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Врз основа на членот 89 ст. 1 и 3 од Основниот 
закон за изградбата на инвестиционите објекти 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 20/67), сојузниот се-
кретар за стопанство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА 

ИЗГРАДБА НА СТАНОВИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Минималните технички услови пропишани со 

овој правилник се применуваат на изградбата на 
станови во потесни градежни реони на градови 
и населби од градски карактер. 

Минималните технички услови пропишани со 
овој правилник се применуваат на изградбата на 
станови и на комунално опремено земјиште надвор 
од потесни градежни реони од ставот 1 на овој 
член за кое, во смисла на Основниот закон за при-
донесот за користење градско земјиште („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 10/65 и 23/67), со одлука на оп-
штинското собрание е определено да се смета за 
градско земјиште, 

Одредбите на овој правилник не се применуваат 
на изградба на станбени згради за привремен пре-
стој (викенд-куќи и сл.) што се изградуваат на де-
лови од земјиштето од ст. 1 и 2 на овој член, кои 
со урбанистичкиот план односно со акт што го за-
менува урбанистичкиот план се предвидени за из-
градба на такви згради, ако со одлука на општин-
ското собрание не е определено поинаку. 

' II. МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА СТАНОВИ 

1. Простории на стан 
Член 2 

Стан образува целина и мора да има најмалку: 
претпростор, соба, простор за приготвување храна 
и простор за одржување на личната хигиена вклу-
чувајќи го и клозетот. 

Во зграда што нема централно греење стан мо-
ра да има и простор за сместување на гориво, кој 
може да биде издвоен од целината на станот. 

Во населба односно дел од населба во која не 
постои водоводна мрежа клозетот може да се из-
двои од целината на станот. 

Во стан со една соба просторот за приготвува-
ње хр-а.на мора да боде одвоен од собата. 

По исклучок од ставот 1 на овој член, гарсо-
ниера не мора да ги има сите простори на стан на-
ведени во тој став. 

2. Големина на стан 

Член 3 
Стан мора да има најмалку една соба чија по-

вршина на подот не може да биде помала од 12 irA 
Во стан со две соби површината на подот на вто-

рата соба не може да биде помала од б иА 

Во стан со три или повеќе соби површината на 
подот на третата соба односно површината на по-
дот на секоја од другите ооби не може да биде 
помала од 5 ш2. 

Член 4 
Височината на простории во стан, мерена од 

завршениот под до завршениот плафон (светла ви-
сочина), не може да биде помала од 2,40 ш. 

Ако плафон на просторија во стан не е водо-
рамен, светл-ата височина на најнискиот дел на 
таква просторија не може да биде помала од 2,20 m. 
Ако просторија се наоѓа на таван од зграда со 
стрм покрив, светлата височина на најнискиот дел 
на таква просторија не може да биде помала од 
1,50 т . 

Светлата височина на визбина просторија за 
складирање мора да изнесува најмалку 2,10 ш. 

Член 5 
Широчината на соба не може да биде помала 

од половината на должината на собата. 
Димензијата на соба бд внатрешниот раб на 

надворешниот фасаден ѕид до внатрешниот раб на 
спротивниот ѕид (длабочина) не може да биде по-
голема од две и пол светли височини на собата. Ако 
собата служи за минувалиште во други простории 
на станот, длабочината на таква соба може да се 
зголеми за 1 ш. 

3. Простор за приготвување храна 
Член 6 

Големината на просторот за приготвување храна 
(кујна) мора да биде таква што да обезбедува упо-
треба на кујнската опрема предвидена за приготву-
вање и варење храна и за миење садови. 

Кујната на стан во зграда што има водоводна 
и канализациона мрежа мора да има вграден кујн-
ски мијалник со довод и одвод на вода. 

4. Простор за одржување на личната хигиена 
Член 7 

Големината на просторот за одржување на лич-
ната хигиена мора да биде таква што да обезбедува 
употреба на опремата предвидена за одржување 
на личната хигиена. 

Во стан што се гради во населба или во дел од 
населба во која постои водоводна мрежа, односно 
во населба или во дел од населба во која не постои 
водоводна мрежа но се предвидува изградба на во-
доводна мрежа во рок од 5 години од денот на по-
четокот на градењето на станот, просторот за одр-
жување на личната хигиена мора да има место за 
точење со одвод на вода. 

Стан што е предвиден за шест или повеќе 
легла мора да има клозет во посебна просторија 
чиј под има димензии најмалку 0,80 X 1,20 т . 

Просторија за одржување на личната хигиена 
(бања, клозет и сл.) што нема прозорец или сличен 
Отвор, мора да има канал за проветрување, како и 
вештачко осветление. 

Бојлер за бања може да биде вграден само во 
таа просторија. 
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Подот на простор за одржување на личната хи-
гиена мора да биде изграден така што да спречува 
навлегув-ање на вода. 

5, Материјали, елементи и конструкции 
Член 8 

Материјалите, елементите и конструкциите што 
се употребуваат за градење на згради, мораат да 
имаат доволен степен на сигурност и отпорност 
спрема дејството на сите сили и влијанија на кои 
можат да бидат изложени. 

Изградбата на зграда мора да биде таква што 
под услови на нормално одржување на зградата да 
обезбеди трајност на зградата за време од најмалку 
60 години. 

Трајноста на зграда изградена од лесна кон-
струкција се утврдува со атест на стручна органи-
зација регистрирана за вршење такви дејности. 

6. Обработка да површини 
Член 9 

Надворешната површина на обемните ѕидови на 
зграда мораат да бид-ат отпорни спрема влијание 
и дејство на атмосферилии. 

Подовите во стан мораат да бидат отпорни 
спрема абење и хемиско дејство на средства за 
одржување чистота. Подовите на соби за дневен 
престој и за спиење мораат најмалку да им одго-
вараат на топлотните карактеристики за полутоп-
ли подови. 

Површините на ѕидовите покрај местата за то-
чење мораат да бидат обработени така што да спре-
чуваат навлегување вода во ѕид. 

7. Врати и прозорци 
Член 10 

Димензиите на отворите за врати и прозорци 
во зграда мораат да им одговараат на важечките 
југословенски стандарди. 

Вратите и прозорците мораат нормално да за-
тинаат. 

Балконските врати и надворешните прозорци 
мораат де бидат изработени така што да не пропуш-
таат удирен дожд. 

Застапената површина на прозорците мора да 
биде пристапна за перење од обете страни. 

Квалитетот на површинската заштита на вра-
тите и прозорците мора најмалку да му одговара 
на квалитетот на заштитата што се постигнува со 
две заштитни премачкување. 

Влезните врати во стан мораат да имаат светла 
широчина од најм-алку 0,80 m и мораат да бидат 
снабдени со сигурносна брава. Бравите за влезните 
врати во станови на една зграда мораат да бидат 
снабдени со различни клучеви. 

8. Огради и парапети 
Член И 

Сите прозорци чиј парапет е понизок од 0,90 ш, 
мерено од нивото на завршениот под, освен про-
зорците во приземје и прозорците што гледаат на 
балкони, тераси или галерии, мораат да имаат до-
датн-а заштитна ограда чиј горни раб (ракофат) се 
наоѓа на височина од најмалку 0,90 m над заврше-
ниот под. 

Оградата на балкон, тераса или галерија мора 
да има височина од најмалку 1 т , мерено од завр-
шениот под до горниот раб на оградата. Ако широ-
чината на горниот раб на ограда е поголема од 
0,50 т , височината на ограда може да биде и помала 
од 1 т , но не помала од 0,80 т . 

Отворите на парапет односно на ограда ако не 
е полна, мораат да бидат такви низ нив да не може 
да помине предмет со пречник поголем од 14 cm. 

9. Столбиште 
Член 12 

Во зграда со заедничко столбиште светлата ши-
рочина на столбишниот крак, подесот и минува-
лиштето до становите не смее да биде помала од 
1,10 т . 

Од влезот во зградата до една од просториите 
на стан мора да се обезбеди слободен простор за 
несмеќавано носење носила односно предмети во 
големина 2,00 X 0,50 X О,60 т . 

Сите скалила во столбишниот крак мораат да 
бидат од иста височина и иста широчина на газа-
лиштето. 

Влезната врата на повеќекатна зграда мора да 
биде опремена со повикувачко ѕвоно. 

Зграда со два или повеќе ката мора да биде 
снабдена со сандачиња за писма, сместени во заед-
ничкиот влез на зградата. 

10. Дигалка за лица (лифт) 
Член 13 

Во зграда со приземје и со повеќе од четири 
ката мора да се изгради простор за вградување 
лифт. 

Во зграда со приземје и со повеќе од осум ката 
мора да се изгради простор за вградување два 
лифта. 

11. Водовод 
Член 14 

Во зграда што се гради во населба или во дел 
од населба во која постои водоводна мрежа, односно 
во населба или дел од населба во која не постои 
водоводна мрежа но се предвидува изградба на во-
доводна мрежа во рок од 5 години од денот на по-
четокот на градењето, станот мора да има најмалку 
две места за точење и одвод на вода. 

По исклучок од ставот 1 на овој член, гарсоние-
ра мора да има најмалку едно место за точење со 
одвод на вода. 

Уредот за снабдување со вода односно изворот 
за снабдување со вода мора да биде обезбеден од 
загадување и смрзнување. 

Водоводната мрежа во стан мора да ги испол-
нува сите услови предвидени за приклучување на 
соодветниот систем за снабдување со вода. 

12. Канализација 
Член 15 

Во зграда што се гради во населба или во дел 
од населба во која постои водоводна мрежа, станог 
мора да има вградена канализациона мрежа и 
соодветен одвод за отпадни води. 

Во зграда што се гради во населба или во дел 
од населба која не постои водоводна мрежа но се 
предвидува изградба на водоводна мрежа во рок 
од пет години од денот на почетокот на градењето 
на зградата, станот мора да има вградена канали-
зациона мрежа. 

13. Електроинсталација 
Член 16 

Во зграда што се гради во населба или во дел 
од населба во која постои електрична мрежа, од-
носно во населба или во дел од населба во која не 
постои електрична мрежа но се предвидува изград-
ба на електрична мрежа во рок од 5 години од де-
нот на почетокот на градењето на зградата, станот 
мора да има вградена електрична инсталација. 

14. Греење 
Член 17 

При изградбата на стан мора да се обезбеди 
Можност за загревање на станот на безбеден начин. 

Станот мора да има најмалку еден приклучок 
на оџачкиот канал кој мора да им одговара на ба-
рањата на топлотната техника, 
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15. Изнесување на ѓубре 
Член 18 

Зграда со повеќе од осум станови мора на по-
годно место во приземје да има простор за сместу-
вање канти за ѓубре. 

Зграда со приземје и со повеќе од седум ката 
мора да биде опремена со канал за ѓубре односно 
со соодветен уред. Таква зграда мора да има посе-
бен простор со уред за прифаќање на ѓубре, со вен-
тилација, со место за точење и место за одвод на 
вода. 

16. Природно осветление 
Член 19 

Собите и кујните во стан мораат да се осветлу-
ваат непосредно преку еден или повеќе прозорци 
или балконсга врати. Вкупната застаклена повр-
шина на тие отвори мора да изнесува најмалку 
една седмина од површината на подот односно про-
сторијата, при што не се земаат предвид застапе-
ните површини до височина од 0,50 m над заврше-
ниот под. 

17. Заштита од влага 
Член 20 

Сите простории на зграда, без оглед на нивната 
намена, мораат да бидат трајно заштитени од на-
влегување влага во хоризонтален и вертикален 
правец, како и од навлегување атмосферски и под-
земни води. 

Подовите на станбени простории што се изгра-
дуваат на подрачје на плавни води мораат да се 
постав-ат најмалку на 0,50 m над највисокото ниво 
на тие води. 

18. Топлотна заштита 
Член 21 

До донесувањето на технички прописи за то-
плотна изолација на зградите, коефициентот ита 
топлотното поминување за обемните ѕидови на 
згради не може да биде поголем од: 

1,54 Kcal/m2h0C за I климатска зона 
1,33 „ за И „ 
1,18 „ за III 
При определувањето на коефициентот од ставот 

1 на овој член мора да се води сметка за летната 
и зимската акумулација на топлината, за дифузи-
јата на парата и за отпорноста на конструкцијата 
и споевите на конструкцијата спрема навлегување 
на воздух. 

За меѓукатни конструкции и рамни покриви на 
зграда коефициентот на топлотното поминување не 
може да биде поголем од 1,12 Kcal/m2h0C за две 
климатски зони. 

19. Заштита од бука 
Член 22 

До донесувањето на технички прописи за звуч-
на изолација на згради, меѓукатните конструкции 
и ѕидовите помеѓу два соседна стана мораат да би-
дат изградени така што да обезбедат звучна изола-
ција од најмалку 45 dB за звук што се пренесува 
со воздухот во подрачјето на средните фреквенции 
(300 до 1000 херца), односно звучна изолација што 
се постигнува со грубо изградена бетонска меѓу-
катна конструкција во тежина најмалку 300 kg/m8, 
односно звучна изолација што се постигнува со 
ѕид од полна тула во тежина најмалку 300 kg/m4, 
измалтерисани од двете страни. 

20. Заштита од пожар 
Член 23 

Зградите мораат да бидат заштитени од пожар 
Според важечките прописи. 

21. Заштита од снег 
Член 24 

На покривите од згради во И и Ш климатска 
Зона, чиј наклон на покривот е поголем од 250, мо-

раат да се постават снегобрани, ако покрај такви 
згради се наоѓа уличен тротоар. 

III. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 25 
Одредбите на овој правилгож се однесуваат на 

изградбата на станови чие градење започнува по 
1 март 1968 година. 

Член 26 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 3950 

19 октомври 1967 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за стопанство, 

др Боривое Јелиќ, с. р. 

588. 

Врз основа на членот 11 од Основниот закон за 
прометот на запаливи течности („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 10/65), сојузниот секретар за внатрешни 
работи пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ДРЖЕЊЕ МАСЛО ЗА 

ГОРЕЊЕ 

Член 1 
Државните органи, работните и други органи-

зации и поединци, што користат ма)Сло за горење 
должни се при сместувањето и држењето масло за 
горење да се придржуваат кон одредбите на Тех-
ничките прописи за сместува,ње и држење масло за 
горење, што се отпечатени кон овој правилник и 
се негов составен дел. 

Техничките прописи од ставот 1 на овој член 
не се однесуваат на сместување и држење масло 
за горење во технолошкиот процес на производство-
то. преработката и прометот на нафта и нафтини 
деривати. 

Член 2 
Државните органи и работните и други органи-

зации се должни во постојните складишта за смес-
тување масло за горење да спроведат мерки на" 
обезбедување предвидени со одредбите на овој пра-
вилник во рок од две години од денот на неговото 
влегување во сила. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен л изет на СФРЈ". 

Бр. 223-83/27 
26 октомври 1967 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи. 

Радован Стијачиќ, с. р, 

ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ 
ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ДРЖЕЊЕ МАСЛО ЗА 

ГОРЕЊЕ 

1 ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1 Како масло за горење во смисла на овие Тех-

нички прописи се сметаат сместите на ј а в е -
но водород добиени оо преработка на сурова 
нафта, јаглен и шкрилци и други производи 
од овие суровини што имаа,т точка на палење 
над 40^, 
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1.2 Одредбите на овие Технички прописи се од-
несуваат на сместување и држење: 
а) ма-сло за горење во домаќинства и деловни 

и други простории екстра лесно (LD-EL) 
JUS В.Н2.432 (во понатамошниот текст: 
масло за домаќинство) и дизел-гориво лес-
но (D2) JUS В Н2.411 (во понатамошниот 
текст: дизел-гориво (D2). 

б) масло за горење за централни греења и по-
гонски потреби: 
— дизел-гориво, лесно (D2) JUS В.Н2 411; 
— ма-сло за домаќинство, ек-стра лесно 

(LD-EL) JUS В.Н2.432; 
— масло за горење, специјално JUS В.Н2.430; 
— масло за горење, лесно JUS В.Н2.440; 
— масло за горење, средно (L6B) JUS В Н2. 

441; 
— масло за горење, тешко JUS В.Н2.442. 

(Масла: специјално, лесно, средно и теш-
ко — во понатамошниот текст: масло за 
горење) 

2 МАСЛО ЗА ДОМАЌИНСТВО 
2.1 Масло за домаќинство мора да се држи: 

а) во садови со волумен до 25 литра, од нес-
кршлив и за масло непрописен материјал; 

б) во бочви со волумен' до 200 литра. од чели-
чен лим или на него соодветен материјал; 

в) во резервоари од чел.ичен лим или друг со-
одветен материјал. 

2.11 Садовите од точката 2.1 на овие прописи сме-
ат да се полнат најмногу до 95% од нивниот 
волумен. 

2.2 СМЕСТУВАЊЕ МАСЛО ЗА ДОМАЌИНСТВО 
ВО СТАНБЕНИ ПРОСТОРИИ 

2.21 Масло за домаќинство не смее да се сместува 
во заеднички простории, минувалишта, стол-
бишта. ходници, ниту во нена станеви тавански 
простории. 

2.22 Во простории на еден стан смее да се држи 
до 50 литра масло за домаќинство, и тоа во 
садови со волумен до најмногу 25 литра. 

2.23 Садовите со масло за домаќинство не смеат да 
се сместуваат на места што се изложени на 
директно влијание од извори на топлина. 

2.3 СМЕСТУВАЊЕ МАСЛО ЗА ДОМАЌИНСТВО 
ВО ВИЗБИ И ПРИЗЕМЈА НА СТАНБЕНИ 
ЗГРАДИ 

2.31 Во визбени простории на станбени згради од-
носно во простории на приземје што несе на-
менети за живеење смее да се држи најмногу 
до 200 литра масло за домаќинство по еден 
стан. 

2.311 Вкупната количина на масло за домаќинство 
за греење на една станбена зграда со едно 
столбиште не смее да биде поголема од 2.000 
литра. а кај станбени згради со повеќе стол-
бишта (блок) - не смее да биде поголема од 
2.000 л итра по секое столбишта 

2 32 Количините на масло од 50 до 200 литра по 
стан мораат да се складираат во засебни 
простории што се одделени со полни ѕидови 
изградени од незапалив материјал, а вратите 
на тие простории мораат да бидат однатре 
заштитени со огноотпорен материјал. 

2.321 Огноотпорноста на складишните простории, 
вклучувајќи ја и нивната врата, мора да из-
несува .два часа. 

2.33 Подот на складишните простории од точката 
2.31 на овие прописи мора да биде изграден од 
незапалив и за масло непропусен материјал. 

2.34 Просториите во кои се држи масло за дома-
ќинство не смеат да имаат отвори за чистење 
оџаци и отвори споени со Јавната канализа-
ција. 

2.35 Просторијата во која се држи сад со масло за 
домаќинство мора да има праг од толкава ви-
сочина што маслото, во случај на истурување, 
да не се разлева надвор од про-сторијата. Ако 
поросторијата нема таков праг, садот со масло 
за домаќинство мора да има простор за при-
фаќање, на пример: бетонски базен, метална 
тава или сличен сад што може да ја прими со-
држината на сите садови наголемена за 100/о 
од волуменот. 

2.36 Во просториите каде е сместено масло за до-
маќинство не смеат да се држат лесно запа-
ливи, експлозивни и други опасни материи. 

2.37 Простор-иите за сместува.ње масЈ^ за домаќин-
ство мораат да имаат отвори за проветрување, 
заштитени со метална мрежа изработена од 
не'ргосна жица со 33 окца на cm2. 

2.4 СМЕСТУВАЊЕ МАСЛО ЗА ДОМАЌИНСТВО 
ВО ПРОСТОРИИ НА СЛОБОДНО СТОЕЧКИ 
СТАНБЕНИ ЗГРАДИ СО НАЈМНОГУ ЧЕ-
ТИРИ СТАНА 

2.41 Во визбени простории на слободно стоечки 
станбени згради со најмногу четири стана од-
носно во нивни про-стории на приземје п п ме 
се наменети за живеење ^ смее да се држи до 
500 литра масло за домаќинство за еден стан 
— во садови, бочви или резервоари. 

2.42 Бочвите и резервоарите со масло за домаќин-
ство мораат да имаат соодветни уреди за пол-
нење и празнење, а резервоарите мораат да 
бидат зацврстени. 

2.43 Просториите за сместување масло за домаќин-
ство од точката 2.41 на овие прописи мораат 
да бидат изградени во согласност со одредбите 
на точ. 2.32 до 2.37 на овие прописи. 

2.5 СКЛАДИШТА ЗА СМЕСТУВАЊЕ МАСЛО ЗА 
ДОМАЌИНСТВО НАДВОР ОД СТАНБЕНИ 
ЗГРАДИ 

2.51 Во складишта надвор од станбени згради 
смее да се држи во одвоени простории до 1 ООО 
литра масло за домаќинство за еден стан. 
Оваа количина мора да се држи во бочви со 
волумен до 200 литра или во резервоари. 

2.511 Поголеми количини масло за домаќинство за 
еден стан можат да се држат во складишта 
надвор од станбените згради под условите 
предвидени во точ. 3.2 до 3.46 на овие прописи. 

2.52 Просториите за сместување на масло за дома-
ќинство надвор од станбени згради од точката 
2.51 на овие прописи мораат да бидат оддале-
чени од сите други надземни згради најмалку 
5 метра. 

2 522 Просториите од точката 2.52 на овие прописи 
мораат да ги исполнуваат условите предвиде-
ни со точ. 2.32 до 2.37 на овие прописи. 

2.53 Резервоари за сместување масло за домаќин-
ство со волумен до 1.000 литра мораат да 
имаат: t 
а) приклучок за полнење и празнење, со со-

одветни делови за затворање или со капа; 
б) оддивна цевка, што мора да биде изведена 

во надворешниот слободен простор на висо-
чина од најмалку 2,5 метра од нивото на 
теренот. Горниот отвор на оддивната цевка 
мора да биде заштитен со метална мрежич-
ка (точка 2.37). 
Резервоарите мораат да бидат изработени 
од челичен лим во дебелина од најмалку 2 
mm или од друг соодветен материјал. 

2.531 Резервоарите со волумен над 1.000 л итра мо-
раат да и одговараат на одредбата од точката 
3.251 на овие прописи. 
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2.6 СМЕСТУВАЊЕ ДИЗЕЛ-ГОРИВО D2 ЗА ДЕ-
ЛОВНИ ПРОСТОРИИ. УСТАНОВИ И ЗАНА-
ЕТЧИСКИ ДУЌАНИ 

2.61 Дизел-гориво D2 за деловни простории, уста-
нови и занаетчиски дуќани се сместува според 
одредбите на точ. 2.1 до 2.531 на овие прописи, 
со тоа што една нивна просторија во се се 
изедначува со еден стан. 

2.62 Садови со дизел-гориво D2 мораат да се смес-
туваат надвор од просториите што се греат 

3 МАСЛА ЗА ГОРЕЊЕ ЗА ЦЕНТРАЛНИ ГРЕ-
ЕЊА И ПОГОНСКИ ПОТРЕБИ 

3.1 РЕЗЕРВОАРИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ МАСЛО ЗА 
ГОРЕЊЕ ЗА ЦЕНТРАЛНИ ГРЕЕЊА И ПО-
ГОНСКИ ПОТРЕБИ 

3.11 Според намената резервоарите за сместување 
масло за горење за централни греења и погон-
ски потреби се делат на: ек лади шии и погон-
ски (дневни). 

3.12 Складашни резервоари можат да бидат: 
а) вкопани; 
б) пол увкопани; 
в) надземни; 
г) во посебни за таа цел изградени објекти; 
д) во зграда на потрошувач. 

3.2 ВКОПАНИ СКЛАДИШНИ РЕЗЕРВОАРИ 
3.21 Вкопани резервоари се поставуваат така што 

горниот раб на резервоарот да е еден метар 
под површината на земјиштето, оддалечена 
хоризонтално најмалку 2 метра од надвореш-
ниот ѕид на зградата во која се троши гори-
вото. од соседниот објект, водоводот и гасо-
водот. 

3.211 При складирањето масло за домаќинство и ди-
зел-гориво D2, оддалеченоста на резервоарот 
од наведените објекти, освен од објектите што 
го трошат, се зголемува на 4 метра, со тоа овие 
резервоари да не можат да бидат од поголем 
волумен од 1.000 т 3 . 

3.22 Ако вкопан резервоар се поставува на место 
над кое се врши сообраќај со возила, покри-
вната над резервоарот мора да ја има потреб-
ната носивост утврдена со претсметка. 

3.23 Меѓусебната оддалечност на плаштовите на 
резервоарите мора да изнесува најмалку 70 cm. 

3.24 Резервоарите се поставуваат со надолжен пад 
од 1% спрема отворот за испуштање. 

3.25 Резервоарите се изградуваат од челичен лим 
во дебелина од најмалку 5 mm или од друг 
соодветен материјал. 

3.251 Резервоарите мораат да имаат: 
а) отвор за влегување, со пречник од најмал-

ку 50 cm, со капак што затвора непропусно; 
б) оддивна цевка, со внатрешен пречник од 

најмалку 38 mm, изведена над нивото на 
околниот терен на најмалку 2,5 метра висо-
чина. Завршетокот на оддивната цевка мо-
ра да биде заштитен со метална мрежичка 
(точка 2.37) и оддалечена од отворите на 
зградата (врати, прозорци) најмалку 1,5 
метар; 

в) приклучок за полнење на резервоарот, со 
капак или капа со навој; 

г) приклучок за празнење на резервоарот, со 
капак; 

д) систем за отстранување на талог; 
ѓ) уред за мерење на количината или нивото 

на масло во резервоарот; 
е) систем за контрола на евентуално пропушта-

ње на резервоарот, каде постои опалност од 
загадување на водоводните слоеви^ 

3.26 Отвори на ѕид на зграда во која се троши го-
ривото, а низ кои отвори минуваат цевоводи, 
мораат да бидат изведени непропусно за масло. 

3.27 Пред вкопувањето и изолирањето инвестито-
. рот мора комисиски да го испита резервоарот 

и инсталациите со воден притисок од 1 до 2 
кр/ст2 на непропусно^. 
Записникот за испитувањето на резервоарот со 
воден притисок го чува инвеститорот до пов-
торното испитување кога за тоа ќе се укаже 
потреба. 

3.271 Пред вкопување резервоарот мора прописно да 
се изолира против 'рѓосување. 

3.272 На терени каде постои подземна вода на дла-
бочина на вкопот, резервоарите мораат да се 
обезбедат од потисок. 

3.3 ПОЛУВКОПАНИ СКЛАДИШНИ РЕЗЕРВО-
АРИ 

3.31 Полувкопан резервоар е складишен резервоар 
чија оска се наоѓа надвор од нивото или неш-
то пад нивото на о-колното земјиште. 

3.32 Над горниот плашт на полувкопан резервоар 
мора да има најмалку 1 метар дебел слој зем-
ја или друг материјал што дава соодветна изо-
лације (заштита). 

3.33 Одредбите на точ. 3.21 до 3.272 на овие про-
писи се однесуваат и на полувкопаните резер-
воари. 

3.4 НАДЗЕМНИ СКЛАДИШНИ РЕЗЕРВОАРИ 
3.41 Надземните склад шини резервоари се израбо-

туваат од челичен лим или друг соодветен ма-
теријал, а можат да се постават во лежечка 
или стоечка положба. 

3.42 Надземен резервоар односно група резервоари 
за масло за горење се поставува најмалку на 
оддалеченост од објеките на корисниците што 
не ги трошат непосредно овие горива: 
а) резервоари со вкупен волумен до 2000 т ѕ 

— на оддалеченост од 5 метра; 
б) резервоари со над 200 до 500 m3 — на одда-

леченост од 8 метра; 
в) резервоари со над 500 m8 — на оддалече-

ност од 10 метра. 
Во случај на складирање масло за домаќинство 
и дизел-гориво D2, оддалеченостите од оваа 
точка се зголемуваат за 1009/о. 

3.421 Од објектите на котларници на индустриски 
потрошувачи што непосредно користат масло 
за горење, оддалеченоста не смее да биде по-
мала од 2 метра за резервоари со волумен до 
200 т 8 , и не помала од 5 метра за резервоари 
со волумен над 200 т 8 , а при користењето 
масло за домаќинство и дизел-гориво D2, од-
далеченоста се зголемува за 50%. 

3.43 Минималните меѓусебни оддалеченоста поме-
ѓу плаштовите на надземните лежечки резер-
воари мораат да изнесуваат: 
а) 0,7 метра за резервоари оо волумен до 

50 т ѕ ; 
б) 1 метар за резервоари со поединечни волу-

мени над 50 до 100 т 3 . 
3.431 Минималните меѓусебни оддалеченоста помеѓу 

плаштевите на надземните вертикални резер-
воари мораат да изнесуваат: 
а) 1 метар за резервоари со поединечни волу-

мени до 100 т ѕ ; 
б) 6 метра за резервоари со поединечни волу-ч 

мени над 100 до 3.000 т 8 ; 
3) 15 метра за резервоари со поединечни в^н 

лупени над 3.000 т 8 , 
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3.432 Оддалеченостите од тон. 3.43 и 3.431 на овие 
прописи се однесуваат на резервоарите во кои 
е сместено масло за горење, масло за дома-
ќинство и дизел-гориво D2. 

3.433 Ако во една група резервоари се наоѓаат ре-' 
зервоари со различен волумени, оддалечено-
стите се определуваат според оддалеченоста 
што се бара за поголем,и резервоари. 

3.44 Надземно поставени поединечни резервоари 
или групи резервоари со волумен над 100 т ѕ 

мораат да имаат заштитен базен, изработен од 
набиена земја или бетон од соодветна цврсти-
на и непрооденост. 

3.441 Резервоар односно група резервоари со вкрстен 
волумен до 3.000 т 3 можат да се сместуваат 
во рамките на ист заштитен базен. 

3.442 Резервоар со волумен над 3.000 т 3 мора да 
има сопствен заштитен базен. 

3.443 Волуменот на заштитен базен мора да биде 
толкав што да може да ја прими: 
— целокупната содржина на еден резервоар; 
— 80% од содржината на два резервоари во 

ист базен; 
— 70% од содржината на три резервоара во 

ист базен; 
— 60% од ^содржината на четири или повеќе 

резервоари во ист базен. 
3.45 Резервоари што се поставуваат над земјата 

мораат да имаат: 
а) отвор за влегување во резервоарот, со преч-

ник од најмалку 50 cm, со капак што зат-
вора непропусно, со тоа што стоечки над-
земни резервоари мораат да имаат два вак-
ви отвори, еден на плаштот а другиот на 
покривот; 

б) оддивна цевка на резервоарот изведена нај-
малку на 2,5 метра над нивото на околниот 
терен. Одбивните цевки на резервоари со 
масло за горење мораат да бидат од со-
одветен пречник, а отворот мора да биде 
заштитен со метална мрежичка (точка 2.37). 
Резервоарите со масло за домаќинство и 
дизел-гориво D2 мораат да имаат пропишан 
вентил за дишење; 

в) приклучок за полнење на резервоарот, со 
капак; 

г) приклучок за празнење на резервоарот, со 
капак; 

д) приклучок за испуштање на талог, со 
капак; 

ѓ) уред за мерење количината или нивото на 
масло во резервоарот 

3.46 Отворите на цевоводи низ насип на базен, ѕи-
довите на пумпната куќа и на котларница мо-
раат да бидат изведени непропусно за масло. 

3.5 СКЛАДИШНИ РЕЗЕРВОАРИ ВО ПОСЕБНО 
ЗА ТАА ЦЕЛ ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ 

3.51 Складишни резервоари можат да се сместу-
ваат и во објекти посебно изградени за таа 
цел над земјата, спуштени во земјата или под 
земјата. Овие објекти мораат да бидат изгра-
дени од незапалив материјал. 

3.52 Отпорноста спрема огин на објектите наве-
дени во точката 3.51 на овие прописи, во кои 
се сместуваат складишни резервоари мора да 
изнесува најмалку 6 часа, вклучувајќи ја тука 
и вратата. 

3.53 Објектите од точката 3.51 на овие прописи из-
градени над земјата или спуштени во земјата 
— за сместување масло за домаќинство и 
дизел-гориво D2, мораат да бидат оддалечени 
од други објекти најмалку 3 метра - со резер-
воарите со волумен до 200 ш3, а со резервоа-
рите со волумен над 200 m8 — 5 метра. При 
склад,ирањето масло за горење во овие објек-
ти оддалеченоста се намалува најмалку на 1 
метар. 

3.531 Подземните објекти од точката 3.51 на овие 
прописи мораат да бидат оддалечени од други 
објекти најмалку 1 метар — со резервоарите 
со волумен до 500 т 3 , а 3 метра — со резер-
воарите со волумен над 500 т 3 без оглед дали 
во нив е сместено масло за домаќинство, ди-
зел-гориво D2 или масло за горење. 

3.532 Подземни објекти се објекти чиј горни раб 
е во нивото или под нивото на околното зем-
јиште. 

3.533 Ако објектите од точката 3.531 на овие про-
писи се изградени на место над кое се врши 
сообраќај на возила, конструкцијата на об-
јектот мора да има потребна носивост утврде-
на со претсметка. 

3.54 Објектите од точката 3.51 на овие прописи мо-
жат да бидат во состав на котларница одно-
сно покрај котларница, но во тој случај про-
сторот на котларницата од просторот на скла-
диштен мора да биде одвоен со огноотпорен 
ѕид и врати на височина на нивото на излевот. 

3.55 Просторот во кој се сместени резервоари мо-
ра да има соодветно проветрување. 

3.56 Резервоари сместени во објект, мораат да им 
одговараат на условите определени за скла-
дишта резервоари вкопани вземја (точ. 3.21 
до 3.272) и складишта! резервоари поставени 
над земја (точ. 3.45 и 3.46), со тоа што оддив-
ната цевка мора да биде изведена надвор од 
објектот. 

3.6 СКЛАДИШНИ РЕЗЕРВОАРИ ВО ЗГРАДИ 
НА ПОТРОШУВАЧИ 

3.61 Складишни резервоари можат да се сместат 
во зграда на потрошувач само ако не постои 
можност за поставување на резервоарите на 
некој друг начин предвиден во точката 3.12 
на овие прописи. 

3.62 Вкупниот волумен на резервоарите сместени 
во зграда на потрошувач не смее да биде по-
голем од 30 ш8 масло за домаќинство и ди-
зел-гориео D2, или од 100 т 3 масло за горење. 

3.63 Просторија во која е сместен резервоар мора 
да има директен излез во слободниот простор 
и да биде противпожарно одделена хоризон-
тално и вертикално од сите соседни простории 
и од котларницата, а изградена според одред-
бите на точ. 3.52 и 3.54 на овие прописи. 

3.631 Просториите за сместување резервоари мо-
раат да бидат изградени според одредбите на 
точ. 2.33 до 2.37 на овие прописи. 

3.632 Отворот во ѕид низ кој минуваат цевоводи од 
складираниот простор во котларницата, мора 
да биде изведен непропусно за масло. 

3.633 Просторијата во која се сместени резервоари 
мора да има проветрување. 

3.64 Резервоарите треб-а да се сместат, ако е тоа 
можно, во простории што гледаат на улица 
или двор. 

3.65 Резервоарите мораат да имаат: 
а) отвор за влегување во резервоарот, со 

пречник од најмалку 50 сш, со капах кој 
затвора непропусно; 

б) оддивна цевка од соодветен пречник, из-
ведена надвор од зградата, најмалку 2,5 
метра над нивото на околното земјиште, 
чиј отвор мора да биде заштитен со мре-
жичка односно^ со вентил за дишење кај 
масло за домаќинство и дизел-гориво D2 
и оддалечен од отворите на зградата (врати, 
прозорци) најмалку 1,5 метра; 

в) приклучок за полнење на резервоарот, со 
капа или капак, кој е сместен во лимен 
заклучан орман на зградата или во окно; 

г) приклучок за празнење на резервоарот, со 
капак; 
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д) приклучок за испуштање на талог, со ка-
пак; 

ѓ) уред за мерење на количината или нивото 
на масло во резервоарот. 

3.7 ПОГОНСКИ РЕЗЕРВОАРИ 
3.71 Погонски (дневни) резервоари можат да се 

сместат во просторијата на котларница. 
3.72 Волуменот на погонските резервоари не смее 

да биде поголем од дневната потрошувачка, 
а најголема до 2.000 литра во котларниците 
наведени во одредбите на точката 3.6 на овие 
прописи, а во котларниците надвор од објек-
тот - до 5.000 литра. 

3.73 Во индустриски објекти можат да се постават 
повеќе погонски резервоари во иста просто-
рија, со тоа што секоја поединечно да не може 
да има волумен поголем од 1.000 литра. 

3.74 Кај потрошувачи со помала потрошувачка 
(хотелски и болнички кујни, занаетчиски об-
јекти, л-аборатории и др.) може да се смести 
погонски резервоар за повеќедневна потро-
шувачка, а најмногу со волумен до 500 литра. 

3.75 Погонските резервоари се испитуваат според 
точката 3.27 на овие прописи и мораат да 
имаат: 
а) оддивна цевха од соодветен пречник, изве-

дена надвор од зградата најмалку на 2,5 
метра над околното земјиште, чиј отвор 
мора да биде заштитен со метална мре-
жичка; 

б) уред што спречува прелевање 
4 МЕРКИ НА СИГУРНОСТ 
4.1 Масло за горење може да се загрева до тем-

пература што е 20оС под точката на запали-
воста, а маслата чија точка на запаливост 
преминува 100оС можат да се загреваат нај-
многу до 80оС, 

4.11 За да се спречи загревање на масло за горење 
над температурите наведени во точката 4.1 на 
овие прописи мораат да се постават автомат-
ски регулатори на температурата или термо-
стати со звучно предупредување. 

4.12 Не е дозволено загревање на масло за горење 
со отворен пламен. 

4.2 Погонските пумпи за гориво можат да се сме-
стат одвоено од складиштаот простор на мас-
лото за горење, или во складишен простор — 
со соодветни сигурносни уреди. 

4.3 За почетно гаснење пожар мораат: 
а) ако во складиште има од 1.000 до 5.000 

литра масло за домаќинство или дизел-го-
риво D2, на згодно место да се постават два 
рачна апарата за гаснење пожар со сув 

' прав, тип „Ѕ-6"; 
б) ако во складиштето има над 5.000 до 30.000 

литра масло за домаќинство или дизел-го-
риво D2, на згодно место да се постават два 
рачна апарата за гаснење со сув прав, тип 
„Ѕ-9"; 

в) ако во складиштен има над 30.000 до 
100.000 литра масло за домаќинство или 
дизел-гориво D2, на згодно место да се по-
стави најмалку еден апарат за гаснење 
пожар со сув прав, тип „Ѕ-50". 

4.31 Надземни резервоари со волумен од 100.000 
до 300.000 литра масло за домаќинство или 
дизел-гориво D2 мораат да имаат два апарати 
од типот „Ѕ-50", а надземни резервоари со во-
лумен над 300.000 литра масло за домаќинство 
или дизел-гориво D2 мораат да имаат соодве-
тен систем за гаснење пожар и хидрантска 
мрежа. 

4.4 Во котларница и други погони мора да биде 
поставен најмалку по еден рачен апарат з^ 
почетно гаснење на пожар со сув прав, тип 
„Ѕ-6", сандак со песок во содржина до 0,25.ш' 

t со лопата и соодветен хидрант. 

I 

589. 

Врз основа на членот 37 од Основниот закон за 
хидрометеоролошката служба („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/65), во согласност со сојузниот секре-
тар за стопанство, директорот на Сојузниот хидро-
метеоролошки завод пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА РАБОТАТА И ИНСТРУМЕНТАЛНАТА ОПРЕМА 
НА МЕТЕОРОЛОШКИТЕ СТАНИЦИ И ДРУГИ 
СЛУЖБИ ЗА МЕТЕОРОЛОШКА ПОМОШ НА 
ВОЗДУХОПЛОВСТВОТО НА АЕРОДРОМИ ОТВО-

РЕНИ ЗА ЈАВЕН ВОЗДУШЕН СООБРАЌАЈ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат инструмен-

талната опрема, делокругот и начинот на работа 
на метеоролошките станици и други служби за ме-
теоролошка помош на воздух ал ловството на аеро-
дроми отворени за јавен воздушен сообраќај (во 
понатамошниот текст: метеоролошки центар). 

Член 2 
Задача на метеоролошки центар е на аеродроми 

отворени за јавен воздушен сообраќај (воздухоплов-
ни пристаништа), во воздушниот простор на Југо-
славија и на меѓународните линии за летање на 
домашни воздухоплови да собира и обработува 
метеоролошки информации и со тие информации 
да го снабдува цивилното воздухопловство. 

Член 3 
Метеоролошки центар се 'организира на секое 

воздухопловно пристаниште, а неговиот обем на 
работите зависи од фреквентноста на воздушниот 
сообраќај на воздухопловното пристаниште и од 
потребата за обединување на метеоролошките ин-
формации за определен број воздухопловни прис-
таништа. 

Метеоролошки центар може да биде главен, по-
мошен и дополнителен. 

Член 4 
Метеоролошки центар мора да биде снабден со 

инструментална и друга опрема, која обезбедува 
собирањето и обработката на метеоролошките по-
датоци, како и нивното доставување до корисниците, 
да се врши на современ начин. 

Член 5 
Метеоролошка станица во состав на метеоро-

лошки центар е должна, покрај набљудувањата и 
мерењата за потребите на цивилната воздушна 
пловидба, на барање од хидрометеоролошкиот за-
вод да врши и други метеоролошки набљудувања 
и мерења, под услов тие набљудувања и мерења да 
не го попречуваат извршувањето на програмата за 
метеоролошка помош на воздухопловство^. 

Метеоролошка станица мора да се постави и да 
се одржува така што да обезбедува постојано и 
непречено собирање метеоролошки податоци. 

II. ДЕЛОКРУГ И НАЧИН НА РАБОТА НА 
МЕТЕОРОЛОШКИ ЦЕНТАР 

А, Делокруг 
1. Главен метеоролошки центар 

Член 6 
Метеоролошка станица во состав на главен ме-

теоролошки центар врши: редовни набљудувања и 
мерења на метеоролошки елементи и појави на се-
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која половина час, специјални1 набљудувања и ме-
рења на метеоролошки елементи и појави според 
упатството за односното воздухопловно пристаниште 
и повремени набљудувања и мерења на видливоста 
долж пистата. 

Во поглед издавањето прогнози и информации 
главен метеоролошки центар: 

1) собира и внесува на карти податоци добиени 
со приземно и височинско набљудување и со три-
димензиона анализа ги определува временските на-
стани што влијаат врз операциите на летање, при 
ипо податоците добиени со приземно набљудување 
се вцртуваат на определени карти секои три од-
носно шест часа, а податоците добиени со височин-
ско набљудување — секои 12 часа на карти од 850, 
700, 500, 300 и 200 милѕибарски површи-ни; 

2) изработува анализи и прогностичши карти за 
значајното време во определен час, карти од 700, 
500, 300 и 200 милибарохи површини, за височините 
на тропопаузата и најсилниот ветар, карти на вер-
тикалниот градиент на брзината на ветрот, како и 
други помошни и дополнителни карти што служат 
за подолго и попрецизно давање прогнози; 

3) снабдува помошни и дополнителни метеоро-
лошки центри со прогнози за летање (QFA) и со 
прогнози за воздухопловни пристаништа (QFZ); 

4) составува прогнози за воздухопловни при-
станишта; 

5) составува редовни извештаи за состојбата на 
врем-ето на своето воздухопловно пристаниште 
(AERO) и прогноза за тенденцијата на развојот на 
времето за следниот час или два (TREND); 

6) составува извештаи за опасните временски 
пој-ави (SIGMET), што се вклучуваат во меѓународ-
ната размена и им се ставаат на располагање на 
службите на воздушниот сообраќај; 

7) одржува метеоролошко бдеење на воздухо-
пловните пристаништа и воздушниот простор во 
својата област; 

8) му приготвува метеоролошки информации на 
центарот за водење воздухоплови и контрола на 
воздушната пловидба при пребарување по исчезнат 
воздухоплов; 

9) го запознава обласниот центар за водење 
воздухоплови и контрола на воздушната пловидба 
со метеоролошките елементи и појави што се неоп-
ходни за водење воздухоплови; ^ 

10) го запознава аеродромскиот центар за во-
дење воздухоплови и контрола на воздушната пло-
видба со метеоролошките информации потребни за 
односното воздухопловно пристаниште; 

И) усно ја запознава посадата на воздухоплов 
пред полетување со досегашниот и очекуваниот 
развој на временската ситуација и и предава на 
посадата писмена метеоролошка документација за 
летање, 

2. Помошен метеоролошки центар 

Член 7 
Метеоролшка станица во состав на помошен 

метеоролошки центар врши' редовни набљудувања 
и мерења на метеоролошки елементи и појави секој 
час во текот на работното време, специјални набљу-
дувања и мерења на метеоролошки елементи и по-
јави според упатството за односното воздухопловно 
пристаниште и повремени набљуду-вања и мерења 
на видливоста долж пистата. 

Во поглед издавањето прогнози и информации, 
помошен метеоролошки центар: 

1) собира и внесува во карти податоци добиени 
оо приземно и височинско набљудување, врши ана-
лиза и издава прогнози на метеоролошки елементи 
и појави што се од значење за воздушната пло-
видба; 

2) изработува анализи и прогностички карти на 
значајното време во опре,целец час, карти од 700, 
500, 300 и 200 милибарски површини, за височините 
на трооопаузата и најсилниот ветар, карти на верти-
калниот градиент на брзината на ветрот, како и 
други помошни и дополнителни карти што служат 
за подобро и попрецизно давање прогнози; 

3) снабдува дополнителни метеоролошки центри 
со прогнози за летање (QFA) и со прогнози за воз-
духопловни пристаништа (QFZ); 

4) составува прогнози за воздухопловни приста-
ништа; 

5) составува редовни извештаи за состојбата на 
времето на своето воздухопловно пристаниште 
(AERO) и прогноза за тенденцијата на развојот на 
времето за следниот час или два (TREND); 

6) одржува метеоролошко бдеење за своето воз-
духопловно пристаниште; 

7) приготвува метеоролошки информации за 
центарот за водење воздухоплови и контрола на 
воздушната пловидба при пребарување по ис-
чезнат воздухоплов; 

8) го запознава аеродромскиот центар за водење 
воздухоплови и контрола на воздушната пловидба 
со метеоролошките информации од подрачјето на 
односното воздухопловно пристаниште; 

9) усно ја запознава посадата на воздухоплов 
пред полетување со досегашниот и очекуваниот 
развој на временската ситуација и и предава на по-
садата писмена метеоролошка документација за 
летање. 

3. Дополнителен метеоролошки центар 

Член 8 
Дополнителен метеоролошки центар, кој се сос-

тои само од метеоролошка станица: 
1) врши редовни а по потреба и специјални 

набљудувања и мерења на метеоролошки елементи 
и појави, како и повремени набљудувања и мерења 
на барање на корисникот; 

2) и предава на посадата на воздухоплов пис-
мена метеоролошка документација за летање што 
ја добил од главен односно помошен метеоролошки 
центар; 

3) го запознава воздухопловниот персонал на 
воздухопловно пристаниште со метеоролошките 
информации 

Б. Начин на работа 

Член 9 
Метеоролошки центар кој според својата про-

грама на работа е должен да дава прогнози е об-
врзен, кога ќе утврди дека издадената прогноза не 
се остварува, да изврши измена на таа прогноза 
и изменетата прогноза да им ја достави на сите 
корисници. Со издавањето на изменетата прогноза 
престанува важењето на првобитно издадената 
прогноза. 

Член 10 
Метеоролошки центар е должен на корисниците 

на метеоролошки информации во воздухопловов о-
то да им ги стави на увид сите метеоролошки ин-
формации. 

Член 11 
Метеоролошките податоци и писмената метео-

ролошка документација за летање, што им се да-
ваат на корисниците на метеоролошките информа-
ции во воздухопловството, мораат да се чуваат 30 
дена по нивното користење и не смеат да се ме-
нуваат. 
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' Член 12 
Резултатите од набљудувањата и мерењата на 

метеоролошки елементи и појави во секој метеоро-
лошки центар се внесуваат во пропишаните евиден-
ции и извештаи (дневник на набљудувањата, месе-
чен извештај и др.). 

Член 13 
Работно време на главен метеоролошки центар 

е 24 часа непрекинато. 
Работното време на помошен и дополнителен 

метеоролошки центар е пригодено кон потребите на 
воздушниот соо!браќај на односното воздухопловно 
пристаниште. 

III. ИНСТРУМЕНТ А ЛН А И ДРУГА ОПРЕМА 
Член 14 

Метеоролошка станица во состав на главен или 
помошен метеоролошки центар' на воздухопловно 
пристаниште мора да има минимална метеоролошка 
опрема, и тоа; 

а) за мерење температурата и влажноста на 
воздухот: 

1) далечински психрометар со електрични от-
порни термометри за точност: за температура на 
воздухот ±- 0,1оС и релативна влажност на возду-
хот 29/о над 0оС, 50/о помеѓу О и 10оС и 10% под - 10оС, 
односно аспирационен психрометар со живини 
термометри за точност' за. температура на воздухот 
± 0ДоС и влажност на воздухот 2% над 0оС, 5% 
помеѓу 0 и - 10оС и 10% под - 10оС; 

2) две гарнитури екстремни термометри за точ-
ност ± 0,2оС; 

3) биметален термограф, со точност ± 10С; 
4) хигрограф, со точност ± 5% над О0С и ± 10% 

под 0оС; 
5) две метеоролошки засолништа за сместување 

термометри; 
б) за мерење воздушен притисок:" 
1) станичен живин барометар со редуцирана 

скала или соодветен анероид-барометар од иста 
точност (во mmHg^ или mb) на обемот на мерењето 
од 600—800 mmHg (800—1070 mb), со точност 
± ОД mmHg (± ОД mb); 

2) анероид-барограф од поголем модел со обем 
на регистрацијата 80 mmHg (Са НО mb), со точност 
± 0,7 mmHg (± 1,0 mb); 

в) за мерење правецот и брзината на ветрот: 
1) универзален анемограф за бележење сред-

ната брзина на ветрот во обем од 1—40 т/ѕ, со ТОЧ-
НОСТ ± (0,5 + 0,05) т / ѕ во зависност од брзината на 
ветрот; на моменталната (максимална) брзина, со 
обем на мерењето 1—40 т/ѕ, со ТОЧНОСТ ± (0,5 + 0,05) 
т / ѕ во зависност од брзината на ветрот и ± (1,0 + 
+ 0,07) т / ѕ за максимални брзини; на правецот на 
ветрот со обем на мерењето од 0—360о, со точност 
± 10о; или 

електричен далечински анемометар за покажу-
вање правецот и брзината на ветрот, со точност: за 
правец ± 10о а за брзина ± (0,5 + 0,05) т / ѕ во за-
висност од брзината на ветрот; 

2) рачен анемометар за поминат пат, со точност 
±' (0,5 + 0,05) т / ѕ во зависност од брзината на 
ветрот; 

г) за мерење височината на основицата на об-
лак: 

телеметар од унифициран тип, со обем на ме-
рењето од 0—400 или од 0-—1500 m зависно од ек-
спозицијата на воздухопловното пристаниште, со 
точност ± 5% до височина од 400 т и ± 7% до ви-
сочина од 1500 т ; 

д) за мерење далечината на видливоста: 
регистратор на далечината на видливоста со 

обем на мерењето од 50 m до 10 km точност 10%; 

ѓ) за мерење количината и интензитетот на 
врнежи: 

1) дождомер од типот Хелман, површина 200 спѓ; 
2) плувиограф со принуден слив, површина 

200 ст\ 

Член 15. 
Метеоролошка станица во состав на дополни-

телен метеоролошки центар на воздухопловно при-
станиште отворено за сезонски јавен воздушен соо-
браќај мора да има минимална метеоролошка оп-
рема, и тоа: 

а) за мерење температурата и влажноста на воз-
духот: 

1) аспирационен психрометар од типот Асман; 
2) гарнитура екстремни термометри со точност 

± 0,2оС; 
3) хигрометар со коса; 
4) метеоролошко засолниште; 
б) за мерење воздушниот притисок: 4 

станичен живин барометар или анероид-баро-
метар со точност ± 0,1, со обем на мерењето од 
600—800 mmHg; 

в) за мерење правецот и брзината на ветрот: 
1) електричен дглечински анемометар за пока-

жување правецот и брзината на ветрот, со точност 
за правец ± 10о а за брзина ± (0,5 + 0,05) т / ѕ во 
зависност од брзината на ветрот; 

2) рачен анемометар за покажување поминат 
пат на ветрот; 

г) за мерење врнежи: 
дождомер од типот Хелман, површина 200 cm1. 

IV. МЕТЕОРОЛОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Член 16 
Метеоролошка документација за летање која Л 

се предава на посада на воздухоплов содржи: из-
вестувања за метеоролошките услови за определени 
термини долж линијата на летањето или за опре-
делени области преку кои минува линијата на ле-
тањето, како и за воздухопловно пристаниште на 
определувањето и за воздухопловно пристаниште на 
кое би можело да дојде до евентуално слетување. 

Член 17 
Известувањата за метеоролошките услови за 

определено време или определени области долж 
линијата на летањето содржат податоци за: 

1) општата метеоролошка ситуација; 
2) положбата и прогнозата за движење на цен-

тарот на воздушниот притисок; 
3) положбата и прогнозата за движење на фрон-

товите и зоната на конвергенцијата; 
4) значајното време; 
5) облачноста (за количината, типот и височи-

ната на базата и врвовите); 
6) височинскиот ветар; 
7) температурата на воздухот на височина; 
8) тропопаузата; 
9) приземниот ветар. 

Член 18 
Известувањата за метеоролошките услови од 

воздухопловно пристаниште од кое полетува возду-
хопловот до првото воздухопловно пристаниште на 
кое слетува воздухопловот содржат прогнози за 
воздухопловното пристаниште од кое полетува воз-
духопловот и за воздухопловното пристаниште на 
кое слетува воздухопловот, како и за одделни воз-
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духопловни пристаништа на кои воздухопловот би 
можел да слета евентуално, избрани според спо-
годба помеѓу метеоролошка^ центар и корисникот 
на метеоролошките известувања. 

I Член 19 
Метеоролошките известувања, наменети за об-

ластен центар за водење воздухоплови и контрола 
на воздушната пловидба, содржат: 

1) извештаи за редовни и специјални набљуду-
вања и мерења на метеоролошки елементи и појави 
од определени воздухопловни пристаништа; 

2) прогнози и измени на прогнози што се одне-
суваат на односнота област на центарот за водење 
воздухоплови и контрола на воздушната пловидба 
како и на соседните области за контрола на воз-
душната пловидба; 

3) последни вредности на ваз душникот притисок; 
4) предупредување SIGMET; 
5) Расположливи специјални извештаи од воз-

духот; 
6) сите други метеоролошки податоци што ги 

бара областен центар за водење воздухоплови и 
контрола на воздушната пловидба, потребни за во-
дење воздухоплови во односната област. 

Член 20 
Метеоролошките известувања наменети за аеро-

дромски центар за водење воздухоплови и контрола 
на воздушната пловидба содржат: 

1) извештаи за редовни и специјални набљуду-
вања и мерења на метеоролошки елементи и појави; 

2) прогнози и измени на прогнози за односното 
воздухопловно пристаниште; 

3) прогнози за полетување и слетување на воз-
духоплови на односното воздухопловно приста-
ниште; 

4) предутгредување SIGMET; 
5) последни вредности на воздушниот притисок. 

Член 21 
Метеоролошките известувања наменети за служ-

ба за водење воздухоплови и контрола на воздуш-
ната пловидба при пребарување по исчезнат воз-
духоплов содржат временски услови што постоеле 
на последната позната положба на исчезнатиот воз-
духоплов со податоци за: 

1) појавите опасни за летањето (замрзнување, 
турбуленции а итн.); 

2) опи-с на облачните системи; 
3) приземната видливост и за причините за 

намалувањето на видливоста ахо ги имало; 
4) ветрот (приземен и височински); 
5) врнежите; 
6) состојбата на морето (правец, височина и бр-

зина на брановите); 
7) состојбата на почвата (снежната покривка 

и др); 
8) прогнозите за летањето и за сите измени на 

тие прогнози дадени на исчезнат воздухоплов; 
9) сегашното и прогнозиранвто време во областа 

на пребарувањето по исчезнат воздухоплов и за 
прогнозата на метеоролошките условот на линијата 
на летањето во одење и враќање од базата од која 
се управува со пребарувањето до местото на преба-
рувањето. 

Член 22 
Метеоролошките центри се должни копиите на 

метеоролошките документации што им ги доставу-
ваат на корисниците да ги чуваат најмалку 90 дена 
од денот на нивното доставување. 

V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
Член 23 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'% 

Бр. 2879/7-65 
20 октомври 1967 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот хидрометеоролошки завод, 
Милисав Перовиќ, с. р. 

590. 

Врз основа на членот 116 став 3 -од Основниот 
закон за организацијата и финансирањето на соци-
јалното осигурана („Службен лист на СФРЈ", бр. 
24/65, 57/65, 29/66, 52/66 и 12/67) и членот 17 од За-
конот за сојузниот буџет за 1967 година („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 52/66), по претходно прибавено 
мислење од Сојузниот совет за труд, Секретаријатот 
за сојузен буџет и општи работи и Сојузниот завод 
за социјално осигурување склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ ВИСОЧИНА-
ТА НА СРЕДСТВАТА СО КОИ ФЕДЕРАЦИЈАТА 
УЧЕСТВУВА ВО ПОКРИВАЊЕТО ОБВРСКИ!% 

НА ФОНДОВИТЕ НА ИНВАЛИДСКОТО И 
ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Со оваа спогодба се регулира начинот на пре-

сметување височината на средствата со кои феде-
рацијата учествува во обезбедувањето средства за 
фондовите на инвалидското и пензиското осигуру-
вање во смисла на членот 116 став 2 точка 1 од 
Основниот закон за организацијата и финансира-
њето на социјалното осигурување. 

Член 2 
Како основ за утврдување на обврската на фе-

дерацијата и за пресметување на височината на 
средствата потребни за извршување на обврската 
во смисла на членот 116 став 2 точка 1 од Основ-
ниот закон за организацијата и финансирањето на 
социјалното осигурување, се смета: 

1) времето поминато во Народноослободителната 
борба односно во активна и организирана работа во 
Народноослободителната борба, засметано во пен-
зиски стаж во двојно траење (член 69 од Основниот 
закон за пензиското осигурување — ОЗЗПО); 

2) намалувањето на старосната граница за здоби-
вање со правото на старосна пензија на борците 
на НОВ пред 9 септември 1943 година (член 70 на 
ОЗЗПО), заради подолго време на користење на 
пензијата; 

3) пензијата на носителите на „Партизанска 
споменица 1941" во височина од 100% од просекот 
на личниот доход утврден според членот 72 став 1 
на ОЗЗПО и членот 70 став 1 од Основниот закон 
за инвалидското осигурување — ОЗЗИО; 

4) зголемувањето на пензискиот процент на 
борците на НОВ што стапиле во Народноослободи-
телната војна пред 9 септември 1943 година (член 72 
став 2 на ОЗЗПО) и зголемувањето на пензијата 
на борците од НОВ зависно од стапувањето во На-
родноослободителната војна (член 72 ст. 3 и член 73 
став 2 на ОЗЗПО); 

5) инвалидската пензија на борците на НОВ што 
како инвалиди ива трудот од I, II или III катего-
рија на инвалидност се здобиле со право на пен-
зија пресметана со наголемен пензиски процент 
односно на зголемена пензија зависно од стапува-
њето во Народноослободителната војна (член 70 став 
2 и член 71 на ОЗЗИО); 

6) инвалидската пензита на борците на НОВ 
здобиена според одредбите на членот 54 точка 6 на 
ОЗЗИО, односно пензија на инвалид на трудот од 
II и III категорија — на борците од НОВ кои на-
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место правото на професионална рехабилитација 
односно правото на запослунање што би им припа-
ѓало според годините на животот оствариле право 
на инвалидска пензија; 

7) семејната пензија определена од инвалидска 
односно старосна пензија пресметана на борците на 
НОВ под поповолни услови (тон. 1 до 6 на овој 
член), вклучувајќи ја и семејната пензија на чле-
новите на семејството на лицата загинати, умрени 
или исчезнати во Народноослободителната војна, 
остварена според членот 243 на ОЗЗПО; 

8) старосната пензија односно семејната пензија 
што Сојузниот извршен совет по исклучок им ја 
признал на учесниците на НОВ односно на члено-
вите на семејствата, кои не ги исполнуваат закон-
ските услови за здобивање со право на пензија (чл. 
80 и 132 од Законот за пензиското осигурување од 
1957 година); 

9) старосната пензија што Сојузниот извршен 
совет по исклучок им ја признал на лицата што 
имаат особени заслуги на полето на револуционер-
на, политичка, научна, културна или општествена 
дејност и кои не ги исполнуваат законските услови 
за здобивање со правото на пензија (член 36 на 
СЗЗПО), односно семејната пензија на членовите 
на семејството на тие лица (член 96 на ОЗЗПО); 

10) старосната пензија што Сојузниот извршен 
совет им ја определил во поголем износ на лицата 
што имаат особени заслуги на полето на револу-
ционерна, политичка, научна, културна или оп-
штествена дејност и кои ги исполнуваат законските 
услови за здобивање со правото н-а пензија (член 
36 на ОЗЗПО), односно семејната пензија на члено-
вите на семејството на тие лица (член 96 на 
ОЗЗПО); 

11) пензијата што се остварува врз основа на 
меѓународен договор со кој заемните побарувања 
и обврски според основот на социјалното осигуру-
вање се ликвидирани со пребивање односно со пла-
ќање салда според извршеното пребивање помеѓу 
земјите договорници. 

Член 3 
Височината на средствата со кои федерацијата 

учествува во покривањето обврските на фондовите 
на инвалидското и пензи-ското осигурување според 
основите од членот 2 на оваа спогодба, се утврдува 
на следниот начин: 

1) за основите од членот 2 тон. 1, 3, 4, 10 и 11 
на оваа спогодба, како и за основот од точката 2 
на тој член кога ќе се наврши старосната граница 
(за мажи 60 години а за жени 55 години) — ќе се 
пресмета разликата помеѓу признаената пензија и 
пензијата пресметана според чл. 30 до 34 на ОЗЗПО, 
со сметање во години на стаж времето поминато во 
F - с ^^ослободителната војна во еднократно 

2) за основот од членот 2 точка 2 на оваа спо-
годба — до исполнувањето на старосната граница, 
ксто и за основите од точ. 8 и 9 на тој член — це-
лиот износ на признаената пензија; 

3) за основот од членот 2 точха 5 на оваа спо-
годба — се пресметува разликата помеѓу пензијата 
пресметана според чл. 70 до 72 на ОЗЗИО и пензи-
јата пресметана според членот 69 на ОЗЗИО, со 
сметање во годините на стаж времето поминато во 
Народноослободителната војна во еднократно трае-
ње; 

4) за основ од членот 2 точка 6 на оваа спогод-
ба, се пресметува разликата помеѓу инвалидската 
пензија признаена според членот 54 точка 6 а пре-
сметана според чл. 70 до 72 на ОЗЗИО и привреме-
ната инвалидска пензија пресметана според чл. 69 
и 75 на ОЗЗИО, со сметање во годините на стаж 
времето поминато во Народноослободителната војна 
во еднократно траење; 

5) за основ од членот 2 точка 7 на оваа спогодба 
- се пресметува разликата помеѓу фактично опре-
делената семејна пензија под поповолни услови: 
(член 2) и семејната пензија што би припаѓала 
според општите прописи. 

Член 4 
Како обврска на федерацијата се смета и сраз-

мерниот дел на другите обврски на фондовите на 
инвалидското и пензиското осигурување што се 
предвидени како расходи во смисла на членот 118 
од Основниот закон за организацијата и финанси-
рањето на социјалното осигурување, а во врска со 
пензиите за кои се утврдува обврска на федераци-
јата според чл. 2 и 3 на оваа спогодба. 

Како основ за утврдување на обврската на фе-
дерацијата во смисла на овој член се сметаат рас-
ходите за: 

1) придонесите за здравствена заштита на пен-
зионерите; 

2) придонесите за додатокот Eia деца на пензи-
онерите; 

3) премиите на реосигурувањето; 
4) закрепнувањето на пензионерите; 
5) станбената изградба; 
6) надоместоците на заводите за социјално оси-

гурување за вршење работи на спроведувањето на 
инвалидското и пензиското осигурување — според 
основите од членот 2 точ 2, 8, 9 и 11 на оваа спо-
годба, како и расходите во врска со спроведување-
то на инвалидското и пензиското осигурување (ка-
мати и провизии по кредитите, отплата на вишокот 
на расходите и сл) — според основите од членот 2 
точ. 1, 3, 4, 5, 6, 7 и 10 на оваа спогодба; 

7) устројувањето картотека и за водењето еви-
денција за обврските на федерацијата во смисла на 
оваа спогодба. 

Член 5 
Височината на обврската на федерацијата од 

членот 4 точ. 1 до 6 на оваа спогодба се пресметува 
така што пресметаната вкупна височина на обврс-
ката на федерацијата за една година според осно-
вот на чл. 2 и 3 на оваа спогодба се дели со износот 
исплатен за пензија на сите корисници на пензија 
во една година. Стопата добиена на тој начин, при-
менета на вкупните расходи на фондовите на ин-
валидското и пензиското осигурување наведени во 
чл. 4 точ. 1 до 6 на оваа спогодба, го прави сраз-
мерниот дел на годишната обврска на федерацијата 
според чл. 4 точ. 1 до 6 на оваа спогодба. 

Трошоците за у строј ување картотека и за во-
дењето евиденција (член 4 став 2 точка 7) во полн 
износ се обврска на федерацијата, а ќе се книжат 
на контото 6199/1 — Расходи во врска со водењето 
евиденција и пресметувањето на обврските според 
основот на членот 116 од Основниот закон за орга-
низацијата и финансирањето на социјалното оси-
гурување. 

Начинот и мерилата за утврдување на трошо-
ците од ставот 2 на овој член со посебен акт ќе ги 
утврдат Секретаријатот за сојузен буџет и општи 
работи и Сојузниот завод за социјално осигурување. 

Член 6 
Височината на средствата со кои федерацијата 

ги врши своите обврски според основите од чл. 2 
до 5 на оваа спогодба се утврдува за секоја година 
по истекот на годината, врз основа на евиденци-
јата што ја утврдува Сојузниот завод за социјал-
но осигурување. 

Член 7 
До утврдувањето на конечниот износ на сред-

ствата со кои во една година учествува во покри-
вањето на обврските на фондовите на инвалидското 
и пензиското осигурување, федерацијата ќе им ис-
платува на фондовите средства за покривање на 
обврските, во смисла на членот 116 од Основниот 
закон за организацијата и финансирањето на соци-' 
јалното осигурување, во вид на месечни аконтации. 

Износот на аконтацијата за секоја година го у1^ 
тврдуваат Секретаријатот за сојузен буџет и општл 
работи и Сојузниот завод За социјално осигурување 
со посебна писмена спогодба, а врз основа на ко-
нечниот износ од минатата година, наголемен за 
зголемувањето на расходите на гранката на инва-
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лидскоуо и пензиското осигурување предвидено во 
финансискиот план на Сојузниот завод за соци-
јално осигурување, усвоен за годината за која се 
склучува спогодбата. 

Една дванаесеттина од годишната аконтација 4а 
сочинува месечната аконтација, а им се исплатува 
на фондовите на инвалидското и пензиското осигу-
рување за секој месец однапред, и тоа најдоцна до 
20-иот ден во месецот за наредниот месец. 

Исплатата на аконтацијата и конечниот износ 
според претсметката на крајот на секоја година ќе 
се врши непосредно преку банката надлежна за 
извршување на буџетот, а на жиро-сметката на 
соодветниот фонд на инвалидското и пензиското 

-осигурување на републичкиот завод за социјално 
осигурување. 

Член 8 
Евиденцијата за обврските на федерацијата и 

за утврдувањето на височината на тие обврски се 
води на начинот што го утврдува Сојузниот завод 
за социјално осигурување. 

Член 9 
Прашањата што не се регулирани со оваа спо-

годба, а можат да се појават со нејзината примена, 
спогодбено ќе ги решаваат Секретаријатот за соју-
зен буџет и општи работи и Сојузниот завод за 
социјално осигурување. 

Член 10 
За споровите што ќе настанат со применување-

то на оваа спогодба е надлежен Окружниот суд во 
Белград. 

Член 11 
Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист н-а 
СФРЈ". 

Бр. 01—1407 
16 октомври 1967 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

социјално 
осигурување, 

Бранко Вукајлевиќ, с. р. 

Секретар 
за сојузен буџет и општи 

работи во Сојузниот 
извршен совет, 

Вуксан Љумовиќ, с. р 

3) за член Крпич Александар, работник на Ра-
ботничкиот универзитет во Мурска Собсгга, а за за-
меник Ержен Милош, началник во Собранието на 
општина Мурска Собота. 

2. Со денот на влегувањето во сила на ова ре-
шение во Решението за именување членови на оп-
штинските изборни комисии („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/63, 21/63, 6/65, 9/65, 56/65, 23/67 и 28/67) 
во точката 1 во одредбата под 69, алинеите 1, 2 и 3 
престануваат да важат. 

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

Бр. 344 
25 октомври 1967 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 

Секретар, 
Бошко Кецман, с. р. 

Претседател, 
Тихомир Јаниќ, с. р. 

591. 

Врз основа на членот 34 став 1 од Законот за 
изборот на сојузните пратеници („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 8/67), Сојузната изборна комисија до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОПШТИНСКА-
ТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НА СО-
ЈУЗНИ ПРАТЕНИЦИ ЗА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА 

69 - МУРСКА СОБОТА 
1. Во Општинската изборна комис,ија за избор 

на сојузни пратеници за Изборната единица 69 — 
Мурска Сабота, со седиште во Мурска Собота, се 
именуваат: 

1) за претседател Норчич Оскар, претседател на 
Општинскиот суд во Морска Собота, а за заменик 
Матуш Вендел, судија на Окружниот суд во Мур-
ска Сабота; 

2) за секретар Винчец Мартин, секретар на Со-
бранието на општина Мурска Собота, а за заменик 
Певец Александар, референт во Собранието на оп-
штина Му река Собота; 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Техничките пропис:! 
за градба на надземни електроенергетски водови, 
кои се составен дел од Правилникот за техничките 
мерки за изградба на надземни електроенергетски 
водови („Службен лист на СФРЈ", бр. 24/67), а кој 
е објавен во Додатокот на „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 24/67, се поткрадеаа долу наведените грешки, 
та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА ГРАДБА НА 

НАДЗЕМНИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ВОДОВИ 

Во таблицата 4, на страна 8, во колоната: „Мак-
симални погонски напон KV", ВО вториот ред, на-
место бројот: „2,7" треба да стои бројот: „7,2". 

Во точката 6.322 во последниот ред по зборот: 
„једног" треба да се додадат зборовите: „снопа од-
носно једног". 

Од Сојузниот секретаријат за стопанство, Бел-
град, 2 ноември 1967 година. 
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