. 

4. Кондензатори 

Член 202 
Електричните кондензатори мораат да ги испол-

нуваат современите услови за нивното градење. 

Член 203 
Секој кондензатор мора да има натписна плочка 

со постојано и јасно забележени битни податоци. 
Натепаната плочка треба да е поставена така 

што на неа испишаните податоци да можат да се 
прочитаат без тешкотии. 

Член 204 
Кондензаторите мораат да бидат димензионира-

ни спрема максималните напрегања што се предви-
дени или можат да се очекуваат во погонот на пос-
тројката, а при тоа да не настапи оштетување на 
кондензаторот. Посебно внимание треба да се обрне 
на можните покачувања на напонот што би биле 
предизвикани од спрега со индуктивни^ отпори. 

По потреба, треба да се предвидат дополнителни 
направи за ограничување на преоптоваруБањата. 

Член 205 
Изолационен ниво на кондензаторите за мерење 

на напонот, за заштита од пренапон и за телекому-
никациони спреги во постројките од висок напон 
мора да му одговара на називниот напон за кој е 
димензионирана постројката, без оглед на евентуал-
но понискиот погонски напон на постројката. 

Член 206 
Во постројките за компензација на реактивни 

ефекти треба да се избегнува директно заземјув?ње 
на нулевата точка на кондензаторот. 

Член 207 
ЈЕСондензаторите во постројките треба да се пос-

тават и да се вградат така што да се избегнат моле-
ните штетни меѓусебни влијанија со соседните де-
лови на постројките. 

Член 208 
- Одведувањето на топлина мора да се обезбеди 

така што и при најнеповолни услови на работата да 
не се пречекори максималната дозволена темпера-
тура на кондензаторот. 

Ако не може да се обезбеди одведување на топ-
лина, мора да се предвиди соодветна заштита со 
исклучување на кондензаторот. 

Член 209 
При обезбедување на ладењето треба да се води 

вметка заедно со разладивте .средства да не проголт 

нат во кондензаторската постројка туѓи тела што 
можат да го намалат изолационото ниво и да пре-
дизвикаат погонски пречки. ^ 

Член 210 
Треба да се овозможи непречен приод кон нап-

равите за ракување и да се обезбеди непречен приод 
за надзор во текот на погонот. 

Член 211 
Мора да постои можност кондензаторите или 

склопот со кој тие прават нераздвојна целост, на-
полно електрично да се одвојат од другите делови 
на постројката во погон. 

Член 212 
Прекинувачите за кондензатори, по можност, 

треба истовремено да ги исклучуваат сите полови. 
При изборот на прекинувачите посебно треба да се 
имаат предвид отежнатите услови за прекинување 
на капацитивните оптоварувања. 

Член 213 
За вклучување и исклучување на кондензато-

рите не смеат да се употребат прекинувачи к а ј кои 
не е обезбедено брзо задвижување на контактот со 
помош на соодветни механички направи, како што 
се: лостови, замавници, воздух под притисок PI сл. 
На тој или на некој друг начин треба да се обезбеди 
прекинувачите да ги исклучуваат кондензаторските 
батерии без повратно палење на лакот. 

Член 214 
Ако постои опасност од недопустливи струјни 

удири при паралелно вклучување или исклучување 
на повеќе групи кондензат ори, треба да се предви-
дат дополнителни уреди за ограничување На тие 
струи. Дополнителните уреди треба да се употребат 
ако спроводниците за паралелно поврзување на кои-
дензаторските групи се толку кратки што при на-
зивната струја на најмалата кондензаторска група 
на нив напонот да се зголеми за помалку од 0,1°/о од 
вредноста на називниот напон. 

Дополнителните уреди од став 1 на овој член не 
се неопходни, ако производителот на кондензаторс-
ките елементи и на прекршуваните во атестите га-
рантира беспрекорна работа на постројката. 

Член 215 
Кондензаторите мораат да имаат направи за 

сигурно и безопасно празнење. 

Член 216 
За празнење на кондензаторите вградени во скло-

пот со други направи (како што се: мотори, енергет-
ски трансформатори, мерни трансформатори, актив-
ни и индуктивни отпори или направи што се прик-
лучуваат автоматски при исклучување на кондон-, 
заторот) можат да послужат тие направи. 

Член 217 
Ако постои опасност од појава на високи прена-

пони при празнење на кондензатор преку мерни 
напонски трансформатори, треба да се користат дво-
полно изолирани трансформатори во спрегата „V"* 
приклучени само помеѓу фазните спроводници, а да 
се избегаваат еднополно изолирани трансформатори* 

Член 218 
Временската константа на празнењето не смее да 

биде над 90 секунди, ако е во прашање трајна спре-
га на кондензатор со отпор за празнење. 
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Член 219 
Ако кондвнзаторот се празни преку отпорот са-

мо кога е исклучен, отпорник от за празнење мора да 
биде димензиониран така што во рок од 10 секунди 
по исклучувањето преостанатиот напон да не биде над 
10% од ефективната вредност на називниот напон 
на коадензаторот. 

Член 220 
Уредите за автоматска регулација треба да би-

дат конструирани така што до автоматско вклучу-
вање да не може да дојде пред да падне преостана-
тиот напон под 10% од ефективната вредност на 
називниот напон на кондензаторот. 

Член 221 
Отпорниците за празнење треба да се димензио-

нираат така што нивните механички и термички 
напрегања да останат во дозволените граници, од-
носно во редовниот погон да не настане нивно оште-
тување. 

Член 222 
Убедите за заштита на кондензаторите треба 

да се предвидат по вид и обем кои одговараат на 
потребите за обезбедување уреден погон на конден-
заторите, а според условите на постројката во погон. 

Член 223 
Заради заштита од внатрешни разурнувања, тре-

ба да се употребуваат, по потреба, уреди за заштита 
од кратки споеви, од термичко дејство на струјата, 
од несиметрија и од пренапон. 

Член 224 
Заштита од допир мора да се обезбеди со довол-

ни заштитни растојанија и со соодветно заградување 
на деловите под напон. 

Член 225 
/ 

Кондензаторите со припадните конструкции, чии 
куќишта за време на погонот се под напон, мораат 
да бидат упадливо бојосани и означени со таблици I што предупредуваат за тоа. 

Член 226 
На приодот на кондензаторите што немаат /реди 

за автоматско празнење при исклучување мораат да 
бидат поставени упадливи таблици за предупреду-
вање, со натпис: „Внимание! Не гибај пред да ги 
испразниш, кратко споиш и заземјиш кондензато-
рите!". 

Член 227 
Таблици за предупредување мораат да се поста-

ват и кога кондензаторите имаат уреди за автоматс-
ко празнење, ако времето на празнењето е подолго 
од 60 секунди. На таблицата за предупредување мо-
ра да се внесе и податок за времето на празнењето. 

Член 228 
Уредите за сигнализација, за мерење и за упра-

вување треба да се предвидат според потребите за 
одржување на исправниот погон. 

Положбата и начинот на вградувањето на уредите 
од став 1 на овој член треба да бидат такви што 
надзорот, одржувањето и ракувањето со нив да мо-
же да се вршат безбедно и без тешкотии во текот на 
погонот. 

5. Насочувани 

Член 229 
Насочувачите припадниот прибор мораат да ги 

исполнуваат современите услови за градење на нап-
рави од тој вид. 

Член 230 
Секој насочуван мора да има натписна плочка 

со постојани и јасно забележени битни податоци за 
н а п р а в а т 

Член 231 
Насочувачог и припадниот прибор треба да се 

димензионираат и да се опремат така што да ги 
издржат сите напрегања што можат да се јават во 
погонот, без оштетување или влошување на понис-
ките карактеристики. 

Член 232 
Ако се предвидува паралелна работа на повеќе 

насочувачи, за таквата работа мораат да бидат ис-
полнети условите. 

Член 233 
Насочувачот треба да се постави и да се вгради 

така што околните делови на постројката да не вли-
јаат неповолно врз неговиот погон, пониските спо-
собности и векот на траењето. 

Самиот насочувач треба да се обезбеди да не 
го загрозува погонот на соседните делови од построј-
ката. 

Член 234 
Насочувачот мора да биде вграден и опремен 

со соодветни уреди така, што да биде обезбедено 
доволно одведување на топлина за да остане него-
вата температура во дозволените граници. При тоа 
треба да се преземат мерки да не проникнат до осет-
ливите делови на уредите заедно со разладното 
средство туѓи тела кои можат да предизвикаат ош-
тетувања или да го оневозможат исправниот погон 
на насочувачот. 

Ако ладењето на насочувачот се врши со вода, 
треба да се предвидат и мерки за заштита од коро-
зија. 

Член 235 
Во постројките со големи еднонасочни струи 

треба да се обрне посебно внимание на стабилноста 
на деловите од конструкцијата на постројката што 
се изложени на влијание од јаки магнетни полиња. 

Член 236 
Треба да се преземат посебни мерки за ограни-

чување на штетното дејство на насочувачката пос-
тројка врз блиските телекомуникациони уреди. 

Член 237 
Мора да постои можност насочувачите наполно 

електрично да се одвојат од другите делови на пос-
тројката под напон. 

Член 238 
Уредите за заштита на насочувачите треба да се 

обезбедат во обем и по вид кои одговараат на* потре-
бите за обезбедување исправен погон, а зависно од 
големината и намената на постројката. 

Член 23» 
Покрај автоматска заштита од преоптоварување, 

треба да се предвиди и заштита од разурнување на 
насочувачот при појава на дефекти. 

Во случај на пречки во работата на самиот на-
сочувач, треба да се обезбеди автоматско исклучу-
вање на насочувачот од сите делови под напон. Ако 
е исклучена можноста од повратно напојување од 
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страна на еднонасочен напон, доволно е да се обез-
беди насочување само од страна на наложувањето со 
наизменична струја. 

Член 240 
Насочувачот мора да биде поставен така што да 

е исклучена можноста од случаен допир на деловите 
под напон, или ако тоа не е изводливо — да е исклу-
чена секоја опасност при случаен допир на деловите 
под напон. Ова се постигнува или со вградување на 
деловите под напон обезбедувајќи доволни заштитни 
растојанија, или со изолирање на подот, на ѕидовите 
и на сите делови што се заземјени а се наоѓаат на 
дофат на насочувачот и на припадните делови под 
напон. 

Член 241 
Деловите на насочувачката постројка што се из-

ложени на допир, а во погонот се трајно под напон 
спрема земјата или можат да дојдат под напон во 
случај на дефект, мораат да бидат уочливо обеле-
жени. 

Член 242 
Сите уреди за заштита, за мерење и за управу-

вање, како и друг прибор конструктивно поврзан со 
деловите на насочувачот под напон, мораат да бидат 
на сигурен начин изолирани така што да е обезбе-
дено контролирање, одржување и ракување со пос-
тројката. 

Член 243 
Уредите за надзор, за регулирање и за команду-

вање треба да се предвидат според големината и 
значењето на постројката. 

Член 244 
Положбата и начинот на вградувањето на уре-

дите за надзор, за регулирање и за кома иду вање 
мораат да бидат такви што да може да се врши по-
гонот безбедно и без тешкотии. 

6. Прекинувач!!, разделувачи и осигурувачи 
(расклопиш направи) 

! Член 245 
Прекинувачите, разделувачите и осигурувачите 

(расклопил направи) мораат да ги исполнуваат усло-
вите за градење на современи направи за прекину-
вање на електричните струи и за разделување на 
деловите на постројките. 

Член 246 
Секоја расклопна направа мора да има натопена 

плочка на која постојано и јасно се испишани сите 
битни податоци за справата . Штипената плочка 
треба да е поставена така што на неа испишаните 
податоци да можат лесно и безбедно да се прочи-
таат, по можност и без исклучување на напонот. 

Член 247 
Расклопна та направа треба да е димензионирана 

така што да мол*е да ги исполнува сите услови за 
работа на постројката во редовен погон, без оштету-
вање или влошување на погонските карактеристики. 
Напрегањата на кои направата во погон е изложена 
поради напонски и струјни оптоварувања, како и по-
ради трајни и преодни оптоварувања (вклучување, 
исклучување, кратки споеви), не смеат да ги надми-
нат дозволените вредности за кои е конструирана 
справата . 

Член 248 
Ако максимално очекуваните ефекти на кратки-

от спој во постројката се над називниот ефект на 
исклучувањето на лрекинувачот, тој смее да се вгра-

ди само под услов да се преземени мерки што го 
спречуваат автоматското исклучување на сите опто-
варувања што го надминуваат дозволениот називен 
ефект на прекинувачот. 

. f 
Член 249 

Ако максималните струи на вклучувањето во 
постројката ја надминуваат називната вредност на 
струјата на вклучувањето на прекинувачот, ТОЈ мо-
же да се вгради само под услов да се преземени мер-
ки што обезбедуваат сигурност на лицата и на окол-
ните направи во постројката, на пр. поставување на 
затворачки орган за спречување на вклучување на 
краток спој, на сигурна заштитна преграда, на дал-
нинско управување со прекииувачот од безбедно 
место и ел. 

Член 250 
На кратките разграноци во постројката за кои 

се приклучени направи што го придушуваат ефек-
тот на краткиот спој, можат да се вградат по исклу-
чок прекинувачи со називен ефект на исклучување 
кој е помал од максималниот ефект на краткиот спој 
во постројката, ако при тоа не е загрозена безбед-
носта па луѓето и ако веројатноста од појава на кра-
ток спој на врската од прекинувачот до направата 
е практично исклучена (кратки спроводници низ 
сигурна изолација). 

Придушениот ефект на краткиот спој не смее да 
биде над називната вредност на ефектот на исклу-
чувањето на прекинувачот. 

Член 251 
Расклопните направи мораат да бидат поставе-

ни и вградени така што да не ги загрозуваат со-
седните делови на постројката. 

Член 252 
Приклучните водови мораат да бидат изведени 

така што во доволна мера да ги изолираат сосед-
ните делови на постројката од пренесување на 
штетни механички потреси предизвикани од рабо-
тата на расклопната направа при обезбедување до-
волна стабилност спрема максималните напрегања 
кои во текот на погонот можат да се појават во 
постројката. 

Член 253 
Мора да се овозможи слободно излегување на 

парата и гасовите што се јавуваат при работата на 
расклопната направа, при што треба да се има пред-
вид изолацијата на соседните делови на постројка-
та кои можат да бидат изложени на дејството на 
пара,или гасови. 

Член 254 
Во постројките во зградите ка ј кои максимал-

ниот ефект на краткиот спој е над 200 MVA, отво-
рите на ќелиите во кои се сместени прекинувачи 
со голема содржина на масло не смеат да бидат 
насочени кон просториите или проодите кои се на-
менети за јавен сообраќај. 

Член 255 
Со погодни мерки треба да се овозможи без-

бедно користење на излезите и на столбиштата при 
појава на пожар и да се спречи разлевање на ма-
сло по постројката. 

Член 256 
Разделуваните, разделувачите за заземјување И 

нивните погони мораат да бидат изработени и по-
ставени така што да е исклучена секоја можност 
од ненамерна промена на положбата на р а з д е л и т е 
уреди, на пример: со неконтролирано движење на 
рака, поради потрес, поради механичко дејство на 
струја на краток спој или од други причини. 
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Член 257 
Ка ј комбинирани конструкции на разделувани 

со разделувани за заземјување, механизмите за за-
движување мораат да бидат спрегнати така што да 
не можат да бидат истовремено вклучени обата 
разделувани, односно при вклучувањето на еден 
од нив да е механички закочен механизмот за за-
движување на другиот. 

Член 258 
Прекинувачите и разделувачите чија називна 

струја е помала од оптоварувањата што можат да 
настанат во постројката во текот на погонот, мораат 
со дополнителни мерки да бидат заштитени од ра-
бота под услови што ги преминуваат границите на 
нивните називии оптоварувања. 

Член 259 
Според условите на местото на вградувањето 

на расклопните направи, мораат да се преземат 
мерки за заштита од допир на деловите под напон 
на местата на вградувањето предвидени во чл. 55 
до 65 на овој правилник. 

Член 260 
Пониските лостови за заземјени прекинувачи 

и разделувани на столбови мораат да бидат изоли-
рани со влошки што се димензионирани за полно 
ниво на изолација на направата така што да даваат 
целосна механичка и електрична сигурност при 
ракувањето. 

Манипулативната рачка со припадните елек-
трично спроводливи делови, мора да биде заземјена. 

Член 261 
За прехинувачи чиј називен ефект на исклучу-

вањето преминува 200 MVA, а темената вредност на 
струјата на вклучувањето 10 кА, не е дозволено не-
посредно рачно вклучување и исклучување на са-
мото место, ако погонот на прекинувачот нема аку-
мулатор за енергија кој обезбедува брзо и безбедно 
вклучување и исклучување. 

Член 262 
Заради обезбедување од случајно или погреш-

но вклучување, погоните на направите што служат 
за заземјување или за електрично разделување на 
одделни делови на постројката од другите делови 
под напон мораат да имаат уреди за блокирање или 
за заклучување. 

Член 263 
Ако прекинувачите имаат моторен погон со 

уред за автоматско повторно вклучување, треба да 
се спречи можноста од несакано зачестено вклучу-
вање и исклучување. 

Член 264 
Уредите за сигнализација и за управување тре-

ба да се предвидат според потребите за одржување 
на исправниот погон, за безбедност на лицата што ра-
куваат со постројката и за безбедност на околината. 

Член 265 
На прекинувачите што имаат рачен погон, на-

соката на движењето на погонот мора да биде 
уочливо обележена. 

Во истата постројка за сите прекинувачи или 
разделувачи од иста конструкција треба да биде 
иста насока и начин на задвижување на погонот. 

Член 266 
Положбата на секој прекинувач и разделуван 

мора да биде сигурно прикажана и уочлива непо-
средно на самото место, а при далнинско управува-
ње — и на местото од кое се врши управувањето со 
соодветната направа. • 

Член 267 
Разделувачите мораат да имаат двополно упра-

вување за да се отстрани погрешното дејства на 
нивниот механизам за далнинска задвижува ње. 

Од условот од став 1 на овој член може да се 
отстапи ако на друг начин е исклучена можноста 
од погрешно задвижување на разделуваните. 

7. Одводиици на преиапон 

Член 268 
Одводниците на пренапон мораат да ги испол-

нуваат современите услови за градење на направи 
за заштита од пренапон. 

Член 269 
Секој одводник мора да има лесно уочлива нат-

пиена плочка на која постојано и јасно се испиша-
ни битните податоци за одводникот. 

Член 270 
Називниот напон на одводникот треба да е што 

понизок, но не смее да биде понизок од највисокиот 
фазен напон на мрежата на местото на кое се по-
ставува одводниот. Највисокиот фазен напон на 
мрежата се добива кога највискоиот линиски на-
пон на мрежата ќе се помножи со коефициентот на 
заземјувањето на мрежата на тоа место. При утвр-
дувањето на највисокиот фазен напон на мрежата 
треба да се земат предвид и можните покачувања 
на напонот на мрежата поради залетување на тур-
бините или поради нагло разбременување. 

Назив ната струја на разбрем ену вашето треба 
да се одбере според значењето на постројката, спо-
ред значењето и цената на чинењето на заштитната 
опрема, според оцената на големината на струјата 
на најтешкото разбременување низ одводниот, 
според височината на пренапонот од погонско по-
текло во постројката, на изокерауничкото нисо и ел. 

При изборот на одводникот мора посебно да се 
води сметка за заштитното ниво што одводникот 
треба да го обезбеди за во целост да бидат испол-
нети барањата на координацијата на изол аци јата. 
Оваа одредба е од посебно значење за постројките 
чие изолационо ниво не одговара на правилата на 
координацијата на изолацијата. 

За постројките на височина поголема од 1000 m 
е потребно посебно да се разгледа изборот на од-
водника!. 

Член 271 
Одводникот треба да се постави што поблиску 

до клучниот уред во постројката кој треба да се 
заштити, водејќи при тоа сметка и за заштитата на 
другите уреди. Во ^просторните постројки, по по-
треба, треба да се постават повеќе групи одводници. 

Член 272 
При поставување на одводници треба да се во-

ди сметка за измена на распоредот па електрично-
то поле околу одводниците, поради присуство на 
околни предмети и влијание врз заштитните карак-
теристики на одводниците. Во тој поглед треба в<з 
целост да се раководиме со упатствата од произ-
водителот. 

Член 27? 
Одводникот треба да се приклучи па водот и на 

заземјувањето со што пократки и понепосредни 
врски. 

Член 274 
Заштитата од опасен напон на допир при реа-

гирање на одводникот мора да се обезбеди со на-
чин па вградување или па заградување на одвод-
н и о т . 
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Член 275 
Ири поставување на одводникот вон од заклу-

чените електрични погонски просторни, лицата мо-
раат да бидат заштитени од повреди поради неис-
правна работа ка одводникот (на пр. со избор на 
погодна конструкција на одводникот или на погод-
на положба за поставување на одводникот или со 
поставување на заштитна мрежа). 

Член 276 
Уредите за регистрирање или за броење на 

реагирањата на одводникот не смеат да влијаат 
врз заштитните карактеристики на одводникот и 
мораат да бидат способни да пропуштаат струја на 
разбременувањето на одводниот. 

Ако не се конструктивен дел на одводникот, 
уредите од став 1 на овој член мораат да носат оз-
нака на производителот и на називната струја на 
разбременувањето на одводникот. 

Читање на бројченикот на уредите од став 1 иа 
овој член мора да биде можно и за време на ре-
довниот погон на постројката. 

8. Водови и приклучоци 

Член 277 
Бодовите и приклучоците на електричната мре-

жа во склопот на постројката мораат да бидат из-
ведени согласно со важечките југословенски стан-
дарди. 

Член 278 
Ако со овој правилник не е одредено поинаку, 

врз надземните водови се применува Правилникот 
за техничките мерки за изградба на надземни елек-
ароенергетски водови. 

Член 279 
Водовите и приклучоците мораат да бидат ди-

мензионирани и изведени така што да можат да ги 
поднесат без уочливи оштетувања и трајни дефор-
мации сите електрични и механички напрегања 
што можат да настапат во текот на погонот на по-
стројката чиј се составен дел. 

Видот на водот треба да се одбере така што да 
се обезбеди исправен погон во специфичните усло-
ви на одредената постројка, при рационално кори-
стење на материјалот. 

При одбирањето на материјалот и при димензио-
нирањето на деловите на конструкцијата мораат да 
се одредат: називниот напон, видот и изолационата 
вредност на материјалот за изолација, максимални-
те дозволени термички и механички напрегања 
на секој елемент на водот, како и минималниот 
степен на сигурност односно цврстина на соодвет-
ните делови или склопови. 

Член 280 
Изолаторите на голите водови што се под напон 

спрема земјата и спрема соседните делови, треба 
да се одберат со оглед на видот на постројката — 
во зграда или на отворен простор, на климатските 
услови, на напонот и на потребната механичка цвр-
стина. 

Член 281 
Материјалот на голите спроводници, големина-

та и обликот на пресекот и растојанието на опир-
ните точки треба да се одберат според дозволените 
механички и термички напрегања поради дејство-
то на максималните струи и на надворешните сили, 
кои би можеле да ги оптоварат спроводниците во 
погон. При тоа предизвиканите деформации на 
спроводниците на смеат да ги преминуваат грани-
ците на еластичноста ниту дозволените граници на 
минималните растојанија од соседните делови на 
постројката или од земјата (член 282). 

Член 282 
Најмалку дозволените растојанија помеѓу го-

лите спровод ници и другите со изолација непокрие-

ни делови на постројката под напон спрема земјата 
или спрема соседните делови на постројката, се да-
дени зависно од степенот на изолацијата, во след-
ната таблица VIII: 

Таблица VIII 

Степен на и з о л а -
ција (JUS N. ВО. 

031) 

Н а ј в и с о к 
п о г о н с к и 
н а п о н на 
м р е ж а т а 

в о k V 

П о д н о с л и в М и н и м а л н о 
у ^ ш е н н а п о г ! Р а с т о ј а н и е 
на и з о л а ц и - ? п Р е м а з а з е м -

јата во k V ^ о -ви во m m 

Si 3.6 3,6 45 60 
Si 7,2 7,2 60 90 
Si 12 12 75 120 
Si 24 24 125 220 

Si 38 38 170 320 
Si 72,5 72,5 325 630 
Si 123 123 550 1 150 
Si 123 s 123 450 920 ' 

Si 245 245 1050 2 300 
Si 245 si 245 900 1960 
Si 420 s2 420 1550 3 300 
Si 420 s3 420 1425 3 050 

Вредностите дадени во таблица VIII важат за 
постројки на надморска височина до 1.000 т . На 
надморска височина над 1.000 до 3.000 т , минимал-
ното растојание треба да се зголеми за 1,25% за 
секои 100 т . 

Минималните растојанија наведени во таблица 
VIII се засноваат врз најнеповолни услови во по-
глед на промената на воздушниот притисок, на 
температурата и на влагата. Се препорачува зголе-
мување на растојанието: 

— ако постројките се на отворен простор, и тоа 
за највисоки погонски напони до 38 kV; 

— ако конфигурацијата на деловите под напон 
и на земјените делови е посебно неповолна. Во та-
ков случај треба да се испитуваат конструкциите 
со удирен напон на соодветниот модел; 

— ако се има намера на секој начин да се спре-
чат прескочи на извесни делови на постројката (на 
пример на собирниците); 

— ако зголемувањето на минималните растоја-
нија е потребно од причините на сигурност (опас-
ност од животни, од допир на туѓи лица итн.). 

Намалениот степен на изолација во ознаката 
има додаток „ѕ" и смее да се употребува само во 
мрежи со ефикасно заземјена неутрална точка. 

Како поднослив удирен напон на изолацијата 
се смета највисокиот напон на индустриската фрек-
венција, што уредите под одредени услови на испи-
тувањето мораат да ги поднесат без прескок или 
без пробој односно без оштетување. 

Член 283 
Ако им припаѓаат на електроенергетски систе-

ми што можат да бидат во асинхрон погон, за со-
седните спроводници од ист степен на изолација, 
мораат да се обезбедат минимални растојанија за 
20°/о поголеми од вредноста предвидена во таблица 
VIII од член 282 на овој правилник. 

За соседните спроводници, односно за деловите 
под напон од различни степени на изолација, мо-
раат да се обезбедат минималните растојанија кои 
за 20% се поголеми од минималните растојанија 
дадени во таблица VIII од член 282 на овој правил-
ник, кои му одговараат на системот од повисок сте-
пен на изолација. 
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Член 284 
За спроводници во состав на оклопени построј-

ки не се задолжителни минималните растојанија 
според таблица VIII од член 232 на овој правилник, 
ако за таквите постројки постојат атести за цвр-
стина при сите услови на погонот за кои се предвиде-
ни тие постројки. 

Член 285 
При одредување на димензиите на изолирани 

спроводници и кабли мораат посебно да се земат 
предвид условите за одведување на топлина (начин 
на полагање, топлотна спроводливост на средината 
и топлина што ја оддаваат соседните водови или 
направи), како и напрегањата предизвикани со 
удирни струи од краток спој. 

Член 286 
Споевите и приклучоците мораат да бидат ди-

мензионирани така што да обезбедуваат доволна 
електрична спроводливост и механичка цврстина 
при одредувањето на топлина, заради спречување 
на недозволено загревање и заради пренесување 
на топлина на осетливите приклучни делови На 
електричните направи. 

Член 287 
Водовите мораат да бидат направени и поста-

вени така што нивниот погон да не влијае штетно 
врз соседните делови на постројката или на околи-
ната. При поставувањето на водовите и на приклу-
чоците мора да се води сметка и за тоа да се из-
бегне штетното влијание на околината врз водови-
те во погон и врз нивната пропусна моќ, изолира-
носта, механичката стабилност и нормалниот век 
на траењето. 

Член 288 
Одведувањето на топлина мора во доволна ме-

ра да биде обезбедено и при нај неповолни услови 
што можат да настапат во редовниот погон, за да 
не се пречекори граничната температура дозволена 
за соодветен вид вод. При тоа мораат да се приме-
нат и мерките за обезбедување на непречена дила-
тација. 

Член 289 
Водот и приклучоците треба да се обезбедат од 

повреди или од штетното дејство на механичките 
напрегања при поставувањето и поради поместува-
ње на соседните делови на постројката, како што 
се: вибрации на вртли^ите машини, механички 
удири при вклучување и исклучување на прекршу-
ваните и разделувачите, потреси на мостовите, по-
местување на почвата на местата на крстосувањето 
на кабелските водови со сообраќајниците и ел. 

Член 290 
За заштита на кабелските водови од механич-

ко оштетување, покрај арматурата на кабелот, ако 
тоа го бараат условите на местото на полагањето, 
треба да се спроведат и дополнителни мерки на 
обезбедување на водот од напрегања или повреди 
(змијолико полагање во растресит материјал, по-
лагање низ механички отпорни цевки, покривање 
со тула, со бетонски плочки и ел.). 

Трасата со точки битни за ориентација за по-
ложбата на подземните водови треба да се обележи 
на соодветен начин. 

Член 291 
При полагањето на каблите, на местата на 

свиткувањето мораат да бидат обезбедени доволни 
полупречници на кривини за да не се повредат 
изолацијата и заштитниот плашт. 

Се смета дека е исполнет тој услов, ако мини-
малните полупречници на свиткувањето на кабелот 
Гш се еднакви или поголеми од следните вредности 
што се изразени со помош на надворешниот јпречч 
ник на кабелот d: 

Член 292 
По исклучок, свиткување непосредно од кабел-

ската глава може да се изврши и со помал полу-
пречник на кривината, но не помал од 50% од вред-
носта од член 291 на овој правилник, ако при тоа 
е обезбедена температура од најмалку 30°С, соод-
ветен калап за свиткување и стручна работна рака. 

Член 293 
При полагањето на каблите во каналите или" 

по ѕидовите, а ако при тоа не е обезбедено конти-
нуелно налегнување врз подлогата, растојанијата и 
конструкци је на опорите мораат да бидат пригоде-
ни така што полупречниците на кривините на ка-
белот на местата на опирањето да не бидат помали 
од вредностите наведени во чл. 291 и 292 на овој 
правилник. 

Член 294 
Приклучните места, споевите и набавките на 

водовите треба да бидат разбременети од механич-
ките сили што можат да ја намалат нивната пред-
видена електрична спроводливост или да предиз-
викаат прекин. 

Ако разбременувањето од механички напрега-
ња не е можно, составните делови на електрични-
те спој ници, покрај бараната електрична спровод-
ливост, мораат да обезбедат и потребна механичка 
цврстина. 

Член 295 
Заради спречување на корозија, посебно вни-

мание треба да им се обрне на електричните спое-
ви на спроЕОдниците од различен материјал во по-
стројките на отворен простор или во влажни про-
стории. 

Член 296 
Електричната изолација на приклучните места, 

на споевите и на набавките не смее да има изола-
циона вредност помала од онаа за која е изработен 
водот. 

Член 297 
Покрај минималните растојанија ка ј сировод-

ниците со изолациона обвивка, треба да се обезбеди 
и дихтување на местата на кои изолационата об-
вивка е отворена или прекината. 

Приклучоците и уводните места треба да се из-
ведат така што водата, која би се појавила поради 
атмосферски врнежи, кондензација или други при-
чини, да не се слева низ спроводниците кон при-* 
клучните места ц кон местата иа дупнувањето« ( 
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Член 298 
Во услови на агресивна атмосфера или земји-

ште треба да се употребат спроводници со изола-
циона обвивка или со премази што се отпорни на 
влијание од таквата средина. 

Член 299 
Кај каблите со метален плашт што се положе-

ни близу до постројката со заземјено погонско ко-
ло (трамвај, насочувачки постројки), треба да се 
заштити металниот плашт од термичко или елек-
трохемиско дејство на талкачките струи. 

Член ЗОО 
Металните плаштови и другите метални кон-

струкции на водовите што во редовен погон не се 
под напон спрема земјата, треба да се заземјат. 

Посебно треба да се води сметка за исправната 
состојба на металните плаштови и на припадните 
арматури на спојниците, на чаталите и на кабелс-
ките глави. 

Член 301 
Водовите мораат да бидат заштитени од струјни, 

напонски и други напрегања што ги преминуваат 
дозволените граници за кои се конструирани водо-
вите, ако тие напрегања можат да се јават во пого-
нот и ако заштита на водот не е обезбедена во скло-
пот на заштитата на направата со која е споен од-
носниот вод. 

Заштитата од став 1 на овој член треба да биде 
согласна со намената и значењето на водот во скло-
пот на постројките со кои е споен водот. 

Член '302 
Каблите не смеат да се полагаат во или по за-

паливи материјали. 
Во зградите мораат да се отстранат од каблите 

заштитните слоеви од материјал кој може да пре-
несува пожар. 

Член 303 
На местата на кои енергетските надземни во-

дови и кабли се крстосуваат со постројките од друг 
вид или се приближуваат кон нив, треба да се при-
менат одредбите на соодветните посебни прописи. 

Член 304 
Каблите за мерење, за сигнализација, за коман-

дување или за други помошни постројки треба да 
се полага? т одвоено од каблите со висок напон. Та-
му каде што тоа не е изводливо треба да се презе-
мат посебни мерки со кои тие ќе се заштитат во слу-
чај на дефект на кабелот со висок напон (доволни 
растојанија, огноотпорни прегради). 

V. ПОМОШНИ ПОСТРОЈКИ 

1. Уреди за сопствена потрошувачка на наизменична 
струја 

Член 305 
Ефектот и напонот за помошни постројки, како 

и трајниот и врвниот ефект при вклучувањето на 
нивните пг тонски уреди и на помошното осветление, 
се одредуваат и се димензионираат според потребите 
на односната постројка. 

Член 306 
Напонот на помошните уреди не смее да биде 

над ниту под дозволената граница за задвижување 

и поган на приклучните и други уреди. При изборот 
на димензиите на спроводниците треба да се води 
сметка за падот на напонот во водовите. 

Член 307 
Одводите за потрошувачите, што не им припа-

ѓаат на помошните уреди на постројките но се нало-
жуваат од истиот струен извор, мораат да имаат по-
себни осигурувачи. 

2. Уреди за сопствена потрошувачка на еднонасочна 
струја 

Член 308 
Акумулаторските батерии се сместуваат во по-

себни акумулаторон простории. 
Акумулаторските простории се сметаат како 

електрични погонски простории. 

Член 309 
За осветлување на акумулаторските простории 

се дозволуваат само флуоресцентни светилки затво-
рени со ѕвоно или светилки за влажни простории (од 
непропустлива изработка). 

Член 310 
Акумулаторските ќелии мораат да бидат поеди-

нечно изолирани од носечката конструкција. 
Носечката конструкција на акумулаторска ба-

терија мора да биде изолирана од земјата со двоен 
ред Изо л атори за погонски напон на батерија. Изо-
латорите не смеат да станат спроводливи под деј-
ство на влага. 

Член 311 
За да се овозможи безбедна работа на батерии 

со напон над 250 V, батериите мораат да бидат окру-
жени со ходник кој од земјата и од сите делови на 
потенцијалот на земјата е изолиран како и носечка-
та конструкција на батеријата. 

Член 312 
Ѕидовите на акумулаторските простории во кои 

се сместени батерии со напон над 250 V мораат да 
бидат обложени со изолирана ограда од летви така 
што да е исклучен истовремен случаен допир на де-
ловите под напон и на ѕидовите. За изол аци јата 
треба да се употребат висо$о>напонски изолатори кои 
под дејството на влага не можат да станат спровод-
ливи. 

Столбовите, прозорците и други конструкции 
блиски на батеријата што се на потенцијалот на 
земјата треба да се обезбедат на начин од став 1 
на овој член. 

Член 313 
Треба да се предвиди можност за проветрување 

на акумулаторските простории. За време на полне-
њето на акумулаторската батерија е потребна нај-
малку петократна измена на воздухот на час. 

Член 314 
Во позначајните постројки со помош на инстру-

менти треба да се обезбеди контрола на полнењето 
на напонот, на оптоварувањето на акумулаторската 
батерија и на состојбата на изолацијата. 

Член 315 
Со конструктивни мерки треба да им се обезбеди 

на акумулаторските простории потребната заштита 
од штетното дејство на киселини, на прав и на ди-
ректна сончева светлина. 
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Член 316 
На влезната врата на акумулаторските просто-

рии мора да има натпис: „ЗАБРАНЕТО ПУШЕЊЕ". 

3. Уреди за воздух под притисок 

Член 317 
За уредите за воздух под притисок што служат 

за производство и распределба на воздухот под при-
тисок за погон на електрични апарати и за гаснење 
на електричниот лак, важат соодветните посебни 
прописи. 

Член 318 
Уредите за воздух под притисок мораат да би-

дат изведени така што да им одговараат на потреби-
те на разводната постројка во поглед на височината 
на притисокот, на волуменот на котелот, на капаци-
тетот на компресорот, на пресекот на цевоводите, на 
можноста за затворање, на распоредот на уредите и 
на начинот на изведувањето на уредите. 

Член 319 
Резервоарите и цевките за воздух под притисок 

мораат да бидат заштитени однадвор и однатре од 
корозија. Тие треба да бидат изработени од матери-
јали отпорни спрема корозија и мораат да бидат 
провлечени со заштитни средства. Цевките треба да 
имаат барем однатре хомогена превлека од матери-
јали постојани спрема корозија, која при полагање-
то на Цевките нема да биде оштетена. 

Член 320 
Воздухот што доаѓа во компресорот мора да биде 

што почист и посув, без прав и без хемиски состојки. 
На шмукалната страна на компресорот треба да 

се постави соодветен филтер. 

Член 321 
Уредите за воздух под притисок треба да бидат 

изведени така што местата за одводнување на уре-
дите да бидат лесно пристапни. 

Член 322 
ѕ 

Цевовод ите што се постојано под притисок мо-
раат да бидат заштитени од влијание на електрич-
ниот лак. 

Член 323 
Сите делови на уредите за воздух под притисок 

со кои во редовниот погон се ракува или кои се кон-
тролираат, мораат да бидат пристапни без опасност 
по лицата дури и кога високонапонската постројка е 
под напон. 

Член 324 
Уредите за воздух под притисок треба да бидат 

изведени така што да можат лесно да се спроведат 
сите пропишани испитувања на тие уреди. 

Член 325 
Цевоводите со електрични уреди и со резервоа-

ри за воздух под притисок мораат да бидат обезбе-
дени со направи за затворање. 

Член 326 
Контрола на притисокот на уредите за воздух 

под притисок треба да се обезбеди со помош на сиг-
нални уреди. 

4. Сигнални уреди 

Член 327 
Сигналните уреди за покажување на положбата 

на вклучувањето и за јавување на пречките на на-

правите, на деловите од постројките и др., во рам-
ките на истата постројка треба да бидат изработени 
според единствени начела. 

Сигналите треба да бидат јасно распоредени и 
означени. 

Член 328 
Ако растројството во дејствувањето на сигнални-

те уреди може да ги загрозува лицата или построј-
ките, сигналните уреди треба да се опремат и поста-
ват така што, при растројството во сопственото струј-
но коло или во изворот на енергијата, да укажат на 
растројството звучно или на некој друг начин. 

Член 329 
Сигналните уреди мораат да бидат изведени и 

поставени така што да не може да дојде до погреш-
ни сигнали при каков и да било дефект што ќе нас-
тане во погонот. 

Испраќањето на сигнали треба да го побуди не-
посредно оној уред на чија положба треба да се ука-
же со сигналот. Предавателите на сигналите треба да 
бидат поставени, по можност, така што да можат да 
се посматраат без опасност. 

Член 330 
Сијалицата што сигнализира дека во високона-

пониската ќелија може слободно да се работи смее 
да свети само кога таа ќелија е исклучена во сите 
полови и од сите страни. 

Член 331 
Сигналните уреди што ја сигнализираат погон-

ската состојба на постројката мораат да имаат соп-
ствен сигнален вод. \ 

Во сигналното струјно коло, освен релеите, не 
смеат да бидат вклучени никакви други направи. 

Сигналните водови мбжат да се исклучуваат и 
©двополно. 

Член 332 
Сигналниот приемник смее да ја покажува ко-

нечната положба на прекинувачот или на други на-
прави дури кога таа положба е постигната. 

Член 333 
Електричната или пнеуматската заштита од по-

грешно ракување се изведува така што уредите да 
можат да се вклучат односно да се исклучат само 
кога магнетот за блокирање е побуден или кога воз-
духот под притисок дејстувува врз вентил от за бло-
кирање. 

Член 334 
Сигналните уреди за јавување опасност или преч-

ки мораат да бидат изведени така што видот и мес-
тото на опасноста или на пречката јасно да се рас-
познат . 

Член 335 
Одредбите на чл. 327 до 334 на овој правилник 

се однесуваат и на сигналните водови за воздухот 
под притисок и на нивниот извор — компресорот. 

VI. ПОГОНСКИ И ДРУГИ ПОСЕБНИ ПРОСТОРИИ 

Член 336 
Врз погонските и други посебни простории се 

применуваат одредбите од глава III на овој пра-
вилник, доколку не се во спротивност со одредбите 
на оваа глава. 

1. Затворени електрични погонски простории 

Член 337 
Во затворени електрични погонски простории 

како заштита од случаен допир се сметаат: прегра-
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ден ѕид помеѓу ќелии на разводна постројка, заш-
титни мрежи, цврсти и добро прицврстени огради, 
дрвени летви што можат да се извадат, уреди за ав-
томатско исклучување и блокирање, кои овозможу-
ваат пристап до дел ОБИ на постројка под напон. Упо-
треба на метални синџири како заштита е дозволена 
само ако при употребата е исклучена можноста од 
случаен допир до деловите под напон и ако синџи-
рите се заземјени. 

Член 338 
Вратите на затворени електрични погонски про-

стории треба да се отвораат однатре само со квака 
а однадвор само со специјален клуч. Вратите пред-
видени за излез во случај на опасност треба да се 
отвораат лесно и не треба да имаат никаква брава 
ниту клучеви. 

Вратите мораат да бидат отпорни спрема оган и 
мораат да се отвораат спрема надворешниот простор. 

Член 339 
Прионите кон затворени електрични погонски 

простории мораат да бидат означени со таблица за 
предупредување со стрелка. 

Во приодите од став 1 на овој член се вбројуваат 
и вратете на високонапонски ќелии (за прскинувачи 
или за трансформатори) што водат непосредно на 
отворен простор или во друга погонска постројка. 

2. Погонски простории 

Член 340 
Во пониските простории со разгранети електро-

енергетски инсталации треба да постои можност за 
во случај на опасност за време на погонот да можат 
делум или наполно да се исклучат електричните 
уреди. 

3. Влажни, мокри и слични погонски простории 

Член 341 
Во .влажни, мокри и слични погонски простории 

смеат да се употребуваат само кабли. Вградената оп-
рема треба да е отпорна спрема дејството на влага 
(вода). 

4. Електрични погонски простории во настанати 
згради 

Член 342 
Трансформаторите мораат да имаат сигурна за-

штита од преоптоварување и од прекумерно загре-
вање. 

Член 343 
Електричните погонски простории мораат да би-

< дат заклучени, 
Електричните погонски простории не смеат да 

имаат отворени отвори и други простории. „ 
Ѕидовите, подовите, таваните, каналите и врати-

те на електричните погонски простории мораат да 
бидат од тешко запалив материјал. Ако во просто-
ријата се сместени трансформатори во масло, таква-
та просторија мора да биде од незапалив материјал. 

Член 344 
Електричните погонски простории мораат да би-

дат разместени и проветрувани така што температу-

рата на воздухот, ако тој се употребува за ладење, 
да не ја пременува највисоката температура што <? 
дозволена за уреди и настанатите гасови да можат 
непречено да се разнесат. 

Член 345 
Од електричните погонски^простории воздухот и 

гасовите треба да излегуваат непосредно на отворен 
простор. 

Отворите мораат да бидат поставени така што 
на местата на кои се Ерши сообраќај да не ги загро-
зуваат минувачите. 

Член 346 
Цевоводите што не им припаѓаат на електрич-

ните погонски простории не смеат да се поставуваат 
низ таквите простории. 

5. Простории и складови загрозени од пожар 

Член 347 
Електричните машини, трансформаторите, регу-

лационите уреди, прекинувачите, осигурувачите, 
приклучните направи и слични апарати во кои од 
погонски причини настанува струјно прекинување и 
загревање, во погонските простории загрозени од 
пожар можат да се употребуваат само ако со кон-
струкцијата или со други сигурни мерки се одвоени 
од запаливите материјали што можат да предизви-
каат пожар. 

Како сигурни мерки се подразбира и изведува-
њето при кое се оневозможува односно се отежнува 
доаѓањето на туѓи тела до голите спроводници или 
до вртливите делови на електричните машини. 

Заради ладење на електричната машина треба 
да се овозможи непречен довод на доволна количи-
на воздух. 

Член 348 
Употребата на приклучни направи во простории 

со лесно запалив материјал (сено, слама,' бои, бензин 
и ел.), по правило, треба да се избегнува. Ако тоа не 
е можно, во постројките со наизменична струја се 
препорачува употребата на мотор со кратко споен 
ротор. 

Ако преносливите мотори за изменливи месни ус-
лови не се вградени заедно со својот прибор во во-
зилата или во слични уреди и не се затворени од 
сите страни, се препорачува употребата на мотор со 
кратко споен ротор. 

Член 349 
Употребата на голи спроводник! е забранета. 

Изолираните водови мораат да бидат положени во 
цевките, односно како кабли или како водови за 
влажни простории. 

Член 350. 
Водовите *во погонските простории загрозени од 

пожар мораат да се заштитат од механичко оштету-
вање. 

Член 351 
Во складовите на сено, слама и ел. треба да се 

полагаат водови само ако тоа е неопходно. За таа 
цел треба да се употребат оловни кабли или водови 
за влажни простории и да се распоредат така да би-
дат што пократки. 

Член 352 
Светилките во близината на запаливи матери-

јали треба да се постават така што да се спречи до-
пир на загреаните делови на светилката со запалив 
материјал. 
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6 . П о г о н с к и п р о с т о р и и и с к л а д о в и з а г р о з е н и о д 
е к с п л о з и ј а 

Член 353 
За изведување на постројки во погонски просто-

рии и складови што се загрозени од експлозија ва-
жат Техничките прописи за електричните постројки 
на надземни места загрозени од експлозивни смеси 
(Додаток, на „Службен лист на СФРЈ'', бр. 18/67), кои 
се составен дел од Правилникот за електричните 
постројки на (надземни места загрозени од експло-
зивни смеси („Службен лист на СФРЈ", бр. 28/70). 

VII. СПЕЦИЈАЛНИ ЕЛЕКТРИЧНИ ПОСТРОЈКИ 

Член 354 
Врз специјалните електрични постројки, покрај 

одредбите на глава III на овој правилник, се приме-
нуваат и одредбите на оваа глава. 

1. О к л о п е н и и с л и ч н и п о с т р о ј к и 

Член 355 
Вратите на оклопена или слична постројка што 

се пристапни однадвор смеат да се отвораат само со 
специјални клучеви. 

Член 356 
Во склопените постројки најмалите растојанија 

помеѓу деловите под напон и заземјените делози на 
постројката можат да бидат помали од растојание ата 
наведени во член 39 на овој правилник, ако произ-
водителот ја потврди во атестот сигурноста на так-
вите постројки. 

2. С т а н и ц и з а и с п и т у в а њ е и о г л е д и и л а б о р а т о р и и 

Член 357 
Постојаните станици за испитување и огледи 

мораат да бидат окружени со цврста меѓа (ѕид или 
ограда) која мора да биде означена со таблици за 
предупредување и со светилки во жолта боја. 

Подвижните станици за испитување и огледи и 
мерните возила мораат да имаат уочлива ограда 
(преграда, јажиња или ел.) заради предупредување. 

Член 358 
Во постојаните стапици за испитување и огледи, 

полињата во кои се работи под напон мораат да би-
дат заградени од соседните полиња, ако во нив исто-
времено се вршат помошните и подготвителните ра-
боти. 

Член 359 
Ако во станиците за испитување и огледи и во 

лабораториите помошните водови или апарати не се 
заштитени од случаен допир, минувалиштата и 
просторот за работа треба да бидат доволно широки. 

3. П о с т р о ј к и з а п о г о н с к и и с п и т у в а њ а и п р и в р е м е н и 
п о с т р о ј к и 

Член 360 
Врз постројките што служат само за погонски 

испитувања не мораат да се применуваат одредбите 
на глава II и одредбите на чл. 55 до 65 од овој пра-
вилник, ако испитувањето се врши под стручен 
надзор. 

Член 361 
Привремените постројки мораат да бидат озна-

чени со таблици за предупредување и заградени со 
заштитна ограда, оплата или ел., заради спречување 
пристап на неповикани лица. Тие постројки, по по-
треба, треба да се заклучуваат. 

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 362 
Одредбите на овој правилник не се однесуваат 

на електроенергетските постројки над 1000 V, што се 
изградени пред влегувањето во сила па овој пра-
вилник. 

Член 363 
Изведувањето на електроенергетските постројки 

над 1000 V започнато пред денот на влегувањето во 
оила на овој правилник, како и изведувањето на 
постројките за чие градење е издадено одобрение 
пред денот на влегувањето во сила на овој правил-
ник а чие изведување ќе започне во рок од шест 
месеци од денот на влегувањето во (.ила на овој пра-
вилник, може да продолжи односно да заврши спо-
ред одредбите на Правилникот за техничките мери 
за електроенергетски построј КРТ над 1000 V („Служ-
бен лист на СФРЈ'', бр. 14/67 и 13 С9). 

Врз проширувањето на постојните електро-
енергетски постројки над 1000 V можат да се приме-
нат одредбите на прописите според кои се градени 
односните постројки. 

Член 364 
Со денот на влегувањето во сила на овој правил-

ник престанува да важи Правилникот за Технич-
ките прописи за електроенергетски постројки над 
1000 V („Службен лист на СФРЈ'4, бр. 14/67 и 13/69). 

Член 365 
Овој правилник влегува во сила осмиот деч од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 2066/3 
11 ноември 1973 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за стопанство. 
Бошко Дзшитриевлќ, е. р. 

71. 

Врз основа на точка 46 од Одлуката за користење 
обврзници на федерацијата издадени според член 
3 ст. 2 и 3 на Законот за извршување на Буџетот 
на федерацијата за 1973 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 51/73, 53/73 и 69/73), Сојузниот секретар 
за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

З А П Р И М Е Н А Н А О Д Р Е Д Б И Т Е О Д Т О Ч . 2, За И 
4а Н А О Д Л У К А Т А З А К О Р И С Т Е Њ Е О Б В Р З Н И Ц И 
И А Ф Е Д Е Р А Ц И Ј А Т А И З Д А Д Е Н И С П О Р Е Д Ч Л Е Н 
3 С Т . 2 И 3 Н А З А К О Н О Т З А И З В Р Ш У В А Њ Е Н А 
Б У Џ Е Т О Т Н А Ф Е Д Е Р А Ц И Ј А Т А З А 1973 Г О Д И Н А 

Член 1 
За плаќање на обврските од точка 2 под 2, 3 и 

4 и за намените од точ. За и 36 на Одлуката за 
користење обврзници на федерацијата издадени 
според член 3 ст. 2 и 3 на Законот за извршување 
на Буџетот на федерацијата За 1973 година (во на-
тамошниот текст: Одлуката), обврзниците на феде-
рацијата од точка 1 на Одлуката (во натамошниот 
текст: обврзниците) можат да се користат во номи-
нална вредност, а за намените од точка 2 под 5 и 
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6 — во номинална вредност, освен ако давателот И 
примателот на обврзницата не се спогодат поинаку. 

За сите плаќања од Одлуката, обврзниците мо-
жат да се користат во смисла на наведената Одлу-
ка во апоени помали или еднакви на износот на 
обврската што може да се плати со тие обврзници. 

За намените и на начинот од ст. 1 и 2 на овој 
член можат да се користат и ануитетските купони 
на обврзниците. 

Член 2 
Корисникот на општествени средства кој рас-

полага со обврзници може тие обврзници, согласно 
со одредбите од Одлуката, да ги користи: 

1) за замена на паричните средства на сметкргге 
на гарантните износи (точка 2 под 2 на Одлуката). 
Ако настане потреба за користење на положениот 
гарантен износ пред годината во која втасува амор-
тизацијата на обврзниците, корисникот на опште-
ствени средства е должен да обезбеди динарски 
средства за оваа исплата; 

2) за намените од точка 2 под 3 и 4 во случај 
на примена на одредбите од точка 4а на Одлуката, 
од 1 јануари 1974 година, под услов да и поднесе 
на Службата на општественото книговодство ка ј 
која има жиро-сметка (во натамошниот текст: 
Службата) писмена пресметка на извршените упла-
ти во динари во претходниот период, со докумен-
тација за извршените уплати во динари. Службата 
врши контрола на стекнувањето на условите од од-
редбите на точка 4а на Одлуката за плаќање на тие 
обврски во обврзници. 

Член 3 
При користењето на обврзниците за гарантни 

износи согласно се применуваат одредбите од член 
5, член 7 став 1 и чл. 8 и 9 на Правилникот за усло-
вите и начинот за користење на одредени обврзни-
ци („Службен лист на СФРЈ", бр. 60/72). 

Член 4 
При користењето на обврзниците за плаќање 

на даноци и за уплатување на задолжителниот заем 
од точка 2 под 3 и 4 на Одлуката согласно се при-
менуваат одредбите на член 14 од Правилникот за 
условите и начинот за користење на одредени 
обврзници. 

Член 5 
Ако корисникот на општествени средства рас-

полага со обврзници во апоени поголеми од втаса-
ната обврска за плаќање камата и провизија на 
банката (точка 2 под 5 на Одлуката), односно во 
апоени поголеми од 20% на втасаната обврска за 
плаќање на премија на осигурување од секоја упла-
та (точка 2 под 6), може тие обврзници да ги кори-
сти за овие плаќања на тој начин што со обврзни-
цата односно со ануитетскиот купон на обврзницата 
ќе ги плати овие обврски однапред до износот на 
вредноста на обврзницата односно на ануитетскиот 
купе« на обврзницата. 

Член 6 
Овој правилник влегуза зо сила наредниот ден 

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

Бр. 2-5787/1-73 
28 декември 1973 година 

Белград 

Заменик сојузен секретар 
за финансии, 

Божидар Радуновић, е. ft 

72. 

Врз основа на член 91 точка 2 од Основниот за-
кон за средствата за работа на органите на упра-
вата на („Службен лист на СФРЈ", бр. 46/64, 57/65 и 
1/67) и член 44 од Уредбата за финансиското и ма-
теријалното работење на органите на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 52/66 и 38/67), сојуз-
ниот секретар за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШ-

НАТА СМЕТКА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 
НА УПРАВАТА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

1. Сојузните органи на управата, сојузните ор-
ганизации, сојузните правосудни органи, стручните 
служби на Сојузниот извршен совет и на Сојузната 
скупштина (во понатамошниот текст: сојузните ор-
гани на управата) се должни, во смисла на одред-
бите на ова упатство, на крајот на тековната годи-
на*) да ги заклучат своите деловни книги и дру-
гите евиденции со состојбата на 31 декември и да 
состават завршна сметка за односната година. 

2. Сојузните органи на управата завршната 
сметка ја составуваат врз основа на податоците од 
своето книговодство и од другите евиденции. 

3. Состојбата на средствата и на нивните извори 
сојузните органи на управата ја утврдуваат со по-
пис (инвентарисување). 

4. Завршната сметка на сојузните органи на уп-
равата содржи: 

1) биланс на состојбата на 31 декември 19.. < 
година (на Образецот I); 

2) заклучен лист на 31 декември 19 . . . година (иа 
Образецот II); 

3) пресметка на остварените и користените сред-
ства за вршење на редовната дејност во 19 . . . година 
(на Образецот III); 

4) збирен преглед на остварените и користените 
средства за посебни намени во 19 . . . година (на Об-
разецот IV); 

5) преглед на остварените и потрошените па-
рични средства на фондовите во 19 . . . година (на Об-
разецот V); 

6) преглед на ненамирените обврски на 31 де-
кември 19 . . . година (на Образецот VI); 

7) преглед на бројот на вработените работници 
и на исплатените и пресметаните лични доходи на 
работниците во 19 . . . година (на Образецот VII); 

8) преглед на одобрените и потрошените сред-
ства по посебниот дел на буџетот за 19 . . . година (на 
Образецот VIII); 

9) преглед на пренесените средства за инвести-
ции и на средствата доделени од буџетската ре-
зерва за потребите непредвидени со планот во 
19 . . . година (на Образецот IX); 

10) извештај за работата. 
5. Сојузните органи на управата кои во својот 

состав, во смисла на член 24 од Основниот закон за 
средствата за работа на органите на управата, има-
ат и работни единици со самостојна пресметка за 
вршење стопанска дејност, за кои водат посебно 
книговодство според Основниот контен план за ор-
ганизациите на здружениот труд, ја составуваат за-
вршната сметка за таа дејност според прописите што 
важат за организациите на здружениот труд од сто-
панството. 

II. СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 

1. Биланс на состојбата на 31 декември 19 . . . година 

6. Внесувањето на податоците во Образецот I —1 

Биланс на состојбата на 31 декември 19 . . . година, 
се врши на следниот начин: 

Како тековна година се подразбира годината за! коЈЦ 
се составува завршната сметка. 
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1) под ред. бр. 1 до 56 се внесуваат податоци од 
соодветните конта означени во колона 2 на овој об-
разец. 

Сојузните органи на управата под ред. бр. 1 до 
56 внесуваат податоци за средствата и за изворите 
на средствата според состојбата утврдена со попи-
сот на материјалните вредности, побарувањата и 
обврските на 31 декември 19.. година, а според 
класификацијата на податоците од образецот. За 
внесување на овие податоци се користат и располо-
живите евиденции за состојбата на тие сродства и 
на нивните извори, како и изводите за состојбата 
на сметката кај Службата ка општественото книго-
водство (во понатамошниот текст: Службата) и бан-
ките; 

2) под ред. бр. 7, 8 и 19 се внесуваат книговод-
ствените отпиен пресметани на крајот на годината 
со примена на стапките за амортизација одредени 
со важечките прописи; 

3) под ред. бр. 11, 12 и 22 се внесуваат и сред-
ствата на пресметаната и уплатената амортизација 
по стапките пропишани од страна на федерацијата, 
ако со прописите на федерацијата е воведена амор-
тизација на предмети на опрема или на предмети на 
заедничката потрошувачка; 

4) под редниот број 35 се внесуваат преплате-
ните износи на средствата по обврските на сојуз-
ните органи на управата, ако соодветните конта од 
колона 2 на овој образец покажуваат долговно сал-
до поради преплата на создадените обврски; 

5) под редниот број 38 се искажува состојбата 
на залихите на материјали и ситен инветнар за ре-
довната дејност и состојбата на залихите на мате-
ријали и ситен инвентар на стопанските дејности од 
помал обем кој, во смисла на член 35 став 7 од Пра-
вилникот за книговодството и контниот план на ор-
ганите на управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
16/67), не се сметаат како стопански дејности. Ако 
некој сојузен орган на управата преку посебните 
аналитички конта на синтетичките конта 312 и 362 
евидентирал залихи и промет на материјали и на 
ситен инвентар на стопански дејности од помал 
обем, тој под овој реден број ја искажува состојбата 
на залихите на материјали и на ситен инвентар еви-
дентирана на посебните аналитички конта на син-
тетичките конта 312 и 362; 

6) под ред. бр. 43, 48 и 51 се внесуваат и сред-
ствата што врз основа на конечната распределба по 
завршната сметка се распоредени во фондовите на-
ведени под тие редни броеви. 

Кај сојузните органи на управата состојбата на 
средствата на 31 декември 1973 година на жиро-
- сметката на редовната дејност, на жиро-сметките 
за посебни намени, на жиро-сметката на фондот на 
опремата и на жиро-сметките на другите фондови 
ги сочинуваат средствата на тие сметки на 31 де-
кември 1973 година зголемени за средствата распо-
редени на тие сметки до 31 јануари 1974 година во 
смисла на член 57а од Законот за финансирање на 
федерацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 35/72, 
63/72 и 71/73). 

Средствата примени во текот на јануари 1974 
година врз основа на член 57а од Законот за финан-
сирање на федерацијата сојузните органи на упра-
вата ќе ги прокнижат во своето книговодство под 31 
декември 1973 година со одобрување на соодветните 
конта на приходите од буџетот по основ на редов-
ната дејност, на посебните намени и фондови на со-
јузните органи на управата врз товар на буџетот на 
федерацијата, додека книжењата по изводот на 
Службата ќе ги спроведат со задолжување на жи-
ро-сметката на редовната дејност, на жиро-сметки-
те за посебни намени и на жиро-сметката на фон-
довите, во корист на соодветните конта на буџетот 
на федерацијата во .тековните книжења во јануари 
1974 година. 

2. Заклучен лист на 31 декември 19. . година 

7. Во Образецот II — Заклучен лист на 31 де-
кември 19.. година, се внесува состојбата по сите 
пропишани аналитички односно синтетички конта, 
и тоа по оној ред како што е пропишано во Пра-
вилникот за книговодството и контниот план на ор-
ганите па управата. 

Сојузните органи на управата се должни во Об-
разецот И да ги искажат збировите по секоја класа 
на конта од контниот план. 

Вака искажаните збирови по класите се внесу-
ваат со збирната рекапитулација на Образецот II. 

Сите конта што се отворени при расчленувањето 
на билансот на конта или во текот на годината, се 
запишуваат по ред во тој образец, без оглед дали 
тие конта искажуваат некоја состојба (салдо) или 
се израмнети. 

3. Пресметка на остварените и користените средства 
за вршење на редовната дејност 

8. Во Образецот III — Пресметка на остварените 
и користените средства за вршење на редовната 
дејност во 19 година, се искажуваат: извршената 
пресметка на остварените и потрошените средства 
за вршење на редовната дејност и конечната рас-
пределба на средствата за вршење на редовната 
дејност за лични доходи, за издвојување во фондо-
ви, за пренос во наредната година и за уплатување 
во буџетот на федерацијата. 

Во Образецот III се внесуваат врз основа на 
книговодствените податоци од соодветните конта; 

1) под редниот број 1 — пренесените средства 
што во конечната распредедлба на средствата по за-
вршната сметка за претходната година се распоре-
дени за финансирање на редовната дејност во на-
редната година. Под тој реден број се искажува по-
четната состојба на контото 702; 

2) под редниот број 2 — средствата пренесени во 
текот на годината од буџетот на федерацијата на 
жиро-сметката на сојузниот орган на управата како 
средства за вршење на неговата редовна дејност. 
Под тој реден број се искажува состојбата на пре-
несените средства од буџетот во текот на тековната 
година, искажана на побарувачката страна на кон-
тото 700; 

3) под редниот број 3 — сојузните органи на уп-
равата не ги пополнуваат, колоните 4 и 5 под овој 
реден број, туку доколку оствариле сопствени при-
ходи ќе состават посебен преглед и ќе го приложат 
кон овој образец. 

При изработката на посебниот преглед за тој 
реден број како приход да се смета искажаниот из-
нос на контото 750, намален за состојбата на крајот 
на годината на контото 120 по ист основ, ако сојуз-
ниот орган на управата ги користил контата од гру-
пата 75 односно 76 за евидентирање на работењето 
на стопанската дејност од помал обем; 

4) под редниот број 4 — остварените вонредни 
приходи искажани на контото 780; 

5) во остварените средства за вршење на редов-
ната дејност во завршната сметка не се искажуваат 
побарувањата што не се наплатени до 31 декември 
тековната година; 

6) под редниот број 6 — извршените набавки 
на потрошени материјали и на ситен инвентар. 

Под овој реден број се искажува состојбата на 
крајот на годината на контото 712, Сојузните органи 
на управата што вршеле и стопанска дејност од по-
мал обем која не се смета за стопанска дејност, во 
смисла на член 24 од Основниот закон за средствата 
за работа па органите на управата, односно во сми-
сла на член 35 став 7 на Правилникот за книговод-
ството и контниот план на органите на управата, 
под тој реден број ја искажуваат и состојбата на по-
себните аналитички конта на синтетичкото конто 
760 за извршените набавки на потрошни материјали 
и на ситен инвентар на стопанските дејности од по-
мал обем; 

7) под ред. бр. 7 и 8 — извршените производ^ 
и ^производни услуги што, во смисла на член 63 
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од Основниот закон за средствата за работа на ор-
ганите на управата, се сметаат како материјални 
трошоци а кои се искажани на контото 713, како и 
извршените услуги на стопанските дејности од по-
мал обем искажани на аналитичките конта на син-
тетичкото конто 760; 

8) под редниот број 9 — разни други трошоци 
што не се искажани под ред. бр. 6, 7 и 8 на овој 
образец, а кои се евидентирани на контото 714, на 
посебните аналитички конта на синтетичкото конто 
760 за трошоците на стопанските дејности од помал 
обем и на контото 781 за вонредните расходи на со-
јузните органи на управата; 

9) под редниот број 10 — пресметаната аморти-
зација за тековната година, ако со прописите на 
федерацијата е воведена амортизација на предмети 
и опрема. 

Под тој реден број се искажува состојбата на 
пресметаната-амортизација на крајот на годината, 
искажана на контото 715 за недвижностите, а пред-
метите и опремите на контото 761 за стопанската деј-
ност од помал обем; 

10) под редниот број И — средствата што со 
финансискиот план на соЈзгзните органи на управата 
се предвидени за покривање на непредвидените и 
недоволно предвидените потреби за вршење на ре-
довната дејност. Овие средства се искажуваат само 
во колоната „Предвидено според финансискиот 
план"; 

11) .под редниот број 13 — се искажува износот 
со кој се намалуваат извршените расходи во случај 
кога од средствата на сојузниот орган на управата 
ќе се изврши судска одлука за присилна наплата 
на побарувања (како PI на други обврски) што ги то-
вари средствата на буџетот на федерацијата; 

12) под редниот број 14 — средствата што со 
завршната сметка на сојузниот орган на управата, 
врз основа на конечната распределба на средствата 
за вршење на редовната дејност, се распоредуваат 
на лични доходи и на фондовите на сојузниот орган 
на управата, за пренос во наредната година и за 
уплатување во буџетот. 

Под тој реден број се искажува состојбата на 
контото 790, која се добива по спроведено пренесу-
вање на средствата, односно по задолжување на со-
одветните конта на групите конта 70, 71, 78 и со 
пренесување на салдото од контото 796 кај оние со-
јузни органи на управата што на контата од гру-
пите 75 и 76 ги книжеле трошоците на стопанските 
дејности од помал обем; 

13) под ред. бр. 15 до 19 — исплатените износи 
на аконтации на лични доходи и на дрзти лични 
примања, што ги товарат материјалните трошоци 
(дневници за службени патувања, надоместок на 
трошоци поради одвоен живот од семејството и ел.), 
со соодветните придонеси од личните доходи и спо-
ред личните доходи, заклучно-со 31 декември те-
ковната година. Ако некој сојузен орган на упра-
вата пресмета пите аконтации на личните доходи за 
декември не ги исплатрхл до 31 декември тековната 
година, тој пресметаните аконтации на личните до-
ходи, за декември нема да ги искаже под ред. бр. 
15 туку под ред. бр. 20. 

Под соодветните ред. бр. 15 до 20 се искажуваат 
и извршените исплати на личните доходи што про-
излегуваат од поранешните години, а што се утвр-
дени и намирени дури во тековната година. 

Под тие редни броеви се искажуваат прокниже-
ните износи на соодветните аналитички конта на 
групите конта 71 и 76 за стопанските дејности од 
помал обем, односно на соодветните конта на гру-
пите конта 24 и 25 на име извршени исплати на 
аконтации на личните доходи од средствата за ре-
довната дејност и на придонесите од личните до-
ходи и според личните доходи; 

14) под редниот број 20 — разликата помеѓу ис-
платените аконтации на личните доходи до 31 де-
кември тековната година и остварените лични до-
ходи, што треба да им се исплати на работниците 
врз основа на одлука за конечната распределба по 
завршната сметка, ако аконтациите на личните до-

ходи исплатени во текот на годината се помали од 
вкупниот износ на остварените лични доходи по ко-
нечната распределба на средствата за вршење на 
редовната дејност по завршната сметка за тековната 
година. Со овој износ се опфаќаат и придонесите од 
личните доходи и според личните доходи. 

Под тој реден број се искажува износот на пре-
сметаните лични доходи (со придонесите од лични-
те доходи и според личните доходи) прокнижен на 
контото 240, по спроведеното книжење на распоре-
дот на резултатите од финансирањето на редовната 
дејност; 

15) под ред. бр. 22, 23 и 24 — средствата што со 
завршната сметка за тековната година врз основа 
на конечната распределба на средствата за вршење 
па редовната дејност се распоредени во тие фондо-
ви. Под тие редни броеви се искажуваат износите 
кои преку контото 791 PI контото 796 за стопанските 
дејности од помал обем се прокнртжени на соодвет-
ните конта 900, 940 и 980; 

16) под редниот број 26 — соодветниот дел од 
средствата за вршење на редовната дејност што со-
јузниот орган на управата ги пренесува во наред-
ната годрша заради извршување ча обврските од-
носно задачите за кои TPie средства му биле обез-
бедени, а кои обврски односно задачи тој не rpi из-
врни! Л до 31 декември тековната година. 

Под тој реден број се Р1скажува, по спроведе-
ниот распоред на книжењето на резултатите од сред-
ствата за финансирање на редовната дејност на кон-
тото 791 PI контото 796 за стопанските дејности од 
помал обем, прокнижениот износ на контото 702; 

17) под родниот број 27 — непотрошениот дел од 
средствата за вршење на редовната дејност што врз 
основа на одлука на сојузниот орган на управата се 
враќа во буџетот. 

Под тој редее број се искажува, по спроведени-
от распоред па книжењата на резултатргге од сред-
ствата за фршансирање на редовната дејност, изно-
сот што се уплатува во буџетот а кој е прокнижеа 
на контото 279. 4 

9. Покрај пресметката на остварените и корис-
тените средства за вршење на редовната дејност 
што се составува за сојузниот орган на управата во 
целост, а на начинот од точка 8 на ова упатство, со-
јузниот орган на управата може да состави и пре-
сметка на остварените и користените средства за вр-
шење на редовната дејност по работни единици —• 
ако финансискиот план на сојузниот орган на упра-
вата е составен по работни единици во смисла на 
точ. 11 и 12 од Упатството за начинот на составува-
ње на финансискиот план и претсметката за кори-
стење на средствата за посебни намени на органите 
па управата („Службен лист на СФРЈ4', бр. 49/64). 

4. Збирен преглед на остварените и користените 
средства за посебни намени 

10. Во Образецот IV — Збирен преглед на оства-
рените и користените средства за посебни намени 
во 19 . . . година, се рЈСкажуваат средствата што на 
сојузниот орган на управата му се обезбедени за по-
себни намени, без оглед на тоа дали сојузниот орган 
на управата тие средства ги користи за извршува-
ње на своите посебни задачи или само се појавува 
како носител на средствата за посебни намени па ги 
распоредува понатаму. 

Збирен преглед на остварените и користените 
средства за посебнР1 намени се искажува збирно за 
сите позиции на Образецот IV. 

Во завршната сметка на сојузните органи на уп-
равата не се искажуваат оние средства за посебни 
намени што во буџетот на федерацијата се распо-
редени! како дополнителни средства (дотации) кои 
се даваат на други општестверто-политички заедници. 

Во Образецот IV — Збирен преглед на остваре-
ните и користените средства за посебни намени во 
19 . . . година се снесуваат, и тоа: 

1) под редниот број 1 — пренесените ^ п о т р о -
шени средства на сојузниот орган на управата од 
претходната година, ако со законот за извршување 
па буџетот или со посебен закон или друг пропис е 
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одредено ^потрошените средства на сојузните ор-
гани на управата да се пренесат и да се користат во 
наредната година. 

Под тој реден број се искажува прокнижениот 
износ на посебното аналитичко конто 105 односно 
прокнижената почетна состојба на соодветното ана-
литичко конто на синтетичкото конто 721 во теков-
ната година; 

2) под редниот број 2 — средствата дозначени на 
сојузниот орган на управата за посебни намени во 
буџетот за тековната година, а кои се користат не-
посредно од буџетот. 

Под тој реден број се искажува износот прокни-
жен на посебните аналитички конта на синтетички-
те конта 720 и 721, по одбивање на износот на пре-
несените средства по завршната сметка за претход-
ната година прокнижен на овие конта; 

3) под редниот број 3 — сојузните органи на уп-
равата не внесуваат податоци под тој реден број; 

4) под редниот број 4 — разни непредвидени, 
средства што не се искажани под ред. бр. 1 до 3 на 
овој образец, а кои се евидентирани на посебни ана-
литички конта «а синтетичкото конто 721; 

5) под редниот број б до 18 — потрошокот на 
средствата по видовите на посебните намени. 

Потрсшокот на тие средства е евидентиран на 
посебните аналитички конта на групата конта 73 
(без контото 739) , 

6) под редниот број 23 — средствата одредени за 
пренос во наредната година, ако со законот за извр-
шување на буџетот е одредено непотрошените сред-
ства за посебни намени да можат да се користат во 
наредната година. 

Под тој реден број се искажува износот прокни-
жен на долговната страна на контото 739. 

7) под редниот број 24 — непотрошените па-
рични средства за посебни намени што по истекот 
на тековната година се пренесуваат во буџетот, а 
кои се прокнижени на долговната страна на кон-
тото 739. 

5. Остварени и потрошени парични средства па 
фондовите 

11. Остварените и потрошените парични средства 
на фондовите се искажуваат во Образецот V — 
Преглед на остварените и потрошените парични 
средства на фондовите во 19 . . . година. 

Средствата на фондовите на заедничката потро-
шувачка се искажуваат во две колони: во колона 7 
се искажуваат средствата што се издвојуваат по 
стапка од 4°/о со намена за станбена изградба, од 
износот на средствата од кои се плаќа придонесот 
од личниот доход од работен однос, а во колона 8 
се искажуваат сите други средства на фондот на 
заедничката потрошувачка. 

Во Образецот V — Преглед на остварените и 
потрошените парични средства на фондовите во 
19. . . година се внесуваат, и тоа: 

1) под редниот број 1 — паричните средства на 
сметката на издвоените средства на тие фондови 
кај Службата на 31 декември претходната година. 

Под тој реден број се искажува состојбата на 
крајот на претходната година, односно на почетокот 
на тековната година на соодветните конта; 021, 048 
и 080; 

2) под редниот број 2 — паричните средства ис-
платени на издвоените сметки на фондовите во те-
ковната година во износите распоредени по заврш-
ната сметка на претходната година; 

3) под редниот број 3 — средствата што непо-
средно од буџетот се пренесени во текот на годи-
ната во корист на фондовите, заради извршување 
на одредени задачи, односно набавки, а кои се прок-
нижени во текот на годината на соодветните конта: 
021, 048 и 080; 

4) под редниот број 5 — друг прилив на парични 
средства кој ги опфаќа другите средства што не се 
искажани на претходните редни броеви; 

5) под редниот број 7 до 14 — средствата потро-
шени по намените предвидени во тие редни броеви; 

6) под редниот број 16 — средствата што со за-
вршната сметка за тековната година врз основа на 

конечната распределба на средствата за вршење на 
редовната дејност се распоредени во фондовите, а 
кои се прокнижени (одобрени) на контата: 900 — за 
износот распореден во фондот на опремата, 940 — 
за износот распореден во фондот" на заедничката по-
трошувачка и 980 — за износот распореден во ре-
зервниот фонд; 

7) под редниот број 17 — средствата издвоени по 
завршната сметка на тековната година; 

8) под редниот број 18 — износите на издвоените 
депозити на сојузните органи на управата според 
одредбите на Законот за полагање депозити при ин-
вестиционите вложувања во нови нестопански и не-
промзводствени инвестиции, кои се книжени на ана-
литичкото конто 108, односно иа аналитичкото кон-
то 021; 

9) под редниот број 19 — побарувањата по основ 
на дадени кредити и позајмици од средствата на 
фондовите (на пример: кредити на работници за 
станбена изградба од средствата на фондот на заед-
ничката потрошувачка и ел.). 

6. Попис на состојбата на средствата и на изворите 
на средствата и преглед на ненамирените обврски 

на 31 декември 19 . . . година 

12. Членовите на комисијата за попис ги имену-
ваат советот на работната заедница и старешината 
на сојузниот орган на управата од редот на члено-
вите на работната заедница. 

За членови на комисијата за попис не можат да 
бидат именувани сметкополагачот и лицата што ра-
куваат со парични или материјални вредности што 
се предмет на пописот. 

Работата на пописот опфаќа: 
1) утврдување, мерење, пребројување и поблиско 

опишување на материјалните вредности и утврду-
вање на другите средства и на нивните извори, како 
и внесување на тие податоци во пописните листи; 

2) процена на средствата наведени ЕО одредбата 
под 1 на овој став. Процена на средствата се врши 
по книговодствените вредности односно по набав-
ките вредности на потрошните материјали и на сит-
ниот инвентар; 

3) утврдување на разликата помеѓу состојбата на 
средствата и изворите на средствата утврдени со 
пописот и нивната состојба искажана во книговод-
ството, како и утврдување на причината поради која 
настанала разликата. 

Податоците од книговодството се внесуваат во 
пописните листи дури по извршениот попис. 

Пописот на средствата на опремата, на средст-
вата на заедничката потрошувачка и на недвижно-
стите ги опфаќа сите средства што се наоѓаат кај 
сојузните органи на управата односно кои на сојуз-
ните органи на управата им се дадени на користење. 

Пописот на материјалите и на ситниот инвентар 
во посебните пописни листи ги опфаќа: материја-
лите за редовната дејност, материјалите за посебни 
намени, материјалите за вршење на стопанската 
дејност, ситниот инвентар за редовната дејност, сит-
ниот инвентар за посебни намени и ситниот инвен-
тар за вршење на стопанската дејност. 

Со пописот се опфаќаат и средствата што не му 
припаѓаат на сојузниот орган на управата но кај 
него се наоѓаат, како и средствата што му припа-
ѓаат на сојузниот орган на управата но не се нао-
ѓаат кај него туку кај друг корисник (на чување, 
послуга, закуп и ел.). 

Средствата што не му припаѓаат на сојузниот 
орган на управата се искажуваат во посебни попи-
сни листи и сојузниот орган на управата е должен 
еден примерок на пописната листа да му достави на 
корисникот на општествени средства на кој тие сред-
ства му припаѓаат. 

Средствата што му припаѓаат на сојузниот ор-
ган на управата, но не се наоѓаат кај него туку кај 
друг корисник на општествени средства (на послуга, 
закуп, поправка и ел.) посебно се искажуваат во по-
писните листи. Пописот на овие средства се врши 
врз основа на податоците од книговодството, одно-
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сно од другите документации, а податоците добиени 
со пописот посебно се искажуваат во пописните 
листи. 

Вредноста на средствата на опремата и на сред-
ствата на заедничката потрошувачка што при попи-
сот ќе се најдат како вишок и за кои не е позната 
набавната цена ги проценувд комисијата за попис 
по пазарната цена на таквото средство, намалена за 
степенот на истрошеноста. 

За секој облик на парични средства се составу-
ваат посебни листи во кои се внесува фактичната 
состојба утврдена со пописот. 

Списокот на ненамирените обврски и на побару-
вањата се составува на посебни пописни листи за 
обврските и побарувањата што произлегуваат од 
вршењето на редовната дејност на сојузните органи 
на управата, а на посебни пописни листи — за обвр-
ските и побарувањата што произлегуваат од сред-
ствата одредени за посебни намени, врз основа на 
книговодствените и други податоци. 

Побарувањата односно обврските за кои не по-
стои уредна документација, посебно се искажуваат 
во пописните листи 

Пописот на готовите пари, чекови и. странски 
средства за плаќање се врши со запишување на из-
носите добиени со броење, а податоците добиени со 
пописот посебно се искажуваат во пописните листи. 

Во списокот на ненамирените обврски и побару-
вања се внесуваат сите побарувања на сојузниот ор-
ган на управата по пописот на 31 декември теков-
ната година (од купувачи, од дадени аконтации за 
службено патување, од извршени исплати за боле-
дување над 30 дена и ел.), состојбата на сите обврски 
на сојузниот орган на управата утврдена со пописот 
на 31 декември тековната година и состојбата на 
сите кредити што сојузниот орган на управата ги 
користи (кои, по правило, се утврдуваат со извод од 
Службата), како и обврските по набавките на ма-
теријали и на ситен инвентар. 

Врз основа на податоците добиени со пописот се 
пополнува Образецот VI — Преглед на ненамире-
ните обврски на 31 декември 19 . . . година. 

13. Сојузните органи на управата што, во смисла 
на член 57а од Законот за финансирање на феде-
рацијата користеле средства за редовната дејност, 
за посебни намени и за фондовите, во Образецот VI 
како обврски односно ненамирени обврски го иска-
жуваат износот на обврските, утврден со пописот на 
31 декември 1973 година, намален за износот на об-
врските што сојузниот орган на управата ги испла-

тил до 31 јануари 1974 година од средствата што му 
се ставени на располагање од буџетот на федераци-
јата за редовната дејност, за посебните намени од-
носно во корист на фондовите. 

7. Преглед на бројот на вработените работници и на 
исплатените и пресметаните лични доходи 

на работниците 

14. Врз основа на податоците од исправите за 
исплатените лични доходи се пополнува Образецот 
VII — Преглед на бројот на вработените работници 
и на исплатените и пресметаните лични доходи на 
работниците во 19 . . . годжча. 

Во одделни колони на овој образец се внесуваат, 
и тоа: 

1) во колона 3 — вкупниот број на месеците што 
работниците на сојузниот орган на управата ги по-
минале на работа. Како време поминато на работа, 
покрај ефективно поминатото време на работа, се 
подразбира и времето што работниците го поминале 
на боледување до 30 дена, на годишен одмор, како 
и на платено отсуство од работа. 

Времето поминато на боледување над 30 дена за 
кое работникот примил надоместок на личниот до-
ход, како и времето поминато на неплатено отсуство 
од работа, не се зема предвид при пресметувањето 
на бројот на месеците-работници. 

Бројот на месеците-работници се утврдува спо-
ред категориите на вработените работници од ко-
лона 2. 

Во сојузните органи на управата кај кои немало 
поголема флуктуација на работниците при пресме-
тувањето на бројот на месеците-работници може да 
се тргне од годината како целост (12 месеци) и прво 
да се пресмета бројот на месеците-работници (по ка-
тегории) за оние работници што во текот на целата 
година биле во работен однос кај сојузниот орган на 
управата. 

Пример: 
Од стручните работници во текот на целата го-

дина имало вработено во сојузниот орган на упра-
вата: 15 работници со висока стручна подготовка, 25 
работници со средна стручна подготовка и 8 ра-
ботници со нижа стручна подготовка — вкупно 48 
стручни работници. За овие стручни работници бро-
јот на месеците-работници според категориите на 
стручната подготовка изнесува: 

— за прва категорија: 15 работници X 12 месеци = 180 месеци-работници 
— за трета категорија: 25 работници X 12 месеци = ЗОО месеци-работници 
— за четврта категорија: 8 работници X 12 месеци = 96 месеци-работници 

Вкупно: 48 работници X 12 месеци = 576 месеци-работници 

На пресметаниот број месеци-работници за ра-
ботниците што во текот на целата година биле вра-
ботени во сојузниот орган на управата се додава и 
бројот на месеците-работници пресметан за оние ра-
ботници кои во текот на годината засновале работен 
однос во сојузниот орган на управата. 

Пример: 
Од 1 март засновале работен однос и биле вра-

ботени до крајот на годината 2 работника со висока 
стручна подготовка, а од 1 април — 3 работника со 
средна стручна подготовка. Бројот на месеците-ра-
ботници за овие работници вработени во текот на 
годината кај сојузниот орган на управата изнесува: 

— за прва категорија: 
— за трета категорија: 

Вкупно: 

2 работници X 10 месеци = 20 месеци-работници 
3 работници X 9 месеци = 27 месеци-работници 

За пресметаниот број месеци-работници за вра-
ботените стручни работници во текот на годината 
се зголемува бројот на месеците-работници што во 

47 месеци-работници 

текот на целата година биле вработени во сојузниот 
орган на управата, така што по оваа корекција бро-
јот на месеците-работници да изнесува: 

прва категорија 
трета категорија 
четврта категорија 

= 200 месеци-работници (180 + 20) 
= 327 месеци-работници (ЗОО + 27) 

*= 96 месеци-работници 

Вкупно 623 месеци-работници 
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Но, бидејќи во сојузниот орган на управата има-
ло работници што биле на непрекинато боледување 
.подолго од 30 дена и на неплатено отсуство од ра-
бота, бројот на месеците-работници пресметан на на-
ведениот начин треба да се намали за времето по-
минато на непрекинато боледување подолго од 30 
дена и на неплатено отсуство од работа. 

Бројот на месеците-работници за времето поми-
нато на непрекинато боледување подолго од 30 дена 
се добива на тој начин што собраниот број денови 
на непрекинато боледување подолго од 30 дена на 
сите работници од одредена категорија ќе се подели 
со 30 (дена). Добиениот резултат го претставува бро-
јот на месеците-работници за кој треба да се намали 
бројот на месеците-работиици по категориите на 
стручната подготовка на работниците, пресметан на 
начинот прикажан во примерите наведени во оваа 
точка. Исто така, бројот на месеците-работници пре-
сметан според тие примери треба да се намали за 
времето што работниците го поминале на неплатено 
отсуство од работа и за времето на престанокот на 
работата во текот на годината. Бројот на месеците-
-работници за времето поминато на неплатено от-
суство и за времето на престанокот на работата се 
пресметува на истиот начин на кој се пресметува 
бројот на месеците-работници за времето поминато 
на непрекинато боледување подолго од 30 дена. 

Меѓутоа, сојузните органи на управата кај кои 
имало поголема флуктуација на работници, и кај 
кои имало почести случаи на непрекинато боледу-
вање 30 дена и на неплатено отсуство од работа, 
заради поточно утврдување на просечните лични до-
ходи, пресметувањето на бројот на месеците-работ-
ници треба да го вршат по месеци. 

Пример: 
Од платниот список за јануари е утврдено дека 

во текот на целиот месец на ефективна работа има-
ло 16 работници со висока стручна подготовка, што 
чини 16 месеци-работници. Покрај тоа, е утврдено 
дека двајца работници со висока стручна подготов-
ка засновале работен однос и стапиле на работа на 
16 јануари. За тие двајца работници бројот на месе-
ците-работиици се добива на тој начин што вкупни-
от број на деновите што тие ги поминале на работа 
ќе се подели со 30 (дена). Во овој случај времето 
поминато на работа за тие двајца работници изне-
сува 32 (16 X 2), што поделено со 30 (дена) дава 1,07 
месеци-работници (0,07 може да се занемари). Значи, 
во сојузниот орган на управата во текот на јануари 
имало 17 месепи-работници (16 +• 1). 

Во февруари сите 18 работници со висока 
стручна подготовка биле на работа, а покрај тоа на 
9 февруари од боледување подолго од 30 дена се 
вратиле двајца работници со висока стручна под-
готовка. 

Ако бројот на ефективните денови поминати на 
работа во февруари, кој за овие двајца работници 
изнесува 40 дена (20 дена X 2 работника), го поде-
лиме со 30 (дена), ќе добиеме 1,33 месеци-работни-
ци. Значи, во февруари вкупниот број на месеците-
-работници за работниците со висока стручна под-
готовка изнесува 19,33 (18 + 1,33). 

На истиот начин се пресметува бројот на месе-
ците-работници и за другите месеци до крајот на 
годината — по категориите на стручната подготов-
ка на работниците, Добиениот збир на месеци-ра-
ботници за сите 12 месеци на тековната година, на-
мален за бројот на месеците-работници пресметан 
за времето поминато на непрекинато боледување 
подолго од 30 дена и за времето поминато на не-
платено отсуство од работа, го претставува бројот 
на месеците-работници кој се искажува во колона 3; 

2) во колона 4 — исплатените аконтации на не-
то личните доходи на работниците до 31 декември 
тековната година за работата во редовното работно 
време во т§а година; 

3) во колона 5 — уплатените нето лични дохо-
ди по завршната сметка за претходната година 
до 31 декември тековната година; 

4) во колона 7 — исплатените износи на нето 
личните доходи за работата подолга од полното 
работно време; 

5) во колони 9 и 10 — просечниот месечен износ 
на нето личните доходи по еден работник, кој се 
добива со делење на нето личните доходи искажа-
ни во колона 6, односно на вкупните нето лични 
доходи искажани во колона 8, со искажаниот вкупен 
број месеци-работници од колона 3 на овој образец; 

6) во колони 11 и 12 — бројот на вработените 
работници на 1 јануари односно на 31 декември те-
ковната година, вклучз-вајќи ги во двата случаи и 
работниците што тогаш се наоѓале на боледување, 
и на платено или неплатено отсуство од работа. 

Колоните предвидени во овој образец се попол-
нуваат по категориите на вработените работници, 
според нивната стручна подготовка односно по ква-
лификациите од колона 2. 

Под редниот број 1 се искажуваат податоците 
за функционерите што раководат со сојузните ор-
гани на управата, за замениците на функционери-
те, за помошниците и за советниците на функцио-
нерите. Според тоа, категоријата на функционерите 
ги опфаќа оние работници што ги именува односно 
ги назначува и чија височина на личните доходи 
ја одредува Сојузната скупштина, Претседателство-
то на СФРЈ. Сојузниот извршен совет. Претседате-
лот на Републиката, односно претседателот на 
Уставниот суд на Југославија. 

За другите работници податоците се искажу-
ваат по категориите на стручната подготовка што 
тие ја имаат. 

8. Преглед на одобрените и потрошените средства по 
посебниот дел на буџетот 

15. Во Образецот VIII — Преглед на одобрените 
и потрошените средства по посебниот дел на буџе-
тот за 19.^ година се внесуваат, и тоа: > 

1) во колона 3 — описите на основните и по-
блиските намени, со тоа што се искажуваат меѓу-
збировите за редовната дејност (07-2-1), за посебни 
намени (07-2-2) и општите општествени потреби 
(07-2-3). Исто така, се искажуваат меѓузбировите и 
за другите основни намени (инвестициите 14-2 
и ел.); 

2) во колоните 4 до 7 — средствата одобрени 
по буџетот со сите дополнителни промени; 

3) во колони 8 и 9 — податоците според книго-
водствената евиденција, со тоа што во колона -8 се 
искажуваат дозначените средства од буџетот на 
сојузниот орган на управата, а во колона 9 вкупно 
потрошените средства за соодветната позиција; 

4) во колони 10 до 12 — ^потрошените сред-
ства за соодветната позиција. 

И кај средствата за редовната дејност (07-2-1) 
се искажуваат неискористените средства во колони 
10 и И, што се пренесуваат за истите намени во на-
редната година (конто 702). 

9. Преглед на пренесените средства за инвестиции! 
и на средствата доделени од буџетската резерва за 

потребите непредвидени со планот 

16. Сојузните органи на управата го пополну-
ваат Образецот IX — Преглед на пренесените сред-
ства за инвестиции и на средствата доделени од 
буџетската резерва за потребите непредвидени со 
планот во 19., година според книговодствената еви-
денција искажана на контата од групата конта 72 
и 73. Во наведениот образец се внесуваат, и тоа: 
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1) во колона 3 — износите на пренесените сред-
ства за инвестиции од претходната година; 

2) во колона 4 — износите на одобрените сред-
ства од буџетската резерва, и тоа посебно по на-
мените (на пр. за нестопански инвестиции, за ис-
плата на обврските од поранешните години и ел.). 

10. Искажување на приходите на буџетот распоре-
дени на сојузните органи на управата врз основа 
на член 57а од Законот за финансирање на феде-

рацијата 

17. Одобрените средства од буџетот на федера^ 
цијата што на сојузните органи на управата им се 
пренесени до 31 јануари 1974 година во смисла на 
член 57а од Законот за финансирање на федера-
цијата, се искажуваат во завршните сметки на 
следниот начин: 

1) сојузните органи на управата на кои тие 
средства им се пренесени на жиро-сметката за вр-
шење на редовната дејност, пренесените средства 
ги искажуваат во Образецот III под редниот број 
2, заедно со средствата што им се пренесени од бу-
џетот до 31 декември 1973 година. 

Од средствата пренесени на сојузните органи 
на управата во смисла на член 57а од Законот за 
финансирање на федерацијата не можат да се вр-
шат нови набавки за вршење на редовната дејност 
на сојузните органи на управата. Тие средства со-
јузниот орган на управата може да ги користи до 
31 јануари 1974 година за исплатување на обврски-
те утврдени со пописот на 31 декември 1973 година. 

Обврските исплатени во текот на јануари 1974 
година врз товар на тие средства, ќе се книжат во 
1974 година како исплати на соодветните обврски 
создадени во поранешните години; 

2) сојузните органи на управата на кои тие 
средства им се пренесени на користење за посебни 
намени, во Образецот IV под редниот број 2, покрај 
средствата што им се пренесени на акредитив до 31 
декември 1973 година, ги искажуваат и средствата 
што им се пренесени на акредитив до 31 јануари 
1974 година од приходите на буџетот на федерација-
та остварени до 31 декември 1973 година, а упла-
тени во буџетот до 31 јануари 1974 година; 

3) сојузните органи на управата на кои тие 
средства им се пренесени од буџетот на федераци-
јата во корист на нивните фондови, во Образецот 
V под редниот број 3, покрај средствата што им се 
пренесени во корист на фондовите непосредно од 
буџетот на федерацијата до 31 декември 1973 година, 
ги искажуваат и средствата што непосредно од буџе-
тот се пренесени во корист на фондовите до 31 ја-
нуари 1974 година од приходите на буџетот оства-
рени до 31 декември 1973 година, а уплатени во 
буџетот до 31 јануари 1974 година; 

4) средствата пренесени во смисла на член 57а 
од Законот за финансирање на федерацијата, со-
јузниот орган на управата може да ги користи до 
31 јануари 1974 година за исплатување на обврски-
те по посебните намени, односно по обврските на 
фондовите, кои сојузниот орган на управата не ги 
намирил до 31 декември 1973 годт4на. 

Обврските по посебните намени односно обврс-
ките на Фондовите утврдени со пописот на 31 де-
кември 1973 година, се намалуваат за извршените 
исплати на тие обврски во текот на јануари 1974 
година од средствата пренесени според член 57а од 
Законот за финансирање на федерацијата; 

5) создадените а ненамирените обврски на по-
себните намени и на фондовите до 31 декември 1973 
година, што ќе се исплатат од средствата пренесе-
ни во смисла на член 57а од Законот за финанси-
рање на федерацијата, се сметаат како потрошев: 

на средствата во 1973 година и се искажуваат во 
соодветните видови на потрошокот на средствата 
во Образецот IV односно во Образецот V. 

11. Извештај за работата 

18. Извештајот за работата сојузниот орган на 
управата го составува на начин и во обем што им 
одговараат на неговите потреби и на потребите на 
федерацијата во чиј буџет се обезбедуваат средст-
вата за неговата работа. 

Извештајот за работата особено треба да ги 
опфати податоците: за извршувањето на програма-
та на работата и елементите што придонеле сојуз-
ниот орган на управата да ја изврши односно да 
не ја изврши програмата на работата; за усогласе-
носта на одобрените средства на сојузниот орган на 
управата во буџетот на федерацијата со задачите 
поставени од Сојузната скупштина и од Сојузниот 
извршен совет; за состојбата и движењето на фон-
довите на сојузните органи на управата и за упо-
требата на средствата на фондовите во текот на го-
дината; за усвоените мерила за конечната распре-
делба на средствата по завршната сметка — за вр-
шење на редовната дејност и за личните доходи и 
за фондовите; за состојбата на кадрите; за услови-
те на работата, како и други податоци од значење 
за работата на сојузниот орган на управата. 

III. ДОНЕСУВАЊЕ И ДОСТАВУВАЊЕ НА ЗА-
ВРШНАТА СМЕТКА 

19. Завршната сметка на сојузниот орган на 
управата за тековната година ја донесуваат старе-
шините на сојузниот орган на управата и советот 
на работната заедница најдоцна до 28 февруари 
1974 година. 

Нацртот на завршната сметка советот на ра-
ботната заедница е должен да го изнесе пред чле-
новите на работната заедница, чии забелешки и 
предлози на тој нацрт задолжително се разгледуваат 
при нејзиното донесување, 

20. Во записникот од седницата на која се раз-
гледува завршната сметка се внесуваат и заклу-
чоците донесени по забелешките од членовите на 
советот на работната заедница и од старешината на 
сојузниот орган на управата на завршната сметка, 
како и одлуката на старешината на сојузниот ор-
ган на управата и на советот на работната заедни-
ца во поглед на завршната сметка. 

21. По усвојувањето на завршната сметка од 
старешината на сојузниот орган на управата и од 
советот на работната заедница, усвоената завршна 
сметка сојузниот орган на управата им ја доставу-
ва на Сојузниот секретаријат за финансии во 3 
примероци и на Службата ка ј која има жиро-смет-
ка во 2 примероци — најдоцна до 10 март 1974 го-
дина. 

Како завршна сметка, што во смисла на став 1 
од оваа точка им се доставува на Сојузниот секре-
таријат за финансии и на Службата, се подразби-
раат попо диетите обрасци I до IX и извештајот за 
работата. 

Покрај пополнетите обрасци наведени во став 
2 на оваа точка, сојузиите органи на управата се 
должни на Сојузниот секретаријат за финансии, 
како прилог на завршната сметка, да му доста-
ват и: 

1) преглед на извршувањето на финансискиот 
план; 

2) преглед на остварувањето на приходите упла-
тени во буџетот на федерацијата; 

3} преглед на извршувањето на претсметката 
за користењето на средствата за посебни намени. 

22. Сојузните органи на управата што во својот 
состав имаат и работни единици со самостојна пре-
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сметка за вршење на стопанска дејност, на Сојуз-
ниот секретаријат за финансии му доставуваат и 
еден примерок од завршната сметка на тие работни 
единици составена иа обрасците пропишани за орга-
низациите на здружениот труд од стопанството. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

23. Обрасците I до IX, наведени во одредбите 
на ова упатство, се отпечатени кон ова упатство и 
се негов составен дел. 

24. Со денот на влегувањето во сила на ова 
упатство престанува да важи Упатството за начи-

нот на составување на завршната сметка на сојуз-
ните органи на управата („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 7/73). 

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

Бр. 6-437/1 
10 јануари 1974 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, е. р. 

СОЈУЗЕН ОРГАН НА УПРАВАТА -
МЕСТО 
СР или САП 

Образец I 

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА НА 31 ДЕКЕМВРИ 19- ГОДИНА 

Класа, 
Реден група 
број или 

конто 
О П И С 

Состојба 
на 31 де-

кември 
претход-
ната го-

дина 

Состојба 
на 31 де-

кември 
тековна-
та годи-

на 

А. А К Т И В А 

I. СРЕДСТВА НА ОПРЕМА И НЕДВИЖНОСТИ 

1 ООО Земјиште 
2 001 Градежни објекти 
3 003 Средства на опрема 
4 004 Заеднички средства на опремата и недвижностите 
5 005, 006, Други средства 

008 

6 ВКУПНО СРЕДСТВА НА ОПРЕМАТА И НЕДВИЖНОСТИТЕ 
(1 до 5) 

7 010 Исправка на вредноста на недвижностите 
8 011 Исправка на вредноста на опремата 

9 010, 011 ВКУПНО ИСПРАВКАТА НА ВРЕДНОСТА НА НЕДВИЖНОС-
ТИТЕ И ОПРЕМАТА (7 плус 8) 

10 СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА НЕДВИЖНОСТИТЕ И ОПРЕМАТА 
(6 минус 9) 

II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА ИЗДВОЕНАТА СМЕТКА КАЈ 
СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

11 020 Парични средства за недвижностите 
12 021 Парични средства на фондот на опремата 

13 020, 021 ВКУПНО ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА НА ИЗДВОЕНАТА СМЕТ-
КА (11 плус 12) 

III. СРЕДСТВА НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА 

14 040 Земјиште на заедничката потрошувачка 
15 041 Градежни објекти на заедничката потрошувачка 
16 042 Опрема на заедничката потрошувачка 
17 047 Заеднички средства на заедничката потрошувачка 

18 
19 049 

ВКУПНО (14 до 17) 
Исправка на вредноста на средствата на заедничката потрошу-
вачка 
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20 СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЧКАТА 
ПОТРОШУВАЧКА <1б минус 19) 

21 046 Средства на заедничката потрошувачка во изградба или ао из-
работка 

22 043 Парични средства на фондот на заедничката потрошувачка 
23 045 Побарувања и други права од средствата на заедничката потро-

шувачка 

IV. СРЕДСТВА НА ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА 

24 ОШ Средства па постојаната резерва 

V. СРЕДСТВА ВО ПРЕСМЕТКА 

25 100 Средства па жиро-сметка — за редовна дејност 
2 а 105 Средства на сметката ка ј Службата на општественото книго-

водство за посебни намени 
27 108 Други издвоени средства 
28 110 Благајна 
29 112, 113 Валути и девизи 

120 Купувачи — од средствата за редовна дејност 
31 121 Купувачи — од средствата за посебни намени 
32 13 Други побарувања 
33 16 Односи па единиците во сојузниот орган на управата 
34 19 Активни временски разграничувања 
35 дел 20 и 27 Преплати на добавувачите и други преплатени обврски од 

средствата за редовна дејност 
36 дел 20 и 27 Преплати на добавувачите и други преплатени обврски од 

средствата за посебни намени 
37 24, 25 Пресметани лични доходи и обврски од личните доходи и спре-

ма личните доходи 
38 310, 360 Материјал и ситен инвентар за редовна дејност 

312, 362 
39 311, 361 Материјал и ситен инвентар за посебни намени 

40 ВКУПНО АКТИВА (10 плус 13 плус 20 плус 21 до 39) 

Б П А С И В А 

I. СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНА ДЕЈНОСТ 

41 702 Средства за редовна дејност 

II. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ 

42 72 Средства за посебни намени 

III ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА ЗА ОПРЕМА 

43 900 Фонд на опрема 
44 901 Кредити за набавка на опрема 
45 902 Други извори 

46 ВКУПНО ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА НА ОПРЕМАТА 
(43 до 45) 

IV. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА НЕДВИЖНОСТИ 

47 91 Извори на средствата за недвижности 

V. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРО-
ШУВАЧКА 

4Р> 949 Фонд на заедничката потрошувачка 
49 941, 949 Други извори на средствата па заедничката потрошувачка 

ГО ВКУПНО ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЧКАТА 
ПОТРОШУВАЧКА (48 + 49) 



Четврток, 24 јануари 1974 'СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 4 — Страна 125 

VI. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА 

51 98 Резервен фонд 

VII. ДРУГИ ИЗВОРИ 

52 дел 20, 27, Обврски спрема добавувачи, други обврски и преплата на ку-
13, 120 пувачи од средствата за вршење на редовната дејност 
и 909 

53 дел 20, 27, Обврски спрема добавувачи, други обврски и преплати на купу-
13, 121 вачи од средствата за посебни' намени 
и 909 

54 16 и 29 Односи ка единиците во сојузниот орган на управата и пасивни 
временски разграничувања 

55 24 и 25 Пресметани лични доходи и обврски од личните доходи и спре-
ма. личните доходи 

т ВКУПНО ПАСИВАТА (41 плус 42 плус 46 плус 47 плус 50 до 55) 

На 19 година 

Раководител Претседател Старешина ma сојузниот 
на сметководството, на советот на работната заедница, орган на управата, 

СОЈУЗЕН ОРГАН НА УПРАВАТА 
МЕСТО 
СР или САП 

Образец II 

З А К Л У Ч Е Н Л И С Т 
НА 31 ДЕКЕМВРИ 19 ГОДИНА 
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На 19 година 

Раководител Претседател Старешина иа сојузниот 
на сметководството, на советот на работната заедница, орган на управата, 

Образец III 

СОЈУЗЕН ОРГАН НА УПРАВАТА 
МЕСТО 
СР или САП 

ПРЕСМЕТКА НА ОСТВАРЕНИТЕ И КОРИСТЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕДОВНАТА ДЕЈ-
НОСТ ВО 19 ГОДИНА 

Класа, 
Реден група 

број или 
конто 

О П И С 

И з н о с 

предвидено остварено 
според фи- односно 
наисискиот користено 

план според ко-
нечната 

пресметка 

1 702 

2 700 
3 701, 750 

4 780 

5 

6 712 и дел 
760 

7 дел 713, 
дел 760 

8 дел 713, 
дел 760 

9 дел 714, 
дел 762 

и 781 
10 715, 761 
11 

12 

13 208 

I. СРЕДСТВА 

Средства пренесени по завршната сметка од претходната го-
дина за финансирање на редовната дејност 
Средства од буџетот 
Средства на сопствените приходи што се користат како средства 
за вршење на редовната дејност 
Вонредни приходи 

ВКУПНО СРЕДСТВА (1 до 4) 

II. ПОТРОШОК НА СРЕДСТВАТА 

Набавка на потрошен материјал и ситен инвентар 

Трошоци на производствените услуги 

Трошоци на ^производствените услуги 

Разни други трошоци 

Амортизација 
Тековна резерва 

ВКУПНО ПРЕДВИДЕНО, ОДНОСНО ПОТРОШЕНО (6 до 11) 
Дел на трошоци (обврски) наплатени непосредно од буџетот 

14 СРЕДСТВА ЗА РАСПРЕДЕЛБА (5 минус 12 плус 13) 
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15 дел 710, 
дел 765 

16 дел 710, 
дел 765 

17 дел 711, 
дел 765 

18 дел 711, 
дел 765 

19 дел 714, 
дел 762 

20 246 

21 
22 900 
23 940 
24 980 

25 
26 702 
27 279 

28 со
 

796 

III. РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА 

Исплатени аконтации на личните доходи, со придонесите од 
личните доходи и спрема личните доходи (освен аконтациите 
за работа подолга од полното работно време и за дополнителна 
работа) 
Исплатени аконтации на личните доходи, со придонесите од 
личниот доход и спрема личните доходи, за работа подолга од 
полното работно време 
Исплатени лични дходи, со придонесите од личните доходи и 
спрема личните доходи, за дополнителна работа 

Исплатени лични примања, со придонесите од личните доходи 
и спрема личните доходи, по основ на граѓанскоправен однос 
Лични примања што ги товарат материјалните трошоци 

Остварени а неисплатени лични доходи, со придонесите од лич-
ните доходи и спрема личните доходи 

ВКУПНО РАСПОРЕДЕНО ЗА ЛИЧНИ ДОХС^И (5 до'20) 
За фондот на опремата 
За фондот на заедничката потрошувачка 
За резервниот фонд 

ВКУПНО ЗА ПРЕНОС ВО ФОНДОВИТЕ (22 плус 23 плус 24) 
За пренос во наредната година 
За пренос во буџетот 

ВКУПНО РАСПОРЕДЕНО (21 плус 25 до 27) 

На 19- година 

Раководител 
на сметководството, 

Претседател 
на советот на работната заедница, 

Старешина на сојузниот 
орган на управата, 

СОЈУЗЕН ОРГАН НА УПРАВАТА 
МЕСТО 
СР или САП 

Образец IV 

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД 
НА ОСТВАРЕНИТЕ И КОРИСТЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ВО 19 ГОДИНА 

I. СРЕДСТВА 

1 Средства пренесени од претходната година 
2 Вкупно дозначени средства по буџетот на тековната година 
3 Средства од сопствени приходи 
4 Средства од други извори 

5 ВКУПНО СРЕДСТВАТА (1 до 4) 

II. КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА 

6 Набавка на потрошни материјали, ситен инвентар и извршени производ-
ствени услуги 

7 Инвестициони вложувања 
8 Исплатени лични доходи со придонесите (даноците) 
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9 Исплатени лични примања со придонесите 
10 Исплатени стипендии 
11 Исплати на населението во готово по основ на социјални давачки, вклу-

чувајќи и сместување на деца и возрасни ка ј други семејства 
12 Исплати во готово по основ на боречки права 
13 Други исплати на населението во готово 
14 Интервенции во стопанството 
15 Трошоци на здравствената заштита што го товарат буџетот 
16 Трошоци за сместување на возрасни и деца во установи 
17 Други ^производствени услуги 
18 Други преноси 

19 Вкупно користени средства (6 до 18) од тоа исплатено: 
20 — од страна на сојузниот орган на управата 
21 — непосредно од буџетот 

22 Непотрошени средства (5 минус 19) 
од тоа: 

23 — пренос во наредната година 
24 — пренос во буџетот 
25 Повеќе користени средства — обврски што се пренесат во наредната го-

дина (19 минус 5) 

На 19 година 

Раководител Претседател Старешина на сојузниот 
на сметководството, на советот на работната заедница, орган на управата, 

Образец V 

'СОЈУЗЕН ОРГАН НА УПРАВАТА 
МЕСТО 
СР или САП 

ПРЕГЛЕД НА ОСТВАРЕНИТЕ И ПОТРОШЕНИТЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА ФОНДОВИТЕ ВО 19— 
ГОДИНА 

I. СРЕДСТВА 

1 021 048 080 Состојба на сметката на издвоените средства 
на 31 декември на претходната година 

2 021 048 080 Пренос во тековната година по завршната 
сметка на претходната година 

3 021 04ft 080 Средства од буџетот (по позиција број 
на посебниот дел на буџетот) 

4 021 048 080 Средства од приходите или од делот на при-
ходите што органот на управата ги остварил 
со својата дејност 

5 021 018 080 Друг прилив на паричните средства на те-
ковната година 
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е / 021 048 080 

7 021 048 080 

8 021 048 080 

9 021 048 080 
10 021 048 080 

11 — 048 — 

12 048 
13 — 048 — 

14 021 048 080 

15 021 048 080 
16 021 048 080 

17 900 940 980 

18 021 048 
или или 080 
108 108 

19 021 045 080 

Вкупно расположиви средства во тековната 
година (1 до 5) 

II. КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ВО ТЕ-
КОВНАТА ГОДИНА 

Исплати за инвестициони вложувања (набав-
ка на предмети, опрема и др.) 
Задолжителни издвојувана на исплати за ин-
вестиции 
Отплати по инвестициони кредити 
Здружување еш средства, дадени кредити и 
позајмици од средствата на фондовите и други 
побарувања 
Надоместоци (регреси) за годишни одмори на 
работниците 

Исплати за станбена изградба 
Други исплати и преноси 

Вкупно користени средства (7 до 14) 
Состојба па слободните парични средства на 31 
декември тековната година (6 минус 15) 
Средства издвоени по завршната сметка за 
тековната година 

Состојба на сметките на издвоените средства 

Состојба на дадените кредити и позајмици на 
31 декември тековната година 

На 19-

Раководител 
на сметководството, 

година 

Претседател 
на советот на работната заедница, 

Старешина на сојузниот 
орган на управата, 

Образец VI 
СОЈУЗЕН ОРГАН* НА УПРАВАТА 
МЕСТО 
СР или САП 

ПРЕГЛЕД НА НЕНАМИРЕНИТЕ ОБВРСКИ НА 31 ДЕКЕМВРИ 19 ГОДИНА 

Состојба на 31 декември 
тековната година 

Вид на обврската Вкупни Втасани 
ненамирени обврски 

обврски 

I. ОБВРСКИ ОД СРЕДСТВАТА ЗА РЕДОВНА ДЕЈНОСТ 

1 Обврски за набавен материјал и услуги 
2 Обврски за лични расходи 
3 Обврски спрема фондовите по привремени позајмици 
4 Друго 

5 ВКУПНО (1 до 4) 

Реден 
број 

II. ОБВРСКИ ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ОПРЕМАТА 

6 Обврски за набавена опрема 
7 Неисплатени втасани ануитети 
8 Други обврски 

9 ВКУПНО (6 до 8) 
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III. ОБВРСКИ ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ЗАЕДНИЧ-
КАТА ПОТРОШУВАЧКА 

10 Обврски за набавен материјал и услуги 
1Ј Обврски за набавени средства на заедничката потрошувачка 
12 Неисплатени втасани ануитета за станбена изградба 
13 Други неисплатени втасани ануитета 
34 Обврски за станбена изградба 
15 Обврски за инвестиции во објекти на заедничката потрошувачка 
16 Обврски за лични расходи 
17 Други обврски 

38 ВКУПНО (10 до 17) 

19 IV. ОБВРСКИ ОД СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВНИОТ ФОНД 

V. ОБВРСКИ ОД СРЕДСТВАТА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ 

20 Обврски за набавен материјал и услуги 
21 Обврски за набавена опрема и предмети на заедничката потро-

шувачка 
22 Неисплатени втасани ануитета 
23 Други обврски за инвестиции 
24 Обврски спрема здравствени установи 
25 Обврски спрема други установи и општествено-политички ор-

ганизации 
26 Обврски за лични расходи 
27 Обврски за интервенции во стопанството (регреси, компенза 

ции и ел.) 
28 Други обврски 

29 ВКУПНО (20 до 28) 

30 ВКУПНО ОБВРСКИТЕ НА ОРГАНИТЕ (5 + 9 + 18 + 19+ 29) 

На 19 година 

Раководител Претседател Старешина на сојузниот 
на сметководството, на советот најработната заедница, орган на управата, 

Образец УП 
СОЈУЗЕН ОРГАН НА УПРАВАТА 
МЕСТО 
СР или САП 

ПРЕГЛЕД НА БРОЈОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ РАБОТНИЦИ И НА ИСПЛАТЕНИТЕ И ПРЕСМЕТАНИ-
ТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО 19 ГОДИНА 

(Во динари без пари) 

I. ФУНКЦИОНЕРИ 

1 Функционери што ги из-
бира или ги именува Со-
јузната скупштина однос-
но Претседателството на 
СФРЈ 
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2 Функционери што ги на-
значува Сојузниот извр-
шен совет, Претседателот 
на Републиката, односно 
претседателот на Устав-
ниот суд на Југославија 

3 Вкупно I (1 + 2) 

И. РАБОТНИЦИ СПО-
РЕД СТРУЧНАТА 
ПОДГОТОВКА И 
КВАЛИФИКАЦИЈА 

4 Висока стручна подготовка 
5 Виша стручна подготовка 
6 Средна стручна подготовка 
7 Нижа стручна подготовка 
8 Висококвалификувани 
9 Квалификувани 

10 Полуквалификувани 
11 Без квалификација 
12 Вкупно II (4 до 11) 

III. ПРИПРАВНИЦИ 
СПОРЕД СТРУЧНА-
ТА ПОДГОТОВКА 

13 Висока стручна подготовка 
14 Виша стручна подготовка 
15 Средна стручна подготовка 
16 Вкупно III (13 до 15) 
17 IV. Вкупно (I плус II 

плус III) 
18 V. Пресметани придоне-

си на личните доходи 
19 VI. Вкупно (IV плус V) 

На 19 година 

Раководител Претседател Старешина на сојузниот 
на сметководството, на советот на работната заедница, орган на управата. 

СОЈУЗЕН ОРГАН НА УПРАВАТА 
МЕСТО : 
СР или САП 

П Р Е Г Л ЕД 
НА ОДОБРЕНИТЕ И ПОТРОШЕНИТЕ СРЕДСТВА (СПОРЕД ПОСЕБНИОТ ДЕЛ НА БУЏЕТОТ ЗА 

19 ГОДИНА 

Образец УШ 

вкупно (4-1-5 од тоа', доз -
минус 6) начено на ор-

ганот 

Р а с п о л о ж и в и средства 

од тоа за пренос во 
вкупно (8 мп 

нус 9) наредната го-
дина буџетот 

Непотрошен!! средства 
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На 19 година 

Раководител Претседател Старешина на сојузниот 
на сметководството, на советот на работната заедница, орган на управата, 

Образец IX 

СОЈУЗЕН ОРГАН НА УПРАВАТА 
МЕСТО 
СР или САП 

П Р Е Г Л ЕД 
НА ПРЕНЕСЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИИ И НА СРЕДСТВАТА ДОДЕЛЕНИ ОД БУЏЕТСКА-

ТА РЕЗЕРВА ЗА ПОТРЕБИТЕ НЕПРЕДВИДЕНИ СО ПЛАНОТ ВО 19 ГОДИНА 

На 19 година 

Раководител Претседател Старешина на сојузниот 
на сметководството, на советот на работната заедница, орган на управата, 
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73. 

Врз основа на член 9 од Законот за издавање 
обврзници на федерацијата во 1974 година („Служ-
бен лист иа СФРЈ", бр. 71/73), Сојузниот секретар 
за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕТО, ЗА ТЕКСТОТ 
И ЗА ОБЛИКОТ НА ОБВРЗНИЦИТЕ НА ФЕДЕРА-
ЦИЈАТА И ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО НА КАМА-

ТАТА ПО ТИЕ ОБВРЗНИЦИ 

1. Обврзниците што се издаваат според Законот 
за издавање обврзници на федерацијата во 1974 го-
дина (во понатамошниот текст: обврзниците), ќе се 
издадат во текот на 1974 година во две серии, со 
тоа што првата серија ќе се издава и продава до 
30 јуни, а втората серија од 1 јули до 31 декември 
1974 година. 

2. Обврзниците на првата серија втасуваат за 
исплата на 30 јуни 1975 година, а обврзниците на 
втората серија на 31 декември 1975 година. 

3. Обврзниците се издаваат во апоени од 100, 
200, 1.000, 2.000 и 10.000 динари. 

4. Обврзницата гласи на доносител. 
5. На обврзниците се плаќа камата по стапка од 

10% годишно, и таа е засметана во вредноста на 
обврзницата. 

Пресметувањето на каматата се врши така што 
каматата пресметана од наредниот месец во кој об-
врзницата е продадена до 30 јуни 1974 година за пр-
вата серија, односно до 31 декември 1974 година за 
втората серија, се додава врз цената на обврзницата 
и на така зголемениот износ се пресметува каматата 
до втасаноста на обврзницата за исплата (од 1 јули 
1974 година до 30 јуни 1975 година за првата серија, 
односно од 1 јануари 1975 година до 31 декември 
1975 година за втората серија). 

6. Обврзниците можат да им се продаваат на 
корисници на општествени средства, на други орга-
низации, на граѓански правни лица и на граѓани. 

При купопродажбата на обврзниците веднаш се 
уплатува вредноста на купените обврзници и на ку-
пувачот му се издаваат обврзниците. 

7. Обврзниците ќе се продаваат по цена што од 
вредноста на апоенот е помала за износот на кама-
тата пресметана во вредноста на апоенот. 

Продажните цени на обврзницата се отпечатени 
на грбот на обврзницата. 

8. Ако, согласно со одредбата на член 7 од За-
конот за издавање обврзници на федерацијата во 
1974 година, обврзниците од првата серија се кори-
стат за плаќање на обврски што втасуваат по 1 ја-
нуари 1975 година, а обврзниците од втората серија 
за плаќање на обврски што втасуваат по 1 јули 1975 
година, од вредноста на апоенот на обврзницата се 
одбива каматата од месецот на користењето на об-
врзницата до рокот кога обврзницата втасува за ис-
плата. 

Вредноста на обврзницата во смисла на став 1 
на оваа точка е отпечатена на грбот на обврзницата. 

9. Сите текстови на обврзницата ќе се печатат 
на српскохрватски односно хрватскосрпеки (со ки-
рилица и латиница), словенечки и македонски јазик. 

10. На обврзницата се отпечатени сите битни 
елементи кои мора да ги содржи обврзницата. 

11. Текстот на предната страна на обврзницата 
од првата серија гласи: 

„Серија I Број 
Социјалистичка Федеративна Република 

Југославија 

ОБВРЗНИЦА 
за обезбедување средства за извршување дел на об-
врските на Буџетот на федерацијата за 1974 година 

на (следи ознака на вредноста на обврзницата од 
100, 200, 1.000, 2.000, односно 10.000) динари, кој 
износ Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија ќе му го исплати на доносителот на 

обврзницата на товар на средствата на Буџетот на 
федерацијата за 1975 година. 

Обврзницата се издава до 30 јуни 1974 година. 
Обврзницата втасува за исплата на 30 јуни 1975 
година. 
При исплатата на обврзницата се враќа обврз-
ницата. 
Со исплатата на обврзницата престанува обвр-
ската на федерацијата по. оваа обврзница. 
Обврзницата е издадена на 1974 го-
дина. 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле". 

12, Текстот на грбот на обврзницата гласи: 
„Оваа обврзница се издава врз основа на Зако-

нот за издавање обврзници на федерацијата во 1974 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 71/73). 

Правото на наплата на обврзницата застарува 
за 5 години од денот на втасаноста за наплата. 

Обврзницата во 1974 година се продава по цена 
од: 

(на обврзницата од 100 динари следи табела) 

во Јануари 
во февруари 

Динари 
87,30 
87,95 

во март 88,70 
во април 89,40 
во мај 90,15 
во јуни 90,90 

(на обврзницата од 200 динари следи табела) 

Динари 
во јануари 174,60 
во февруари 175,90 
во март 177,40 
во април 178,80 
во мај 180,30 
во јуни 181,80 

(на обврзницата од 1.000 динари следи табела) 

Динари 
јануари 873 
во февруари 879,50 
во март 887 
во април 894 
во мај 901.50 
во јуни 909 

(на обврзницата од 2.000 динари следи табела) 

Динари 
во јануари 1.746 
во февруари 1.759 
во март 1.774 
во април 1.788 
во мај 1.803 
во јуни 1.818 
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(на обврзницата од 10.000 динари следи табела) 

Динари 

„Серија II Број 

во јануари 8.730 
во февруари* 8.795 
во март 8.870 
во април 8.940 
во мај 9.015 
во јуни 9.090 

Вредноста на обврзницата што му се признава 
на доносителот на обврзницата ако ја користи об-
врзницата во 1975 година пред рокот на втасаноста 
за исплата: 

(на обврзницата од 100 динари следи табела) 

во јануари 
во февруари 
во март 
во април 
во мај 
во јуни 

Динари 
95,25 
96 
96,75 
97,55 
98,35 
99,15 

(на обврзницата од 200 динари следи табела) 

во јануари 
во февруари 
во март 
во април 
во мај 
во јуни 

Динари 
190,50 
192 
193,50 
195,10 
196,70 
193,30 

(на обврзницата од 1.000 динари следи табела) 

во Јануари 
во февруари 
во март 
во април 
во мај 
во јуни 

Динари 
952,50 
960 
967,50 
975,50 
983,50 
991,50 

(на обврзницата од 2.000 динари следи табела) 

во Јануари 
во февруари 
во март 
во април 
во мај 
во јуни 

Динари 
1.905 
1.920 
1.935 
1.951 
1.967 
1.983 

(на обврзницата од 10.000 динари следи табела) 

во Јануари 
во февруари 
во март 
во април 
во мај 
во јуни 

Динари 
9.525 
9.600 
9.675 
9.755 
9.835 
9.915 

Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија 

ОБВРЗНИЦА 
за обезбедување средства за извршување дел на 

обврските на Буџетот на федерацијата за 1974 
година 

на (следи ознака на вредноста на обврзницата од 
100, 200, 1.000, 2.000 односно 10.000) динари, кој 
износ Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија ќе му го исплати на доносителот на 
обврзницата на товар на средствата на Буџетот 
на федерацијата за 1975 година. 
Обврзницата се издава до 31 декември 1974 го-
дина. 
Обврзницата втасува за исплата на 31 декември 
1975 година. 
При исплатата на обврзницата се враќа обврз-
ницата. 
Со исплатата на обврзницата престанува обвр-
ската на федерацијата по оваа обврзница. 
Обврзницата е издадена на 1974 го-
дина. 

Сојузен секретар 
за финансии, 
Јанко Смоле". 

14. Текстот на грбот на обврзницата гласи: 
„Оваа обврзница се издава врз основа на Зако-

нот за издавање обврзници на федерацијата во 1974 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 71/73). 

Правото на наплата на обврзницата застарува за 
5 години од денот на втасаноста за наплата. 

Работите во врска со издавањето и исплатата на 
обврзниците ги врши Народната банка на Југосла-
вија и Службата на општественото книговодство." 

13. Текстот на предната страна на обврзницата 
бд втората серија гласи: 

Обврзницата во 1974 година се продава по цена 
од: 

(на обврзницата од 100 динари следи табела) 

Динари 
во јули 87,30 
во август 87,95 
во септември 88,70 
во октомври 89,40 
во ноември 90,15 
во декември 90,90 

(на обврзницата од 200 динари следи табела) 

Динари 
во јули 174,60 
во август 175,90 
во септември 177,40 
во октомври 178,80 
во ноември 180,30 
во декември 181,80 

(на обврзницата од 1.000 динари следи табела) 

Динари 
во јули 873 
во август 879,50 
во септември 887 
во октомври 894 
во ноември 901,50 
во декември 909 

(на обврзницата од 2.000 динари следи табела) 

Динари 
во јули 1.746 
во август 1.759 
во септември 1.774 
во октомври 1.788 
во ноември 1.803 
во декември 1.818 
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(на обврзницата од 10.000 динари следи табела) 74. 

ВО ЗУЛИ 
во август 
во септември 
во октомври 
во ноември 
во декември 

Динари 
8.730 
8.795 
8.870 
8.940 
9.015 
9.090 

Вредноста на обврзницата што му се признава 
на доносителот на обврзницата ако ја користи об-
врзницата .во 1975 година пред рокот на втасаноста 
за исплата: 

(на обврзницата од 100 динари следи табела) 

во јули" 
во август 
во септември 
во октомври 
во ноември 
во декември 

Динари 
95,25 
96 
96,75 
97,55 
98,35 
99,15 

(на обврзницата од 200 динари следи табела) 

во зули 
во август 
во септември 
во октомври 
во ноември 
во декември 

Динари 
190,50 
192 
193,50 
195,10 
196,70 
198,30 

(на обврзницата од 1.000 динари следи табела) 

во зули 
во август 
во септември 
во октомври 
во ноември 
во декември 

Динари 
952,50 
960 
967,50 
975,50 
983,50 
991.50 

(на обврзницата од 2.000 динари следи табела) 

во зули 
во август 
во септември 
во октомври 
во ноември 
во декември 

Динари 
1.905 
1.920 
1.935 
1.951 
1.967 
1.983 

(на обврзницата од 10.000 динари следи табела) 

во, зули 
во август 
во септември 
во октомври 
во ноември 
во декември 

Динари 
9.525 
9.600 
9.675 
9.755 
9.835 
9.915 

Работите во врска со издавањето и исплатата на 
обврзниците ги врши Народната банка на Југосла-
вија и Службата на општественото книговодство/' 

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

Бр. 7-444/1 
14 јануари 1974 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за финансии, 

Божидар Радуновић, е. р. 

Врз основа на член 4 став 4 од Законот за утвр-
дување и пресметување на вкупниот приход и доход 
во основните организации на здружениот труд 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 71/72), генералниот 
директор на Сојузниот завод за статистика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПОРАСТОТ 
НА ЦЕНИТЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТА И НА 

ГРАДЕЖНИТЕ УСЛУГИ ВО 1973 ГОДИНА 

1. Се утврдува дека цените на средствата за ра-
бота (орудија за работа) пораснале во 1973 година 
за 13% 

2. Се утврдува дека цените на градежните ус-
луги (изградба на граделени објекти и други гра-
дежни работи) пораснале во 1973 година за 14%. 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува на завршните сметки за 
1973 година. 

Бр. 0601-98 
8 јануари 1974 година 

Белград 

Генерален директор 
на Сојузниот завод 

за статистика, 
Ибрахим Латифиќ, е. р. 

75. 

Врз основа на член 16 од Законот за здравст-
веното осигурување на воените осигуреници („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 13/72 и 67/73), Собранието 
на Заедницата на социјалното осигурување на вое-
ните осигуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА ВОЕН 
ОСИГУРЕНИК ГИ ИЗДРЖУВА ЧЛЕНОВИТЕ НА 
СЕМЕЈСТВОТО И ДЕКА ЧЛЕНОВИТЕ НА СЕМЕЈ-
СТВОТО НЕМААТ СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ДО-

ВОЛНИ ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ 

1. Се смета дека член на семејството на воен 
осигуреник од член 10 став 1 точка 2 од Законот за 
здравственото осигурување на воените осигуреници 
нема сопствени приходи доволни за издржување: 

1) ако нема сопствени приходи; 
2) ако има сопствени приходи, освен приходи од 

земјоделство, кои заедно не преминуваат месечно 
50% од износот на минималниот личен доход утвр-
ден со пропис на републиката на чие подрачје има 
живеалиште; 

3) ако има приход од селскостопански имот 
(катастарски приход) кој не преминува износ од 200 
динари годишно по член на домаќинството: 

4) ако член на семејството на воен осигуреник, 
покрај приходи од земјоделство, има и други при-
ходи, па збирот на тие приходи не го преминува 
збирот на износите од одредбите под 2 и 3 на оваа 
точка. 

2. Се смета дека воен осигуреник издржува член 
на семејството од член 10 став 1 точка 2 од 
Законот за здравственото осигурување на воените 
осигуреници, ако тој член на семејството нема соп-
ствени приходи доволни за издржување и живее во 
заедничко домаќинство со воениот осигуреник, а во 
случај на одвоен живот — ако воениот осигуреник 
на име издржување му дава најмалку 500 динари 
месечно. 
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3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"., 

Бр. 41 
20 декември 1973 година 

Белград 

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување 
на воените осигуреници 

Претседател 
генерал-потполковпик, 

Мирко Нововиќ, е. р. 

76, • 

Врз основа на член 19 став 1 од Законот за 
здравственото осигурување на воените осигуреници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 13/72 и 67/73), Собра-
нието на Заедницата на социјалното осигурување на 
воените осигуреници донесува 

О Д Л У К А 

ЗА УЧЕСТВО НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ И НА 
ЧЛЕНОВИТЕ НА НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА ВО ТРО-
Ш О ^ т е ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА 

ЗАШТИТА 

1. Воените осигуреници и членовите на нивните 
семејства (во натамошниот текст: осигурените лица) 
учествуваат, освен за случаите пропишани ЕО член 
19 став 2 на Законот за здравственото осигурување 
на воените осигуреници, во трошоците за корис-
тење на здравствената заштита, и тоа: 

1) за користење лекови — во износ од 2 динари 
за издаден лек, ако продажната цена на лекот е 
повисока од 2 динари. 

Ако продажната цена на пропишаниот лек е 2 
динари или помала од 2 динари, осигуреното лице 
ја плаќа само полната цена на лекот. 

Осигурените лица не плаќаат износ од 2 динари 
за лек за чија примена е потребна непосредна ин-
тервенција на стручен здравствен работник во здрав-
ствената установа или во станот на осигуреното 
лице, како и за издадениот завоен материјал што го 
пропишал лекарот за употреба во ставот на осигуре-
ното липе (фластер, газа, вата. завој и ел.) во ко-
личината потребна за едно пребивање. 

Ако пропишаниот лек го земаат во цивилна ап-
тека, осигурените лица учествуваат во трошоците за 
користење на лекот во износите пропишани за оси-
гурениците — работници на односното подрачје: 

2) за вештачки прекин на бременоста во изно-
сите одредени за осигурениците — работнички на 
подрпчтето на кое е живеалиштето на осигуреното 
лице; 

, 3) за кооистење здравствена заштита во здрав-
ствени установи во кои се применуваат природни 
фактори за лекување, освен медицинска рехабили-
тација — во височината на трошоците за сместување 
и исхрана за време на користењето на тој вид здрав-
ствена заштита. 

Трошоците за дадени медицински услуги паѓаат 
на товар на средствата на здравственото осигуру-
вање. 

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

Бр. 42 
20 декември 1973 година 

Белград 

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување 
на воените осигуреници 

Претседател 
генерал-потполковиик, 

Мирко Нововиќ, е. р. 

77. 

Врз основа на член 40 од Законот за здравст-
веното осигурува ње на воените осигуреници („Слу-
жбен лист на СФРЈ ', бр. 13/72 и 67/73), Собранието 
на Заедницата на социјалното осигурување на вое-
ните осигуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ПАТ-
НИТЕ ТРОШОЦИ ВО ВРСКА СО ОСТВАРУВА-
ЊЕТО НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-

ГУРУВАЊЕ 

1. Надоместокот на патните трошоци според За-
конот за здравственото осигурување на воените оси-
гуреници изнесува, и тоа: 

1) за воен осигуреник — активно воено лице, 
корисник на паричен надоместок и уживател на 
старосна и инвалидска пензија за сместување и ис-
храна во височина на дневницата одредена со про-
писите за патните и други трошоци во Југословен-
ската народна ормија; 

2) за другите осигурени лица што се постари од 
7 години — 50% од износот од одредбата под 1 на 
овој став, а за помлади од 7 години — 30°/о од тој 
износ. 

2. Надоместокот на трошоците за превоз на ош-
трени лица се исплатува за видот и класата на пре-
возното средство што го одредил лекар поединец, 
односно здравствената установа што го упатува оси-
гуреното лице на лекување, односно преглед. 

3. На осигуреното лице што здравствената заш-
тита ја користи во смисла на член 14 од Законот за 
здравственото осигурување на воените осигуреници, 
надоместокот му припаѓа според точ. 1 и 2 на 
оваа одлука ако таков надоместок ме оствари кај 
заедницата на здравственото осигурување на ра^ 
ботниците во која е осигурено. 

4 На придружникот на осигурено лице ако е 
одреден, му припаѓа надоместок во височината што 
за такво лице е предвидена во точ. 1 и 2 на оваа од-
лука. 

5. Надоместокот од оваа одлука ќе се исплатува 
според постапката што е уредена со прописите за 
патните и други трошоци во Југословенската народ-
на армија. 

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

Бр. 43 
20 декември 1973 година 

Белград 

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување 
на воените осигуреници 

Претседател 
генерал-потполковник, 

Мирко Нововиќ, е. р. 

78. 

Врз основа на член 43 од Законот за здравстве-
ното осигурување на воените осигуреници („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 13/72 и 67/73), Собранието на 
Заедницата на социјалното осигурување на воочите 
осигуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА [ПОМОШТА ЗА ОПРЕМАТА 

НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ 

1. Помошта за опремата на новородено дете, 
според Законот за здравственото осигурувања на 
воените осигуреници, изнесува 400 динари за секое 
новородено дете. 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 44 
20 декември 1973 година 

Белград 

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување 
на воените осигуреници 

Претседател 
генерал-потполковник, 

Мирко Нововиќ, е. р. 

79. 

Врз основа на член 46 став 1 од Законот за 
здравственото осигурување на воените осигуреници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 13/72 и 67/73), Собра-
нието на Заедницата на социјалното осигурување 
на воените осигуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ПО-
ТРЕБНИТЕ ТРОШОЦИ ВО СЛУЧАЈ НА СМРТ НА 

ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ 

1. Надоместокот на потребните трошоци, според 
Законот за здравственото осигурување на воените 
осигуреници изнесува: 

1) 2.000 динари — во случај па смрт на воен 
осигуреник и на осигурено лице постаро од 7 го-
дини живот; 

2) 1.000 динари — во случај на смрт на осигурено 
лице постаро од 1 месец до наполнетите 7 години 
живот; 

3) 500 динари — во случај на смрт на осигурено 
лице старо 1 месец и помладо. 

2. Ако посмртни остатоци на воен осигуреник 
— воен пензионер и корисник на паричен надоме-
сток, како и на осигурен член на потесното семеј-
ство на овие осигуреници, се превезат од местото во 
кое умреле тие во местото на нивното живеење за-
ради закоп, износот од точка 1 на оваа одлука се 
зголемува до височината на фактичните трошоци 
на превозот. 

На придружниците на посмртните остатоци на 
воен осигуреник и на осигурен член на семејството* 
од став 1 на оваа точка, им припаѓа надоместок на 
патните трошоци според Одлуката за височината на 
надоместокот на патните трошоци во врска со оства-
рувањето на правата од здравственото осигурување. 
(„Службе« лист на СФРЈ", бр. 4/74). Овој надомес-
ток припаѓа најмногу за два придружник. 

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

Бр. 45 
20 декември 1973 година 

Белград 

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување 
на воените осигуреници 

Претседател 
генерал-потполковшпг, 

Мирко Нововиќ, е. р. 

80. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителите 
и претставникот на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОДРЕ-
ДЕНИ ВИДОВИ ТРКАЛА ЗА ТРАКТОРИ И ЗА 

ТРАКТОРСКИ ПРИКОЛКИ 

1. Претставникот на производителите и претс-
тавникот на потрошувачите па 2 ноември 1973 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за одредени видови тркала за трак-
тори и за тракторски приколки со тоа што произво-
дителските организации на здружениот труд да мо-
жат да ги зголемат своите затечени продажни цени, 
при постојните услови на продажбата, во просек за 
12,4%, а според Ценовникот што е составен дел на 
Спогодбата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат, 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 698/ i од 27 декември 
1973 год шта. 

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

Претставник на производителите: „Дубрава", 
индустриски погон КПД — Сремска Митровица. 
Претставник на купувачите-потрошувачи: ИМТ 
— Белград, 

81, 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на . производите-
лите и претставниците на потрошувачите склучу-
ваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА »РОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СКРОБ 

ОД ПЧЕНКА И ЗА СКРОБНИ ПРЕРАБОТКИ 

1. Претставниците на производителите и претс-
тавниците на потрошувачите на 19 јули 1973 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за скроб од пченка и за скробни пре-
работки, со тоа што производителските организации 
на здружениот труд да можат да ги зголемат своите 
затечени- продал^ни цени, при постојните услови на 
продажбата, во просек за 11%>, а според Ценовникот 
што е составен дел на Спогодбата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите, што се предвидени во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 652/1 од 11 јануари 
1974 година. 

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

Претставници на производителите: Фабрика 
скроба — Зрењанин, „Тамиш" Фабрика скроба-^ 
-Јабука и „Хелиос" Комична индустрија — Дом-
жале. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Центропром" — Белград, „Картонка Авала" -у 
Белград, Прехрамбени комбинат „Тома Костиќ" 
— Лесковац, „Било-Калник" — -Копривница 



Страна 138 — Број 4 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток, 24 јануари 1974 

„Белишќе" — Белишќе, „Кемо" — Љубљана, 
Фабрика бонбона „Параќинка" — Параќин, 
„Технохемија" — Белград, Пољопривредно-ин-
дустријски комбинат „Таково" — Горњи Мила-
новац, Фабрика сточне хране — Зрењанин, „Жи-
то" — Љубљана, Фабрика сточне хране — Пан-
чево, „Плива" — Загреб, Фабрика уља — Зре-
њанин, „Јосип Краш" — Загреб, „Пионир" — 
Суботица, „Подравка" — Копривница, „Колинс-
ка" — Љубљана, Памучни комбинат — Загреб, 
„Зора" — Сараево, „Тргопродукт" — Панчево, 
„Бек" — Зрењанин, „Картонажна" — Љубљана, 
„Ивица Лоеинчиќ" — Загреб, „Соко-Штарк" — 
Белград, „Банат" — Зрењанин и „Зрењанин" — 
Зрењанин. 

82. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГУМЕ-
НИ ТРАНСПОРТНИ ЛЕНТИ, ГУМЕНИ ПОГОНСКИ 

РЕМЕЊА И ГУМЕНИ КЛИНЕСТИ РЕМЕЊА 

1. Претставниците на производителите и претс-
тавниците на потрошувачите на 6 ноември 1973 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за гумени транспортни ленти, гу-
мени погонски ремења и гумени клинести ремења со 
тоа што производителските организации на здруже-
ниот труд да можат да ги зголемат своите затечени 
продажни цени, при постојните услови на продаж-
бата, и тоа за: 

1) гумени транспортни ленти до 11°/о 
2) гумени погонски ремења до 14,7% 
3) гумени клинести ремења до 12,4% 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 489/1 од 28 декември 
1973 година. 

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

Претставници на производителите: „Борово" — 
Борово, „Сава" — Крањ, „Балкан" — Сува Река 
и „Вулкан" — Ниш. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 32 
купувачи — потрошувачи назначени во посеб-
ниот прилог кон Спогодбата што се наоѓа во до-
кументацијата на Стопанската комора на Југо-
славија. 

83. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр, 25/72 и 35/72), претставникот на производителите 
и претставникот на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КРС-

ТОТ НА КАРДАНОТ ЗА ТРАКТОР TG-50 

1. Претставникот на производителите и претс-
тавникот на потрошувачите на 2 ноември 1973 го-

дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за крстот на карданот за трактор 
TG-50, со тоа што производите леќите организации на 
здружениот труд да можат да ги зголемат своите 
постојни затечени продажни цени, при постојните 
услови на продажбата, така што највисоката про-
дажна цена да изнесува 193,45 Дин/парч. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите, што се предвидени во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 730/1 од 27 декември 
1973 година. 

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

Претставник на производителите: „27. март" — 
Нови Сад. 
Претставник на купувачите-потрошувачи: „14. 
октобар" — Крушевац. 

84. 

Врз основа на. член 22 од Законот за општества-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителите 
и претставникот на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
З А П Р О М Е Н А Н А З А Т Е Ч Е Н И Т Е Ц Е Н И З А О Д Р Е -
Д Е Н И В И Д О В И О Д Л И В К И Н А Ц И Л И Н Д Р И , КЛИПА-
Н И П Р С Т Е Н И , К Л И П О В И И О С К И Н А К Л И П О В И 

З А Х И Д Р А У Л И К А 

1. Претставникот на производителите и претс-
тавникот на потрошувачите на 3 ноември 1973 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за одредени видови одливки на 
цилиндри, клинии прстени, клипови и оски на .кли-
пови за хидраулика, со тоа што производителските 
организации на здружениот труд да можат да ги 
зголемат своите затечени продажни цени, при пос-
тојните услови на продажбата, во просек за 19,3% 
а според Ценовникот што е составен дел на Спогод-
бата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 728/1 од 27 декември 
1973 година. 

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

Претставник на производителите: „27. март" — 
Нови Сад. 
Претставник на купувачите-потрошувачи: „Пр-
ва петољетка" — Трстеник. 

85. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА »РОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА САЧ-

МИ ОД СОИНО ЗРНО 

1. Претставникот на производителите и прете-« 
тавниците на потрошувачите на 20 ноември 1973 го-
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дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за сачми од солно зрно, со тоа што 
лроизводителските организации на здружениот труд 
да можат да ги зголемат своите затечени продажни 
цени, при постојните услови на продажбата, така 
што највисоката продажна цена да изнесува 5 ди-
нари за 1 килограм. 

За" секој цел процент содржина на протеин над 
или под ̂ процентот предвиден со прописите за ква-
литетот на храната за добиток, цената од став 1 на 
оваа точка се зголемува односно се намалува, за 
0,114 динари по еден килограм. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 1003/1 од 4 јануари 
1974 година. 

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

Претставник на производителите: Индустрија 
биљних масноќа и алкохола „Бимал" — Брчко. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
Творница сточне хране „Посавка" — Брччко, По-
љопривредни комбинат „Београд" ООУР Фабри-

^ ка сточне хране и сировог уља — Падинска 
Скела, Земљорадничка задруга — Орашје и По-
љопривредно добро „Семберија" — Бијељина. 

86. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителите 
и претставникот на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА (ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОДРЕ-
ДЕНИ ВИДОВИ ПОЛУПРОИЗВОДИ ЗА ТЕРМО-

РЕГУЛАТОРИ 

1. Претставникот на производителите и претс-
тавникот на потрошувачите на 5 јули 1973v година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за одредени видови полупроизводи за 
терморегулатори, со тоа што производителските ор-
ганизации на здружениот труд да можат да ги зго-
лемат своите затечени продажни цени, при постој-
ните услови на продажбата, во просек за 9,76%, а 
според Ценовникот што е составен дел на Спогод-
бата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите, што се предвидени во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 749/1 од 27 декември х 
1973 година. 

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

Претставник на производителите: „Шпо^гме-
тал" — Јесенице. 
Претставник на купувачите-потрошувачи: „Ав-
тоелектро" — Толмин. 

87. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОДРЕ-

ДЕНИ ВИДОВИ ОТКОВКИ 

1. Претставникот на производителите и претс-
тавеиците на потрошувачите на 20 ноември 1973 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за одредени видови отковки, со тоа 
што производителските организации на здружениот 
труд да можат да ги зголемат своите затечени про-
дажни цени, при постојните услови на продажбата 
во просек за 12%, а според Ценовникот што е соста-
вен дел на Спогодбата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во спогодбава. . 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниов 
завод за цени, со решение бр. 742/1 од 27 декември 
1973 година. 

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

Претставник на производителите: Ковашка ин-
дустрија — Зрече. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„ЛИП" — Словенске Коњице, „Симос" — Копар 
и „27. Март" — Нови Сад. 

88. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОДРЕ-

ДЕНИ ВИДОВИ ОТКОВКИ 

1. Претставникот на производителите и претс-
тавниците на потрошувачите на 11 ноември 1973 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за одредени видови отковки, со тоа 
што производителските организации на здружениот 
труд да можат да ги зголемат своите затечени про-
дажни цени, при постојните услови на продажбата, 
во просек за 20%, а- според Ценовникот што е соста-
вен дел на Спогодбата. 

2, Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите, што се предвидени во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 740/1 од 27 декември 
1973 година. 

4, Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРТ" 

Претставник на производителите: „Братство" — 
Нови Травник. 
Претставници на купувачите-потрошувачи? 
„СПИК" — Белград, „Фамос" — Сараево, „Труд* 
бениќ" — Добој, „ГСП" — Сараево, „ТАМ" ** 
Сараево, Белград, Загреб, Марибор и Нови Сад^ 
Творница моторних делова — Градачац и „Сло-
га" — Нова Варош. 
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УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА 
НА ЧЛЕН 31 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАСПРЕ-
ДЕЛБА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА СТАНБЕНО-

ТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ВО ПАНЧЕВО 

I. Уставниот суд на Југославија, на иницијати-
ва од работниците на Станбеното претпријатие во 
Панчево, поведе постапка за оценување на устав-
носта и законитоста на член 31 од Правилникот за 
распределба на личните доходи на Станбеното прет-
пријатие во Панчево, донесен на 29 јуни 1972 годи-
на. Со одредбата на член 31 став 1 од наведениот 
правилник е предвидено пресметката и. исплатата 
на личниот доход на инкасант за наплата на ста-
нарината да се врши така што од утврдениот из-
нос од 2.200 динари, кој го прима инкасантот кој ќе 
ги наплати сите признаници, се одбиваат одредени 
парични износи на инкасантот кој не ќе ги напла-
ти сите признаници, и тоа во сразмера со бројот на 
ненаплатените признаници. На тој начин, инкасан-
тот кој, на пример, не ќе наплати 51 до 80 приз-
наници има право на личен доход од 1.800 динари, 
а за секоја натамошна ненаплатена признаница, 
личниот доход му се намалува за следните 4.50 ди-
нари. 

Со одредбата на став 2 од член 31 од наведе-
ниот правилник е одредено иикасантот да прима 
паричен надоместок за користење на годишен од-
мор во износ од 1.580 динари. 

II. Подносителите на претставката истакнаа де-
ка одредбата на член 31 од Правилникот за распре-
делба на личните доходи на Станбеното претприја-
тие во Панчево им е противна на важечките устав-
ни и законски прописи, бидејќи личниот доход не 
се одредува според резултатите од работата на са-
миот работник и од успехот на Претпријатието ка-
ко целина, туку според однапред утврдените кри-
териуми што отстапуваат од начелата на распре-
делбата според трудот, заради што предлагаат су-
дот, да ја поништи наведената одредба. 

III. Во претходната постапка и на јавната рас-
права, Уставниот суд на Југославија утврди дека 
одредбата на член 31 став 1 на Правилникот за 
распределба на личните доходи на Станбеното 
претпријатие во Панчево, која ги одредува основи-
те и мерилата за распределба на личните доходи 
на инкасаторите, врз основа на кои се пресметува 
аконтацијата на личниот доход секој месец и уче-
ството во распределбата на личните доходи по за-
вршната сметка — не е во согласност со одредбата 
на точка 3 од Уставниот амандман XXI и со одред-
бата на член 42 од Законот за меѓусебните односи 
на работниците во здружениот труд, кои одредби 
предвидуваат на работникот да му припаѓа личен 
доход во согласност со начелата за распределба 
според трудот, сразмерен на резултатите од негова-
та работа и личниот придонес што го дал со своја-
та тековна и мината работа во остварувањето на 
доходот на организацијата во која го здружил сво-
јот труд. Ова за тоа што со наведената одредба <6 
одреден износот од 2.200 динари како основ за уче-
ство на работникот — инкасант во распределбата 
на личните доходи, а резултатите на неисполнува-
њето на работните задачи како мерило во распре-
делбата на лич1ште доходи. Според тоа, тој систем 
на распределба, противно на наведените прописи, 
одредува со мерење на неизвршените работни за-
дачи* да се одредува учеството на работникот во 
една претпоставена вредност на личниот доход, на-
место со мерење на резултатите од работата да се 
одредува учеството на работникот во доходот на 
работната организација како целина. 

По оцена од Уставниот суд на Југославија, на-
доместокот за годишен одмор утврден со член 31 
став 2 на Правилникот не е во согласност со член 
74 од Основниот закон за работните односи, кој 

предвидува надоместокот за време на користењето 
на годишниот одмор да не може да биде помал од 
просечната аконтација на личниот доход за перио-
дот утврден со општиот акт, односно не е во со-
гласност со член 40 од Самоуправната спогодба за 
основите и мерилата на доходот и личните доходи 
што ја потпиша Станбеното претпријатие во Пан-
чево,-а која, согласно со член 44 од Законот за ме-
ѓусебните односи на работниците во здружениот 
труд, предвидува надоместокот за користење на го-
дишниот одмор да се пресметува според основот на 
личниот доход од претходната година на начинот и 
во износот што ќе ги утврди работната организа-
ција со свој општ акт. 

Бидејќи во член 31 став 2 на Правилникот за 
распределба на личните доходи на Станбеното 
претпријатие во Панчево надоместокот за користе-
ње на годишниот одмор е утврден во износ од 1.580 
динари, кој е помал од стартниот основ за пресмет-
ка на личниот доход за работното место на иика-
сант, а кој износ и не произлегува од реализира-
ниот износ на личниот доход на одделен работник 
— инкасант, тоа наведената одредба по оцена на 
Уставниот суд на Југославија, не е во согласност 
со член 74 од Основниот закон за работните односи 
и со член 44 од Законот за меѓусебните односи на 
работниците во здружениот труд. 

IV. Со оглед дека на јавната расправа пред 
Уставниот суд на Југославија е установено дека 
Станбеното претпријатие во Панчево на 14 ноем-
ври 1973 година донело нов правилник за рас-
пределба на личните доходи кој не ги содржи од-
редбите на член 31 од Правилникот за распредел-
ба па личните доходи од 1972 година, тоа врз осно-
ва на напред изложеното, а согласно со член 35 
став 2 на Законот за Уставниот суд на Југославија, 
на седницата одржана на 6 декември 1973 година 
Уставниот суд на Југославија, донесе 

О д л у к а 
1. Мерилата за учество на работниците во рас-

пределбата на средствата за лични доходи не мо-
жат да се засноваат врз одбивањето на поодделни 
износи на личниот доход од утврдениот основ на 
аконтацијата на личниот доход поради неизврше-
ните работни задачи на работното место. 

2. Надоместокот за користење годишен одмор 
на работник не може да-се одреди во износ помал 
од аконтацијата на личниот доход на работникот и 
независно од остварениот износ на личниот доход 
за одреден временски период кој се пропишува со 
општиот акт на организација на здружениот труд. 

3. Одредбата на член 31 од Правилникот за 
распределба на личните доходи на Станбеното прет-
пријатие во Панчево од 29 јуни 1972 година не бе-
ше во согласност со Уставот и со Законот за меѓу-
себните односи на работниците во здружениот труд. 

4. Работниците чии права се повредени со ко-
нечни поединечни акти, донесени врз основа на 
член 31 од Правилникот за распределба на лични-
те доходи на Станбеното претпријатие во Панчево, 
имаат право пред надлежните органи на управува-
њето односно пред надлежниот суд, во рок од в 
месеци од денот на објавувањето на оваа одлука 
во „Службен лист на СФРЈ", да поведат постапка 
за измена на тие поединечни акти. 

V. Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Ју-
гославија во следниот состав: председавач судија 
Јоже Земљак и судии Иван Божичевиќ, Димо Кан-
тарџиски, Радојка Катиќ, Гуро Меденица, д-р Ста-
не Павлин, Ненад Петровиќ, Таип Таипи, Боривое 
Ромиќ и д-р Иво Сунариќ. 

У бр. 28/73 
6 декември 1973 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на 
Уставниот суд на 

Југославија 
судија, 

Јоже Земљак, е. р. 

Четврток, 24 јануари 1974 
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ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата од-
лучува да се одликува за заслуги во развивањето и 
зацврстувањето на соработката и пријателските од-
носи помеѓу Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија и Република Франција 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

Samuel Benamou, потпретседател на францус-
кото здружение „Poilus d'Orient". 

Бр. 121 
29 август 1973 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот а мандак XXXVII точ-
ка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата од-
лучува да се одликуваат: 

— по повод етогодишнината на основањето, а за 
особени заслуги и постигнати успеси во работата од 
значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Тутунскиот комбинат, Прилеп; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува за општиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Талоски Петре Благоја; 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Торник Ђуро лил*. Рудолф; 

— за особени заслуги и постигна ти успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Јованоски Лазаров Димче; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Мемедоски Адем Шукри; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Бисероски Сотир Кирил, Боцевски Ђорђи Ду-
шан, Деспотоски Коста Киро, Христоски Гичо Дој-
чин, Христоски Атанас др Михајло, Коруноски Крс-
те Ђорђи, Коруноски Веле Љубомир, Најдоски Пет-
ре Љубен, Павлоски Тодор Василе, Тодороски Јане 
др Петар, Тодоровски Вењак др Борис, Трајкоски 
Никола Ристо, Трајкоски Круме Трајан, Здравески 
Ил иј ев Методиј а; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Дермеикоски Петре Борис, Димески Трајан Сте-
ван, Мидовски Ђорђи Никола, Костоски Боре Ђоре, 
Мариновић Светомир Милорад, Нешовски Тодор 
Душан, Пешовски Тодор Илија, Oxauecjan Оханес 
Агоп, Петкоски Никола Стеван, Петрески Ђорев 
Трајко, Пуличкоски Никола Методија, Спиркоска-
-Мирческа Димко Елена, Стојаноска Божин Васка, 
Стојковски Јанко Велко, Тотески Никола Киро; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Ацески Методија Илија, Алексоски Антон Бран-
ко, Анастасоска-Ивческа Ордан Маре, Андоновски 
Иван Борис, Ангелески Тодор Владимир, Арапчески 
Ђорђи Сотир, Богески Петре Киро, Божиноски 
Ђорев Добре, Бумбароски Атанас Милан, Чагарев-
ски Трајан Стојче, Димески Коце Димче, Димитри-
оски Атанас Методија, Дуев Трајко Иван, Дукоски 
Недан Ђорђи, Фил илоски Секула Стојан, Филипов-
ски Атанас Светислав, Гагалески Атанас Михаил, 
Гегоски Тодор Гога. Георгиев Глигор Јован. Георги-
ев Киро Љубомир, Горчев Лефтер Трајан, Ѓорѓи-
оски Коне Благоја. Ѓорѓиоски Наум Бранко, Ѓорѓи-
оски Наумов Кирил, Ѓорѓиоски Тодев Трајко, Гру-
јоски Алексов Димче; 

Илиевски Јаким Гроздан, Илиоска-Тотеска Јо-
ван Василка, Илиоски Богоја Бељан, Иваноски То-
дор Благоја, Иваноски Пане Милан, Јармов Туше 
Кирил, Јорданоски Стојан Вангел, Јуруков Ђорђи 
Михајло, Каранфилоски Методијев Петар, Лешпе-
роски Илија Петар, Локвшец Ордан Борис, Лука-
роски Стојан Горгија. Маркоски Милан Никола, Ми-
л о ш е в и Ристо Љубен, Милошев Глигор Васил, Му-
ић Никола Бошко, Нацкулов Ламбе Кочо. Најдоски 
Спиро Божидар, Најдоски Стојче Кирил, Николоски 
Атанасов Димче, Николоски Миланов Ђорђи, Нико-
лоски Илија Илија, Николоски Наум Ратко, Нунес-
ки Димко Киро, Огненоски Атанас Душан, Паноски 
Димков Киро, Пашоски Бошко Димитрија, Павлоски 
Јордан Милан, Пејков Ристо Димитар, Петкоски 
Димко Бошко, Петрески Цветан Благоја, Прихошка 
Тодор Галина; 

Ристески Коста Ангеле, Ристески Владемир Јор-
дан, Сачмароски Методија Ђорђи, Сеј фу ловић Ба-
кија Вајд, Солески Стеван Илија, Сотироски Коста 
Гога, Спиркоски Милан Илија, Спировски Петар 
Вукашин, Станојевић Дончо Здравка, Стефаноски 
Христов Кирил, Стефановски Цандо Илија, Стева-
н о в и Јанков Будимир, Стеваноски Никола Ристо, 
Степаноски Андон Стеван, Стојаноски Веле Ћурчин, 
Стојановски Бојко Лазо, Стој чески Рампо Божидар, 
Шумкоски Гога Миле, Талески Јован Борис, Талес-
ки Наум Јордан. Тасески Јован Илија, Тодоровски 
Јордан Никола, Томов Димитар Томе, Белкоски 
Крсте Милан, Здравески Сотир Кирил, Здравески 
Димко Киро, Здравески Бошков Сотир, Зероски Сте-
ванов Милан; 
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— за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Адамчески Милан Димитар, Алексоски Петре 
Рампо, Алексоски Петрев Сотир, Амзоска Осман 
Ђула, Арифоски Ћамил Ремзи, Атанасоски Митре 
Ристо. Атанасоски Соколе Томе, Аврамоска-Атана-
с о в а Митре Митра, Бабић-Брканац Јосип Јагица,^ 
Бајрамоски Раиф Рамиз, Бећарова-Лоджева Петре 
Дона. Биноски Стеван Крсте, Боцевски Алекса Гли-
гур, Бошкоски Коста Глигур. Цекоски Насе Владо, 
Цветкоски Никола Павле, Чавлески Ристе Мирко, 
Чергоска Коста Ђурђа, Дамески Цветко Благоја, 
Димески Стеван Благоја, Димески Милан Бранко, 
Димеска-Николоска Коста Цена, Димески Данило 
Милан, Димитриоски Милан Никола, Димкоски Та-
ле Коста. Гегова-Теохарева Димитрија Вефа, Гра-
булоски Сотир Гоце; 

Илиоски Миле Тодор, Илиоски Димко Трајко, 
Иваноска Славе Даница, Јанкулоски Иван Саве, 
Јор јаноски Илија Најдо, Јосифоски Илија Трајко, 
Јованоски Наум Благоја Јованов Драган Михајло, 
Кафеџиоски Ђоре Тодор, Караџов Ђорђи Павле, 
Конеска-Јанукоска Спасе Виша Консулоски Владе-
мир Трајко, Крстески Милан Душан. Крстески Ми-
ланов Пане, Крстески Орданов Видан, Кулески Пет-
рев Драган. Лашкоски Ристо Илија Локвенец Пет-
ре Бранко. Маркоски Милан Богоја Мицковска-Јо-
цич Драгутин Љубица, Мирчески Бељан Драгољуб, 
Мирчески Петре Иван, Митрески Крсте Димитрија, 
Младеноски Боге Благоја, Младеновски Андреја Ра-
фе. Момироски Борис Благоја, Мустафоски Ариф 
Суљо; 

Најдоски Трпко Најденко, Најдоски Стојан Ста-
нислав, Неџигтоски Бајрам Галип, Николоски Јор-
дан Александар. Нунески Андон Љубен, Пајмакоски 
Андон Благоја, Пачоски Цветко Стева«. Пелива-
моска-Оханес.]ан Оханес Марија, Пепељугоска-
-Трајкосха Ристо Мица. Петрески Јован Борис. Пе-
трески Илија Борислав, Ристески Петре Драган, 
Ристеска-Златаноска Видан Спасија, Рочески Ми-
лан Гога, Слабакоски Стеван Милан, Ста икоски Те-
мелко Јован, Станкоски Ордан Киро, Стефановски 
Кузман Ђорђи, Стојменов Стратис Љубомир Шеће-
роски Илија Борис, Шукуроски Христо Василе. Та-
лески Бошков Борислав. Талеска-Гулеска Димко 
Надежда, Талимџиоски Ђоре Благоја, Тодоров 
Илија Јордан, Тошески Димко Дарко, Тошески Ва-
силев Коста, Туманоски Стеван Дано, Златеска-То-
мац Андон Софија. 

Бр. 123 
31 август 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликуваат: 

•4» 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Грос Игњата Ладислав, Јосиповић Јеврема Ми-i 
лутин; * 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Арбутина Илије Душан, Коцољевац Боже Ду-< 
т а н , Марков Љубомира Лазар, Мате Ђуле Ђула, 
Шипић Миле Драгутин, Поповић Вељка Радмила, 
Роксић — Шимић Анте Слободанка, Стаматов Пе-
тра Валерије; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Балинт Стевана Стеван, Чонић Радована Ма-
ринко, Јовановски Глигура Алекса, Крстић Ђуре 
Трајко, Мијатовић Ивана Љубомир, Милић — Па-
нин Пере Јелка, Мркоњић Бошка Милутин, Недић 
Светолика Реља; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Биговић — Ацков Николе Верослава, Бодирога 
— Обрадовић Томе Станка. Богдан Андраша Ишт-
ван, Божић Јове Максим Буцу Тодора Катарина, 
Џиндо Ализе Ћазим, Фелдшер Монсија Карло Га-
ламбеш Павла Ладислав, Халапија Ивана Иван, 
Јанкетић ЈЈакида Михаило. Јовановић Станимира 
Животије, Келемен Лајоша Мартин, Кој а диковић 
Милана Миладин, Коруновски Војче Тодор, Ковач 
Амбруша Арпад: 

Лачек Павела Степан. Лексовић Милоша Стан-
ко, Лукић- — Аничић Мите Радмила, Михајлов 
Мирка Жива. Младеновић Влајка Властимир, На-
годе Јосипа Јосип, Недељковић Милана Душан, 
Пешић Драгомира Костадин, Стаменковић Мије 
Фрања, Тишма — Брауновић Бошка Вјерослава, 
Тодоров Николе Лазар, Влашкалин Исака Храни-
слав, Жига Драгољуба Димитрије, Живојиновић 
Миле Александар; 

— за особени заслуги на делото ширење на брат -

ството и единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Бишоф Ивана ' Иван, Борисављевић Тимотија 
Миодраг, Крстић Антонија Лазар; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во издигањето на военостручното знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Илкић Стевана Ђура, Мартић Милана Миро-« 
£лав, Мијовић Љубомира Вучко; 

— за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Амовић Веса Раде, Балашевић — Доленец Ђуре 
Вера, Ђурђевић Миленка Душан, Ердељан Бранка 
Средоје, Гертнер Стевана Стеван, Кузмановић Ду-

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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шана Мирко, Лујански Милутина Александар, Мој-
сокић — Лазаревић Живана Обренија, Панајотовић 
Светозара Векослав, Петровић Миливоја Слободан, 
Растовић — Стојковић Милорада Мирјана, Стојил-
ковић Спирка Никола; 

— за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Ђаковић Фрање Викторија, Марјановић Павла 
Теодор. 

Бр. 124 
14 септември 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставииот амнадман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликуваат: 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Кенда Јернеј а Јернеј, Познић Зофије Владо, 
Скок Јожета Албин; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Хити — Подгорник Јожета Људмила, Јапељ — 
Хроватин Франца Олга, Капун Хинка Хинко, Ле-
т и н и ћ — Подбрегар Августа Зденка, Липичар — 
Кастелиц Франца Марија, Лобода Валентина Руди, 
Павлин Петера Петер, Пехачек — Вратич Валенти-
на Валентина, Потрч Ивана Миран, Теропшич 
Франца Франц, Терпин Милана Марта, Зорц Адал-
берта Енгелберт; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Дворник — Буковник Антона Два, Грегорич 
Леополда Јоже, Коцјан — Становник Франца Ан-
ика, Ковачич — Леган Јожета Ива, Кравања Анд-
реја Алојзија, Миховилович — Махнич Рудолфа 
Милица, Море — Дебершек Јожета Марија, Мрав-
ље — Турк Мирослава Ирма, Музник Андреја Ми-
хаел, Подбој Ивана Лудвик, Попович Симе Милан, 
Слободник Јанеза Мартин, Шолинц Аница, Зорзут 
Ивана Иван; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Арко Алојза Алојз, Бајец Ивана Стане, Бајт 
Томажа Станислав, Банко — Дрозг Јанеза Херта, 
Бедак Антона Славко, Беседник Франца Данијел, 

Блатних Јожета Јоже, Дремец Леополда Јоже, Бу-
кинис Антона Антон, Буковец Франца Франц, Цен-
цељ Антону Милка, Цимерлајт Карла Терезија, Цо-
пич — Клепац Валентина Антонија, Чихак — Ма-
ура Габријела Клара, Чуфар Јожета Алојз, Дамјан 
Франца Макс, Дерман Карла Јоже, Делшан Јоже 
Франц, Екарт Штефана Карло; 

Ферјанчич Франца Франц, Фортуи Матије Би-
љем, Фурлан Јожефа Ернест, Гачник Штефана 
Штефан, Гаспарич Франца Павле, Горјан Оскарја 
Зорка, Грос Антона Антон, Хари Алојза Алојз, 
Хофбек Еда Бреда, Јованович Душана Боривој, Југ 
Матије Франц, Кагер Јоже Јоже, Каус Андреја Се-
верин, Керт — Маркежич Матеја Нада, Кладник 
Јожета инж. Виктор, Коби Франца Август, Кокељ 
Јожефа Живко, Колманич Петра Силвестер, Корен 
Ивана Луцијан, Корон — Саварин Рудолфа Дани-
ла, Корошец Јернеј а Ива, Коси Матевжа Матевж, 
Ковачец Валентина Алојз, Крањц Антона Дарко, 
Крањц Албина - Станко, Крашовец Антона Антон, 
Крижанец Ивана Иван, Krustufek Venceslava Мага, 
Кухар — Дебељак Јакоба Милка; 

Лаврич Франца Франц, Лесковар Фердинанда 
Змаго, Ликар Франца Виктор, Ловренчич Виктор ја 
Орландо, Лоренчич Симона Штефан, Лужник Ху-
берта Франце, Марсетич Антона Милан, Мажгон 
Валентина Франц, Медеот Филипа Луцијан, Мед-
вешек Антона Макс, Мервин Андреја Цветко, Ме-
сарич Катарине Ана, Мезнарич Мартина Иво, 
Мљач Јожета Јожеф, Моле Јоже Иван, Мрзељ 
Франца Фердинанд, Николич Франца Александер, 
Новачан Франца Стане, Новина Франца Иван, Ого-
релец Ива Смиљан, Огринец — Худе Ервина Влад-
ка, Орел Јожета Милан, Орел Викторја Станислав; 

Пахор Ернеста Иво, Паулин Франца Милан, 
Павлович Радка Раде, Петек Ивана Феликс, Петје 
Франца Јоже, Петровчич Франца др Јоже, Петров-
чич Ивана Руди, Плибершек Франца Роман, Под-
бевшек Филипа Борис, Просинечки Јожета Јоже, 
Рајтер Макса Вили, Ратај Августа Станко, Рејц 
Матија Биљем, Рогељ Андреја Даница, Сашек Ива-
на Тил ка, Скобир — Вречар Ивана Данијела, Скок 
Јакоба Јакоб, Скварча Франца Нико, Слабе — Че-
башек Јанеза Францка, Слободник — Заложник 
Алојза Славка, Слокар Франца Антон, Собан Фран-
ца Алојз, Спеван Мирка Блаж, Стај ико Франца 
Јоже, Стевановић — Скок Јожета Еразма, Стрниша 
Михаела 'Доминик; \ 

Шчуковт Ангела Едвард, Шкрлец Антона Јож-
ко, Томажин Алојза Владо, Трампуж Антона Јоже, 
Трибушон Ивана Божо, Тржан Мирка Мирко, Ук-
мар — Хомовец Антона Милка, Вајс — Голоб Ед-
варда Зинка, Вербич Мирка Михаела, Видиц Фран-
ца Ангел, Вил Франца Драго, Водопивец Јакоба Јо-
же, Вукотич Радоја Благота, Зоре Славка Марко. 
Жел Алојза Виктор; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува за општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Адлешич Михаела Стане, Брумен Ивана Иван, 
Демшар Јанеза Вера, Долнишек Драга, Дрновшек 
Франца Јоже, Гајшек Јурија Стане, Ѓорше Франца 
Франц, Јакша Матија Јоже, Јесеновец Гашперја 
Александер, Кнез Франца Петер, Крамжар Јоже 
Франц, Кропивник Франца Франц, Кудер Франца 
Франц, Оман Једерте Милка, Печар Људмиле Мир-
ко, Ребољ Мартина Мартин, Ребар Франца Франц, 
Розман Франца Јанез, Сирк Антона Алојз, Содни-
кар Јожета Франц. Стражишчар Јанеза Миро, 
Штрумељ Антона Антон, Укмар — Мулц Јанеза 
Нежка, Видмар Матевжа Јанко, Вољч Јоже Антон, 
Зорко, Војтеха Димитриј, Жунич — Ба јц Алојза 
Драга; 
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— за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бабич — Скубиц Ивана Ивица, Бочко Ивана 
Иван, Брецељ — Пиков Мирка Александра, Черне 
Августа Алојз, Чернелч Винка Јоже, Дворшак Лео-
полда Лео, Ержен Јожефа Габријел, Грегорич Мар-
те Цветко, Грегорич Алојза Емил, Иванчок Вален-
та Фрањо, Кревања Ивана Јоже, Лебан Ангела Мар-
јан, Мермоља Врнцеслава Павел, Немец Антона Ве-
ра, Pasutto Ernesta Ernest, Пергар Алберта Вик-
тор, Пор Јанеза Јанез, Пукл Ивана Иванка, Риз-
ман Франца Иван, Самболец Мије Јосип, Штруцљ 
Ивана Иван, Видмар Антона Роберт, Водопивец 
Оскар ја Марија, Зеленко Карела Јоже, Зупан 
Франца Милан; 

— за примерно залагање и постигнати успеси 
во работата на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Јан Јожета Јоже, Купер Валентина Валентин, 
Окорн Ивана Јоже, Ровшник Франца Јанез, Сатлер 
Франца Франц, Седовшек Розалије Антон; 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

Кунстек Валентина Карл, Пур Јожета Јоже, 
Вердев Франца Иван. 

Бр. 125 
14 септември 1973 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата од-
лучува да се одликува 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на пријателските односи помеѓу Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија и Федерална Ре-
публика Нигерија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Soji Williams, извонреден и ополномоштен амба-
садор на Федерална Република Нигерија во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија. 

Бр. 127 
11 септември 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

69. Одлука за условите под кои може да се 
врши увоз на маслени погачи и сачми — 89 

70. Правилник за. техничките нормативи за 
електроенергетските постројки од називен 
напон над 1000 V — — — — — — — 89 

71. Правилник за примена на одредбите од 
точ. 2, За и 4а на Одлуката за користење 
обврзници на федерацијата издадени, спо-
ред член 3 ст. 2 и 3 на Законот за извршу-
вање на Буџетот на федерацијата за 1973 
година — — — — — — — — — 115 

72. Упатство за начинот на составување на 
завршната сметка на сојузните органи на 
управата — — — — — — — — — 116 

73. Упатство за начинот на издавањето, за 
текстот и за обликот на обврзниците на 
федерацијата и за пресметувањето на ка-
матата по тие обврзници — — — — — 133 

74. Решение за утврдување на стапката на 
порастот на цените на средствата за рабо-
та и на градежните услуги во 1973 година 135 

75. Одлука за условите под кои се смета дека 
воен осигуреник ги издржува членовите 
на семејството и дека членовите на семејс-
твото немаат сопствени приходи доволни 
за издржување — — — —- — — — 135 

76. Одлука за учество на воените осигуреници 
и на членовите на нивните семејства во 
трошоците за користење на здравствената 
заштита — — — — — — — — — 136 

77. Одлука за височината на надоместокот на 
патните трошоци во врска со остварува-
њето на правата од здравственото осигу-
рување — — — — — — — — — 136 

78. Одлука за височината на помошта за оп-
ремата на новородено дете — — .— — 136 

79. Одлука за височината на надоместокот на 
потребните трошоци во случај на смрт на 
осигурено лице — — — — — — — 137 

80. Спогодба за промена на затечените цени за 
одредени видови тркала за трактори и за 
тракторски приколки — — — — — 137 

81. Спогодбава промена на затечените цени 
за скроб од пченка и за скроени прера-
ботки — — — — — — — — -— 137 

82. Спогодба за промена на затечените цени 
за гумени транспортни ленти, гумени по-
гонски ремења и гумени клинести ремења 138 

83. Спогодба за промена на затечените цени 
за крстот на карданот за трактор TG-50 138 

84. Спогодба за промена на затечените цени 
за одредени видови одливки на цилиндри, 
клипни прстени, клипови и оски на кли-
пови за хидраулика — — — — — — 138 

85. Спогодба за промена на затечените цени 
за сачми од соине зрно — — — — — 138 

86. Спогодба за промена на затечените цени 
за одредени видови полупроизводи за 
терморегулатори — — — — — — — 139 

87. Спогодба за промена на затечените цени 
за одредени видови отковки — — — — 139 

88. Спогодба за промена на затечените цени 
за одредени видови отковки — — — — 139 

Одлука за оцена на уставноста и законитоста 
на член 31 од Правилникот за распределба 
на личните доходи на Станбеното прет-
пријатие во Панчево — — — — — — 140 

Одликувања — — — — — — — — — 141 
Ослободено од основниот данок на промет врз основа на мислењето на Републичкиот секретаријат за 

култура еа СР Србија бр. 413-55/72-03 од 15 август 1972 година 
Издавач: Новинска установа Службен лист на СФРЈ, Белград, Јована Ристиќа 1. Поџгг. фах 226. 

— Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристика бр. 1 — 
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