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368, 

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за лич-
ните доходи на функционерите што ги избира или 
именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на 
личните доходи на делегатите во Собранието на 
СФРЈ (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 30/75, 16/77 и 
62/79). Административната комисија на Собранието 
на СФРЈ, на седницата од 23 јуни 1981 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА УТ-
ВРДУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНК-
ЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА 

СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

1. Основицата за утврдување на личните доходи 
на функционерите што ги избира или именува Со-
бранието на СФРЈ се усогласува за 10% и се утвр-
дува во износ од 6.671 динар. 

2. Личниот доход од точка 1 на оваа одлука ќе 
се исплати од 1 јануари 1981 година, а ќе се изврши . 
на товар на наменските средства на органот во кој 
функционерот го остварува личниот доход. 

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

Бр. 120-76/81 -013 
23 јуни 1981 година 

Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Рајко Гаговиќ, с. р. 

2. Усогласување на надоместот на личниот доход 
од точка 1 на оваа одлука ќе се изврши од 1 јануари 
1981 година, а надоместот на личниот доход ќе се 
исплати на товар на наменските средства на Собра-
нието на СФРЈ. 

3. Право на усогласувањето од точка 1 на оваа 
одлука имаат делегатите и функционерите кои ос-
тваруваат личен доход во Собранието на СФРЈ спо-
ред Законот за работата и правата на делегатите во 
Собранието на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија и на функционерите во федера-
цијата на кои им престанала функцијата („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 17/67 и 34/77). 

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

Бр. 120-77/81-013 
23 јуни 1931 година 

Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател,' 
Рајко Гаговиќ, с. р. 

369, 

Врз основа на член 3 став 2 од. Одлуката за на-
доместите на личните доходи и другите примања на 
делегатите РО Собранието на СФРЈ („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 16/77 и 62/77), Административната ко-
мисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 23 
јуни 1331 година, донесе 

О Д Л. У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОТ' НА ЛИЧ-
НИОТ ДОХОД.НА ДЕЛЕГАТИТЕ КОИ НАДОМЕСТ 
НА ЛИЧНИОТ ДОХОД ОСТВАРУВААТ ВО СОБРА-

НИЕТО НА СФРЈ 

1. Надоместот на личниот доход на делегатите 
кои надомест на личниот доход остваруваат во Со^ 
бранетата на СФРЈ се усогласува за 10% 

370, 

Врз основа на член 328 од Законот за воздуш-
ната пловидба („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 
и 20/79), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА БЕЗБЕДНОСТА И РЕДОТ НА ВОЗДУХО-

ПЛОВНО ПРИСТАНИШТЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
За безбедноста и редот на воздухопловно прис-

таниште, во смисла на оваа уредба, ,се грижи во сог-
ласност со овластувањата утврдени со закон, орга-
низацијата на здружен труд за аеродромски услуги. 

За безбедноста и редот на воздухопловно прис-
таниште се грижат и аеродромската контрола на 
летањето, надлежниот орган за внатрешни работи и 
надлежниот царински орган на воздухопловното 
пристаниште во рамките на своите права, 'должнос-
ти и одговорности. 

Член 2 
Организацијата на здружен труд за аеродром-

ски услуги е должна да го обезбеди воздухоплов-
ното пристаниште од неконтролиран пристап . на 
луѓе. возила и животни, и да го огради. 

Воздухопловите, како и објектите и опремата 
на воздухопловно пристаниште што се од значеле 
за безбедноста на сообраќајот (објекти во кои се 
сместени уреди што служат за полетување и слету-
вање, контрола на летањето и водење на воздухо-
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плови, енергетски објекти, складови за стоки и го-
риво, хангари полетно-слетни патеки, ,маневарски 
површини, платформа и стојалишта и сл.), мораат 
да бидат обезбедени, односно чувани. 

Член 3 
Надлежниот орган за внатрешни работи на 

воздухопловното пристаниште, во рамките на свои-
те овластувања, по сопствена иницијатива или на 
барање од организацијата на здружен труд за ае-
родромски услуги, надлежната аеродромска кон-
трола на летањето, надлежниот царински орган и 
другите органи -и организации на воздухопловното 
пристаниште, дава непосредна помош и презема 
мерки за одржување на безбедноста и редот на воз-
духопловното пристаниште. 

Член 4 
Организацијата и органите од член 1 на - оваа 

уредба, во рамките на своите права, должности и 
обврски, ги утврдуваат плановите за мерки за без-
бедноста аа вонредни случаи, како што се: возду-
хопловот во опасност, несреќа на воздухопловот, 
пожари, епидемии, елементарни непогоди и други 
околности кои ја среќаваат нормалната работа на 
службата на аеродромот. 

Плановите на мерки за безбедност од став 1 на 
овој член мораат да бидат меѓусебно усогласени. 

Плановите на мерки за безбедност од став 1 на 
овој член се задолжителни за сите корисници на ус-
лугите на воздухопловното пристаниште, како и за 
сите лица кои ќе се најдат на воздухопловното при-
станиште. 

II. ЗАДРЖУВАЊЕ И ДВИЖЕЊЕ НА ВОЗДУХО-
ПЛОВИ НА ПРИСТАНИШНАТА ПЛАТФОРМА 
ТОВАРЕЊЕ НА ПАТНИЦИ, БАГАЖ И СТОКИ 

Член 5 
Системот за врски и пропишаната сигнализаци-

ја што се користат помеѓу екипаж на воздухоплов, 
аеродримската контрола на летањето, воздухоплов^ 

но-техничкиот персонал и другиот стручен персо-
нал, за време на вршењето на прифаќање и отпре-
ма на воздухоплови, на патници и предмети, мораат 
да бидат такви да обезбедуваат точно, брзо и пот-
полно давање известувања за сообраќајот на прис-
танишната платформа. 

Член 6 
Службата за прифаќање и отпрема на воздухо-

плови, патници и предмети во организацијата на 
здружен труд за аеродромски ,услуги (во натамош-
ниот текст: службата за прифаќање и отпрема) е 
должна навремено да ги известува патниците за 
подготовките за товарење во воздухопловот, како 
и за другите околности од значење за вршење на 
сообраќајот на воздухопловното пристаниште. 

Член 7 
Пред воздухопловот, по слетувањето, по прис-

танишната платформа мора да се движи возило на 
службата за прифаќање и отпрема. 

Заради безбедно движење на воздухопловот, 
возилото од став 1 на овој член може да се користи 
и во други случаи, како и на маневарските површи-
ни, а на барање од аеродромската контрола на ле-
тањето, односно од водачот на воздухопловот. 

По пристанишната платформа воздухопловот 
мора да се движи според упатствата од службата 
за прифаќање и отпрема. 

Возилото од став 1 на овој член мора да биде 
бојосано со портокалова бода, со црни квадратни 
полиња големина 50 X 50 cm и мора да биде снаб-
дено со ротационо сигнално светло портокалова 
боја. 

Член 8 
Товарањето на патници, багаж и стоки во воз-

духопловот и нивното истоварување од воздухопло-
вот, како и снабдувањето на воздухопловот со го-
риво, се врши само на пристанишната платформа 
и на местата што се определени за тоа, 

Снабдувањето" на воздухопловот со . гориво не 
смее да се врши додека се наоѓаат патниците во 
воздухопловот. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој 
член, воздухопловот во транзит може да се снабди 
со гориво додека се наоѓаат патниците во него, само 
ако тоа го бара водачот на воздухопловот, и ^ко се 
утврди дека се преземени посебни противпожарни 
и други мерки за обезбед.ување од страна на служ-
бата за прифаќање и отпрема и од екипажот на 
воздухопловот. 

Кога работите од ст. 1 до 3 на овој член се вр-
шат ноќе, местото на кое тие се вршат мора да биде 
осветлено на начинот кој обезбедува безбедно одви-
вање на прифаќање и отпрема. 

Член 9 
На пристанишната платформа можат да ее вр-

шат претполетни прегледи на воздухоплов и прег-
леди на воздухопловот во транзит. 

Поправки на воздухоплов се вршат само на за 
тоа определе-ни и обележени места (стојалишта) или 
во хангари. 

Поправките на воздухопловот можат се вршат 
само ако во воздухопловот не се наоѓаат патници, 

Член 10 
Воздухоплов кој на воздухопловното приста-

ниште се задржува подолго од четири часа, ќе се 
отстрани, по правило, од пристанишната платфор-
ма и ќе се паркира на местото определено и обеле-
жано за тоа (стојалишта). 

Отстранувањето на воздухопловот од став 1 на 
овој" член го врши службата за прифаќање и ст-
према, освен ако носителот на правото на распола-
гање со воздухопловот со договор примил врз себе 
такга обврска. 

Член 11 
За времето на задржување на воздухопловот на 

пристанишната платформа, на паркиралиште^ или 
ЕО хангарот, тие објекти мора да бидат осветлени. 

Член 12 
Воздухоплов и возила можат да се движат по 

пристанишната платформа само по обележаните и 
во определени правци. . 

По пристанишната платформа патниците можат 
да се движат само со лице кое за тоа ќе го опреде-
ли службата на прифаќање и отпрема. 

Член 13 
Во близина на воздухоплов, како и на објектите 

и опремата од член 2 став 2 на оваа уредба, забра-
нето е изведување на работи, пушење, фрлан.е или 
ставање какви и да било предмети што можат да ги 
загрозат воздухопловот, објектите или опремата. 

Организацијата на здружен труд за аеродром-
ски услуги е должна покрај воздухопловите, објек-
тите и опремата на кои се однесуваат забранетите 
дејствија од став 1 на овој член, да ги истакне на 
видни места со соодветни знаци на забрана. 
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Член 14 
Товарењето на патници во воздухоплов, однос-

но истоварувањето на патници од воздухопловот се 
врши преку скали или авиомостови. 

Заради безбедност на патниците при товарење-
то и истоварувањето, на врвот на скалите или на 
влезот во воздухопловот, мора да биде присутен 
еден член од екипажот на воздухопловот, а при 
дното на скалите, односно на авиомостот — лице 
кое ќе го определи службата на прифаќање и оп-
према. 

Член 15 
Товарењето на експлозив и на други опасни 

или за здравјето штетни материи во воздухопловот 
и нивното истоварување од воздухопловот се врши 
на просторот определен за тоа, со противпожарно 
обезбедување и под надзор на одговорно лице, во 
согласност со прописите за превозот на такви ма-
терии. 

Член 16 
Пред товарењето на патници и багаж во возду-

хопловот, патниците се должни непосредно да го 
идентификуваат CBOIOT багаж, освен во случаите во 
кои 'прегледот на багажот се врши со технички 
средства 

Ако на воздухопловното пристаниште нема тех-
нички средства од став 1 на овој член, прегледот на 
багажот КАЈ широкотрупните воздухоплови се врши 
по системот на идентификациона броеви, 

- Багажот се отпрема, по правило, со ИСТИОТ воз-
духоплов со КОЈ се превезува патникот. 

Неидентификуваниот багаж мора да се издвои 
и да се држи на место определено за тоа кое е обез-
бедено од дејство на експлозив, пожари или опасни 
материи. 

По истекот на рокот од осум дена од денот кога 
е утврдено дека определен багаж' не е идентифику-
ван, истиот ќе се смета за загубен багаж. 

Член 17 
Ракувањето со техничката опрема за преглед 

на воздухопловот, на патниците и рачниот багаж и 
на неидентификуваниот багаж, како и прегледот на 
воздухопловот, на патниците па рачниот багаж и на 
неидентификуваниот багаж го вршат работниците 
на надлежниот орган за внатрешни работи и над-
лежниот царински орган 

Ракувањето со технигчката опрема за преглед 
на багажот издвоен од патниците и стоките како и 
прегледот на тавкиот багаж и на стоките го вршат 
работниците на организацијата на здружен труд за 
аеродромски услуги што се стручно оспособени за 
тоа 

Ако при прегледот на багажот и стоките од став 
2 на ОВОЈ член се посомнева дека постои опасност 
по луѓето и имотот, натамошниот преглед и ракува-
њето со таков багаж иии со стоки го преземаат ра-
ботниците на надлежниот орган за внатрешни ра-
боти 

Со неидентификуваниот багаж можат да раку-
ваат само работниците на надлежниот орган за 
внатрешни работи 

Член 13 
Ако со ист воздухоплов се превезуваат лица во 

меѓународен сообраќај и лица во домашен сообра-
ќај, багажите мораат посебно да се обележат и 
двојат. 

I 

III ЗАДРЖУВАЊЕ И ДВИЖЕЊЕ НА ЛИЦА И 
ДВИЖЕЊЕ НА ВОЗИЛА НА ВОЗДУХОПЛОВ-

НО ПРИСТАНИШТЕ 

Член 19 
Лицата вработени на воздухопловно приста-

ниште, што се движат по пристанишната платфор-
ма, по маневарските површини и во објектите што 
се од значење за безбедноста на воздушната пло-
видба, мораат, за време вршењето на своите работи, 
да бидат облечени во пропишана службена, односно 
работна облека, со ознака на органот или организа-
цијата во КОЈ а се вработени, како и на видно местб 
да го носат пропишаниот знак на идентификација 
(беџ) 

Под работите од став 1 на ОВОЈ член се подраз-
бираат. работи на прифаќање и отпрема на возду-
хопловите, на патници и предмети, работи на снаб-
дување на воздухопловот со гориво, мазиво и хра-
на, прегледи и одржување на маневарските повр-
шини, при ста нишките платформи, инсталацијата, 
опремата и други објекти, уреди и ПОСТРОЈКИ што 
служат за безбедно полетување, слетување, движе-
ње по земјата и престој на воздухопловот по прис-
танишната платформа; одржување на воздухопло-
вот на пристанишната платформа и на стојалишта-
та, како и сите други дејствија што ги вршат 
службите на контролата на летањето, органите "за 
внатрешни работи, органите на царинската служба, 
службата за метеоролошка помош на воздухоплов^ 
ство! о и други работи во врска со безбедноста и 
дот на воздухопловното пристаниште 

Одредбите на став 1 од ОВОЈ член не се однесу-
ваат на лицата кои со посебни прописи се ослободе-
ни од должноста на носење службена облека за 
време вршење на службата на воздухопловното 
пристаниште 

Знакот на идентификации (беџ) од став 1 на 
овој член го издава органот, односно организација-
та на здружен труд во која е вработено лицето 

Член 20 
Ако на маневарските површини треба да се из-

вршат определени работи,' носителот на таа работа 
е должен преку организацијата на здружен труд за 
еродромски услуги, од аеродромската контрола на 
летањето да прибави одобрение за извршувањето 
на тие работи. 

Лицата кои, заради извршување на работите од 
став 1 на ОВОЈ член, се задржуваат на маневарските 
површини должни се да одржуваат постојана врска 
со аеродромската контрола на летањето со корис-
тењето на радиостаници и договорени односно про-
пишани сигнали и да се придржуваат кон добиени-
те упатства Тие лица мораат за секое излегување 
на маневарската површина да прибават одобрение 
од аеродромската контрола на летањата а ако се 
работи за воздухопловното пристаниште отворено 
за меѓународен воздушен сообраќај — и од надлеж-
ниот орган, во согласност со прописите 

Лицата од став 2 на овој член, за време врше-
њето на маневарските и на други оперативни повр-
шини на воздухопловното пристаниште мораат да 
имаат работна облека и пропишан знак на иденти-
фикација (беџ) 

Член 21 
Лицата што се постојано или привремено вра-

ботени на дел на воздухон доеното пристаниште (по-
летно-слетните патеки, маневареките површини, 
пристанишната платформа заштитниот појас прос-
торот за патници во меѓународен воздушен сообра-
ќај, како и зградите просториите и уредите што ги 
користат органите, организациите и заедниците) мо-
раат да имаат дозвола за движење и задржување 
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НА ТОЈ дел на воздухон доеното пристаниште, изда-
дена од страна на органот во републиката, односно 
автономната покраина, надлежен за контролата на 
преминувањето на државната граница 

Дозволата од став 1 на ОВОЈ член се издава на 
определени обрасци утврдени со прописот со КОЈ се 
уредува контролата на преминувањето на држав-
ната граница и за движењето, престојот, населува-
њето, ловот и риболовот во граничниот појас 

Член 22, 
На пристанишната платформа и на маневар-

ски те површини на воздухопловното пристаниште 
можат да се движат само службени возила на ор-
ганите 'и службите што ги вршат работите од член 
19 став 2 на оваа уредба. 

Возилата што се користат повремено заради вр-
шење на работите од член 19 став 2 на оваа уредба 
мораат да имаат бајраче со, црно-бели полиња, 
големина намалку 70 X 50 cm. 

Член 23 
За движење на возилата на маневарските повр-

шини во случаите на вршење на работите од член 
22 на оваа уредба мора претходно да се прибави 
согласност од аеродромската контрола на летањето. 
При давање согласност аеродромската контрола на 
летањето го утврдува времето кога возилото може 
да се движи на односната површина. 

Возилото од став 1 на OBOI член мора ди биде 
снабдено со радиостаница, со ротационо светло со 
жолта бода и со сигнални средства заради одржува-
ње врска со аеродромската контрола на летањето. 

Член 24 
На просторот определен за движење на возила-

та на пристанишната платформа и на маневарски 
те површини возилото може да се движи со брзина 
до 40 километри на час. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член брзината на движењето на возилата на мане-
варските површини може да биде и поголема од 40 
километри на час, ако тоа го одобри или го бара 
аеродромската контрола на летањето. 

Брзината на движењето на возилата и самоод-
ната и влезната опрема на приодот кон воздухо-
пловот не смее да биде поголема од 15 километри 
на час, а на оддалеченост од 15 метри од најистурен 
пит е делови на воздухопловот брзината не смее да 
биде поголема од 5 километри на час. 

Возилата и опремата од став 3 на ОВОЈ член не 
смеат по правило, да се движат под габаритите на 
воздухопловот. 

Член 25 
Приодите кон воздухопловното пристаниште 

мораат да бидат обележени видно 

Член 26 
Пристанишната зграда мора да има посебен 

службен проод што ќе го користат лицата кои по 
потреба на службата одат на пристанишната плат-
форма или се враќаат од неа 

Воздухопловното пристаниште мора да има и 
службен проод за службените возила за излегување 
на пристанишната платформа и на маневарската 
површина. 

Член 27 
За задржување и движење на лицата и возила-

та на воздухопловното пристаниште, освен задр^ 
жување и движења на лицата во царинската зона 

и во службените простории на органите на управа-
та на воздухопловното пристаниште, како и во 
подрачјето на граничниот премин, се грижи органи-
зацијата на здружен труд за аеродромски' услуги; 

Член 28 
На воздухопловното пристаниште забрането е 

држење и носење оружје, муниција, експлозиви и 
други опасни материи, освен во случаите предвиде-
ни со посебни прописи 

IV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 29 
Со парична казна од 5 000 до 100 000 динари ќе 

се казни за прекршок организацијата на здружен 
труд за аеродромски услуги 

1) ако не го обезбеди воздухопловното приста-
ниште од неконтролиран пристап на луѓе, возила и 
животни, ако не го загради и ако не го чува (член 2); 

2) ако не го утврди планот на мерките за без-
бедност за вонредни случаи (член 4 став 1), 

3) ако службата на прифаќање и о.тпрема не ги 
известува навремено патниците за подготовките за 
товарење во воздухопловот, како и за други окол-
ности од значење за вршење на сообраќајот (член 6); 

4) ако товарењето или истоварувањето на патни-
ците односно снабдувањето на воздухопловот со 
гориво не се врши на начинот пропишан со член 8 
ст 1 и 2 од оваа уредба; 

5) ако објектите на кои се наоѓа воздухопловот 
не се осветлени (член 11), 

6) ако не обезбеди воздухопловите, возилата и 
патниците да се движат по пристанишната плат-
форма само по обележените патеки и во определени 
правци на начинот од член 12 на оваа уредба; 

7) ако во близината на воздухопловите, објек-
тите и опремата се изведуваат работи или во нивна 
близина врши други забранети дејствија (член 13 
став 1), 

8) ако при изведување на работите во близина 
на воздухопловите, објектите и опремата не поста-
ви пропишан знак (член 13 став 2); 

9) ако не постави скали или авиомост за това-
рење, односно истоварување на патници и ако при 
товарењето односно истоварувањето на патници не 
обезбеди присуство на службено лице на соодвет-
ното место (член 14); 

10) ако товарењето во воздухоплов на експлозив 
и на други опасни или за здравјето штетни материи 
или нивното истоварување од воздухопловот го вр-
ши на просторот КОЈ не е определен за тоа, без про-
тивпожарно обезбедување и без присуство на одго-
ворното лице кое врши надзор, во согласност со 
прописите за превозот на такви материи (член 15); 

11) ако пред товарењето на багаж во воздухо-
пловот не обезбеди идентификација и отпрема на 
багажот (член 16); 

12) ако не обезбеди раздвојување на багажот 
(член 18) 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
и одговорното лице во организацијата на здружен 
труд за аеродромски услуги со парична казна од 
1000 до 10 000 динари. 

Член 30 
Со парична казна од 5 000 до 50 000 динари ќе 

се казни за прекршок организацијата на здружев 
труд за аеродромски услуги: 
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1) ако не обезбеди одобрение од аеродромската 
контрола на летањето за изведување на работите 
на маневарските површини, или ако не обезбеди 
постојана врска за време на извршувањето на тие 
работи со аеродромската контрола на летањето 
(член 20), 

2) ако за движење на возилото по маневарските 
површини не е прибавена согласност од аеродром-
ската контрола на летањето и ако тоа не е снабде-
но со радиостаница, со ротационо светло во жолта 
боја и со сигнални средства (член 23), 

3) ако приодите кон воздухопловното приста-
ниште не ги обележи (член 25), 

4) ако не обезбеди службен проод за лицата и 
возилата (член 26) 

За дејствието од став 1 на ОВОЈ член ќе се казни 
и одговорното лице во организацијата на здружен 
труд која е носител на правото за користење на 
воздухопловното пристаниште со парична казна од 
500 до 5 000 динари 

Член 31 
Со парична казна од 5 000 до 50 000 динари ќе 

се казни за прекршок носителот на правото на рас-
полагање со воздухопловот ако не врши поправки 
на воздухопловот на местата определени за тоа и 
на начинот утвредн во член 9 на оваа уредба 

За дејствието од став 1 на ОВОЈ член ќе се казни 
и одговорното лице во организацијата на здружен 
труд која е носител на правото за користење на 
воздухопловот, со парична казна од 500 до 5 ООО ди-
нари. 

Член 32 
Со парична казна од 100 до 1 ООО динари ќе се 

казни за прекршок поединец: 
1) ако се движи по воздухопловното приста-

ниште без службена облека, ознака, пропишан знак 
за идентификација, дозвола или одобрение (чл. 19 
до 21); 

2) ако по пристанишната платформа или по ма-
неварската површина се движи со возило без про-
пишано барјаче, без согласност од аеродром-
ската контрола на летањето или предвидена опрема 
(член 22 став 2 и член 23); 

3) ако со возилото се движи со брзина пого-
лема од пропишаната (член 24); 

4) ако на воздухопловното пристаниште носи 
оружје, муниција, експлозив или други опасни ма-
терии (член 28). 

V ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 33 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престанува да важи Уредбата за безбедноста и ре-
дот на воздухопловно пристаниште („Службен лист 
на СФРЈ", бр 56/74). 

Член 34 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ''. 

Е п бр. 252 
18 јуни 1981 година 

Белград ! 

Сојузен извршен совет 

Потпретседате т 
д-р Иво Марган, 

371. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за еко-

номските и други односи во производството и про-
метот на вооружување и воена опрема („Службен 
лист на С Ф Р Ј " , бр 25/79), СОЈУЗНИОТ извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ М МАЧНИОТ НА ОБЕЗБЕДУВА-
ЊЕ ДЕВИЗИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА 
СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА И НА ДРУГИ ПРЕДМЕ-
ТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВООРУЖУВАЊЕ Ш 
ВОЕНА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ВООРУЖЕ-
НИТЕ СИЛИ ША СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-

ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

1 Со оваа одлука се утврдуваат условите и на-
чинот 1 на обезбедување девизи за плаќање на уво-
зот на специфична опрема за производство на воо-
ружување и воена опрема, специфични готови 
производи, склопови, потсклопови, делови, сурови-
ни и репродукционен материјал за развојот и про-
изводството на вооружување и воена опрема за 
потребите на развојот, изградбата и опремањето на 
вооружените сили на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија (во натамошниот текст: 
предмети) на организациите на здружен труд од 
член 1 став 2 точка 1 на Законот за економските к 
други односи во производството и прометот на воо-
ружување и воена опрема, преку Сојузниот секрета-
ријат за народна одбрана 

2 Девизите за плаќање на увозот им се обезбе-
дуваат на организациите на здружен труд од 
точка 1 на оваа одлука под следните услови 

1) увозот на специфична опрема за производ-
ство на вооружување и воена опрема да се врши 
заради изградба на нови, односно модернизација, 
реконструкција и одржување на постојните капа-
цитети за производство на воружување и воена оп-
рема и во рамките на среднорочните и годишните 
програми за изградба, модернизација, реконструк-
ција и одржување и користење на капацитетите за 
производство на вооружување и воена опрема, 

2) увозот на специфични готови производи, По-
лупроизводи, склопови, потсклолови, делови, суро-
вини и репродукционен материјал за развојот и 
производството на вооружување и воена опрема за 
потребите на развојот, изградбата и опремањето на 
вооружените сили на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија да се врши заради произ-
водство на вооружување и воена опрема за спрема-
ње на вооружените сили на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија и во рамките ега 
среднорочните и годишните планови на развојов, 
изградбата и опремањето на вооружените сили на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија со вооружување и со воена опрема од домашно 
производство, 

3) предметите да не се произведуваат во земја-
та, односно да не се произведуваат во земјата по 
карактеристиките квалитетот и другите услови 
што, согласно со прописите, го опрделуваат квали-
тетот и сигурноста на вооружувањето и воената сп-
рема, а нивниот увоз да се врши во рамките на 
програмите за увоз на вооружување и воена опре-
ма што, во согласност со законот, и донесува Со-
јузниот секретаријат за народна одбрана, 

4) увозот на специфична опрема од одредбата 
под 1 на оваа точка да се врши врз основа на ин-
вестициона програма, изработена и одобрена во сог-
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лесност со одредбите на СОЈУЗНИОТ закон со кој се 
уредува производството на вооружување и воена 
опрема, 

5) увозот на спцифични готови производи pi на 
други предмети од одредбата под 2 на оваа точка да 
се врши врз основа на техничката документација 
и прописите донесени врз основа на сојузен закон 
со КОЈ се уредува производството на вооружување 
и воена опрема и договорите склучени помеѓу Со-
јузниот секретаријат за народна одбрана и органи-
зациите на здружен труд од точка 1 на оваа одлука 
со кои, во согласност со ТОЈ закон се уредуваат ме-
ѓусебните права и обврски ЕО врска со ТОЈ увоз, од-
носно во врска со обезбедувањето девизи и нивното 
наменско и рационално користење. 

3 Девизи за плаќање на увозот на предмети се 
обезбедуваат во рамките на девизниот план на Со-
јузниот секретаријат за народна одбрана, а преку 
Народната банка на Југославија — Воениот сервис. 

4 Организациите на здружен труд од точка 1 на 
оваа одлука му поднесуваат на СОЈУЗНИОТ секрета-
ријат за народна одбрана барање за обезбедување 
девизи, со потребната документација Барањето од 
став 1 на оваа точка ги содржи потребните докази за 
условите од точка 2 одредби под 1 до 5 на оваа од-
лука, податоци за вкупниот износ и видот на деви-
зи потребни за увоз на предмети, назив на земјата 
од која се увезуваат предметите, податоци за роко-
вите во кои треба да се обезбедат девизи за плаќа-
ње на увозот, спецификација по видовите и -коли-
чината На предметите што се увезуваат со утврде-
ните нормативи и други податоци од значење за 
утврдување на потребите за увоз, односно за обез-
бедување девизи 

5 Поблиски прописи за спроведувањето на точ-
ка 4 од оваа одлука, а посебно за содржината и 
формата на барањето за обезбедување девизи и за 
документацијата што се поднесува кон тоа барање 
ќе донесе сојузниот секретар за народна одбрана, 

6 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на обавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е п бр 249 
18 јуни 1981 година 

. Белград 
Сојузен извршен севет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с р 

372. 

Врз основа на член 52 став 3 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр 10/76, 36/79 и 
52/79), врз основа на согласноста од надлежните 
републички и покраински органи, Сојузниот извр-
шен совет донесува 

1. За увоз на производи од Бангладеш, Бразил, 
Египет, Индија, Мексико, Пакистан, Перу, Рома-
нија, Тунис Турција, УругваЈ и Шпанија, ако се 
по потекло од тие земЈИ, се применуваат стапките 
од Царинската тарифа намалени за следните про-
центи (преференцијални царински стапки). 

Тарифен 
6poj^ на 

Царинската 
тарифа 

Н а и м е н у в а њ е 

Процент на 
намалување 
на царин-

ската стапка 

, 1 2 3 

03 02 Риби,сушени, солени или во саламу-
ра, чадени риби, печени или непече-
ни, пред или во текот на чаденото: 
2) Бакалар, КОЈ не е во филеви, су-

шен, солен или несолен 50 
3) Риби сушени (освен бакалар од 

точка 2 на ОВОЈ тар 6poj), солени 
или во саламура: 
а) харинги 50 
б) други 1 

Ех 
Друга морски риби 50 

4) Риби чадени1 

а) бакалар 50 
б) харинга 50 
в) други 

Ех 

Други морски риби 50 

05 13 Сунѓерм, природни 50 
07 03 Зеленчук привремено конзервиран 

во салалѕура, во сулфурирана вода 
или во други раствори за конзерви-
рање, но КОЈ не е посебно приготвен 
за непосредна потрошувачка' 
1) Маслинки 

Ех 
Маслинки во саламура 50 

08 01 Урми, банани, кокосов орев, бразил-
ски орев, акажу-орев, ананас, авона, 
машо, гуава и мангуста, свежи или 
суви лупени или нелупени: 
7) Урми 50 

08 02 Агруми, свежи или суви: 
1) Портокали 

Ех 
Свежи 50 

2) Мандареви (вклучувајќи и тан- ' 
гирски и садсумас-портокали); 
клементиии и други хибриди на 
цитруси 
Ех 
Свежи 50 

3) Лимови и лимета 
Ех 
Свежи 50 

4) ГреЈпфрут 
Ех 
Свеж 50 

5) Друго 
Ех 
Свежо ч 50 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊА НА ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНИ 
ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА УВОЗ НА ОПРЕДЕЛЕ-

НИ ПРОИЗВОДИ ОД ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ 
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08 03 Скокни, свежи или суви: 
2) Суви: 

а) етивирани 40 
б) неетивирани 40 

08 04 Грозје, свежо или суво: 
2) Суво 40 

08 05 Овошје во лушпа, освен овошје од 
тар број 08 01, свежо или суво, лу-
пено или не лупено. 
1) Бадеми. 

б) Без лушпа 
Ех 
Суви 40 

2) Лешници' 
а) во лушпа 40 
б) без лушпа 40 

16 05 Черупкари и мекотелци, приготвени 
или конзервирани. 
1) Черупкари 

б) раци 
Ех 
Морски ради (crabs) и ракчи-
ња (schrimps) 50 

2) Мекотелци. 
б) други 

Ех 
Абалони 50 

20 01 Зеленчук и овошје, приготвени или 
конзервирани во оцет или оцетна 
киселина, со шекер или без шекер, 
па и со додаток на сол, мирудин или 
синап 
1) Во херметички затворени садови 

до 10 kg нето 
в) друго 

Ех 
Маслинки 50 

2) Друго 
Ех 
Маслинки 50 

22 02 Зеленчук приготвен или конзервиран 
на друг начин освен со оцет или оце-
тна киселина 
1) Маслинки за јадење 50 
5) Друго 

б) друго 
Ех 
Капар 50 

20 07 Сокови од овошје (вклучувајќи и 
шира од грозје) и сокови од зелен-
чук, со додаток на шеќер или без 
додаток на шеќер, но непревриено и 
кои не содржат алкохол. 
1) Сок од портокали: 

а) суров 50 
б) концентриран 50 
в) засладен 50 

2) Сок од грејпфрут 50 
3) Сок од друго цитрус-овошЈе: 

а) од лимон: 
1) суров 50 
2) концентриран 50 
3) засладен 50 

б) други 50 

4) Сок од ананас 
5) Сок од друго овошје или зелен-

чук 
д) од друго овошје: 

1) Суров 
Ех. 
Од друго јужно овошЈе 

2) Концентриран 
Ех 
Од друго јужно овошје 

3) засладен 
Ех 
Од друго јужно овошје 

2102 Екстракти, есенции или концентрат^ 
од кафе, чај или мате-чај и произ-
води врз база на тие екстракт^, 
есенции или концентрати цикорија 
пржена и други пржени замени за 
кафе и екстракт , есенции и низг-ш 
концентрат 
1) Екстракти есенции или кондентра-

ти од кафе и производи врз база 
на тие екстракти, есенцни ИЛИ 
концентрат^ цикорија пржена и 
други пржени замени за кафе и 
екстракт^ есенцик и кивни кон-
ц е н т р а т 
а) екстракти, есенцип или кон-

ц е н т р а т од кафе и производи 
врз база на тие екстракт^, 
есенции или концентрат^! 
Ех 
Екстракт!! или есенции од кафе 

22 09 Алкохоли (освен од тар, број 22 08), 
ликери и други алкохолна пијачки; 
сложени алкохолни преработки (т н. 
концентрирани екстракт) за произ-
водство на пијачки 
3) Друго 

б) друго 
Ех 
Рум од шеќерна трска 

25 01 Сол (вклучувајќи и камена сол, мор-
ска сол и сол за јадење), чист на-
триум хлорид, раствори на соли во 
вода, морска вода 
4) Друго 

Ех 
Морска сол 

26 01 Руди од метали и концентрат и 
пржени пирити од железо 
2) Руди и концентрати од железо, 

неагломерирани 
а) руди од концентра-т од желе-

зо до 42% Fe 
8) Руди од концмнтрати од цинк. 

а) руди 
б) концентрати 

29 39 Хормони природни или произведени 
со синтеза и нивни и деривати кои 
примарно се употребуваат како хор-
мони, други стероид и кои примарно 
се употребуваат како хормони 

1) Инсулин 
а) кристален 
б) цинк протамин 
в) други 

50 

Ј0 

50 

50 

20 

50 

50 

40 

100 
100 

50 
50 
50 



fer-ана 936 - Број 35 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 28 wim 198-1 

2) Хормони на хипофизата (предни-
от лобус) и слични хормони 50 

3) Адренокортикални хормони 50 
4) Други 

а) сексуални хормони 50 
б) други 50 

3103 Фосфорни ѓубриња, минерални или 
хемиски 
2) Суперфосфат: 

а) прости (со 16 до 20% Р2О5) 25 
Б) ТРОЈКИ (над 38% Р2О5) 25 
в) други 25 

82 01 Екстракти за штавење, од растител-
но потекло танини (танински кисе-
лини), вклучувајќи и со вода ек-
страхиран танин од галски орев и 
нивни соли, етри, естри и други де-
ривати 
1) Е к с т р а к т 

е) други 
Ех 
Екстракт^ од црна акација 50 

33 01 Етерски масла (со 'терпен или без 
терпен), течни и цврсти, смоли рези-
ноиди, концентрат^! на етер ски мас-
ла во масти, мрсни масла, восоци 
или во слични материи, добиени со 
ладна апсорпција или со мацерација; 
споредни терпенски производи од 
детерпенација на езерски масла' 
1) Растителни и етерски масла 

а) лимоеско, портокалово и ман-
даринов 
Ех 
Мексикански лимон 50 

3) други 
Ех 
Етерски масла од ружин о дрво, 
еукалиптос, пеперминт и есен-
ција од рузмарин 50 

4101 Сурови кожи (свежи, солени, суше-
ни, пиклувани или лужени), цепени 
или нецепени, вклучувајќи и овчи 
кожи СО волна 
1) Говедски и коњски кожи, освен 

телешки кожи 
а) говедски солени 100 
б) говедски суви 100 
в) говедски, други 100 
г) Јунешки, солени 100 
д) јунешки, суви 100 
ѓ) јунешки,, други 100 
е) биволски, солени 100 
ж) биволски, суви 100 
з) биволски други 100 

47 01 Целулоза добиена со механички или 
хемиски средства од кој и да било 
влакнест растителен материјал' 
2) Целулоза висококвалитетна за 

натамошна хемиска преработка' 
а) од иглолисници 40 
б) од широко л исници 40 

3) Целулоза висококвалитетна, каус-
тпчна иил сулфатна, небелена' 
а) од иглолисници 40 
б) од широколисници 40 

4) Целулоза висококвалитетна, ка-
устична или сулфатна, белена или 
полубелена (освен за натамошна 
хемиска преработка 
а) од иглолисници 
б) од широколисници 

5) Целулоза висококвалитетна, сул-
фитиа, небелена 
а) од иглолисници 
б) од широколисници 

6) Целулоза висококвалитзтна, сул-
фитна, белена или полубелена 
(освен за натамошна хемиска 
преработка) 
а) од иглолисници 
б) од широколисници 

7) Полуцелулоза 
8) Целулоза од други влакна, освен 

од дрво 
Ех 
Еспарто целулоза 

53 05 Волна од овци или јагниња или од 
друга животинска длака (фина или 
груба), влачена или чешлана 
1) волнена чешлана лента (топс) 
2) Друго 

а) крстосана, в лачена или чеш-
лана 
1) со финост до 30 микрони 

б) друго 
58 02 Други теписи, прекривка простирки 

бришалки и сл и простирки „келим", 
„шуман11 и „карамани" и сл (кон-
фекционирани или неконфекциони-
рани) 
8) од други текстилни материјали, 

тафтувани 
Ех 
Рачно ткаени теписи од Јута 

9) од други текстилни материјали, 
освен тафтувани 
Ех 
Рачно ткаени теписи од јута 

73 10 Лостови и прачки, од железо и од 
челик (вклучувајќи и валана жица), 
топло валани, ковани, влечени, ладно 
обликувани или ладно довршени 
(вклучувајќи и прецизно изработе-
ни), шуплив чели^ за рударски дул-

, чеља 
1) Валана жица' 

а) бетонско железо и челик 
б) друго 

73 13 Лимови и плочи, од железо или од 
челик, топло или ладно валани 
2) Валани, но натаму непреработу-

вани, со дебелина од 3 mm до 
4,75 mm 

3) Валани, но натаму напреработува-
ни, со дебелина под 3 mm 

5) Друго 
а) преслечени со хром 

Ех 
Со дебелина под 3 mm, прес ле-
чени или плакирани 

б) поцинкувани 
Ех 
— Со дебелина под 3 mm, прес-

е ч е н и или плакирани 

40 
40 

40 
40 

40 
40 
40 

40 

40 

40 
40 

50 

50 

50 
50 

26,6 

26,6 

17,9 

17,9 



Петок, 2б јуни 1981 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 35 - Страта 937 

2 2 

— Со дебелина од 3 mm до 
4,75 mm прес лечени или пла-
нирани 

в) други 
Ех 
— Со дебелина под 3 mm, прес-

лечени или планирани 
— Со дебелина од 3 mm до 

4,75 mm преслечени или пла-
нирани 

73 36 Печки (вклучувајќи и печки со по-
мошни казани) за централно греење, 
шпорети, печки за готвење, скари, 
платеници и други греачи на прос-
тории, разводници на пламен, греачи 
на садови со пламеници, казани за 
греење со ложиште и слична опрема 
што се употребува во домаќинството, 
^електрична, од железо или од че-
лик и нивни делови' 
2) Други апарати, 

а) печки 
2) на течни горива 

Ех 
За греење 

3) На гасовити горива 
Ех 
За греење 

74 03 Лостови, прачки и профили од ба-
кар, жчца од бакар' 
1) Лостови 

а) од нелегиран бакар 
б) од легираи бакар 

1) од месинг 
2) од бронза 
3) д рут и 

2) Прачки' 
а) од нелегиран бакар 
б) од легиран бакар 

1) од месинг 
2) од бронза 
3) други 

3) Профили 
а) од нелегиран бакар 
б) од легиран бакар 

1) од месинг 
2) од бронза 
3) други 

4) Жица. 
а) одЛелегиран бакар 
б) од легиран бакар 

1) од месинг 
2) од бронза 
3) други 

74 01 П точи, лимови и лентч од бакар: 
2) Лимови 

а) од нелегиран бакар 
б) од легиран бакар 

1) од месинг 
2) од бронза 
3) други 

74 07 Цевки и нивни Полупроизводи 
(blanks), од бакар, шупливи лостови и 
праски, од бакар' 
1) Цевки 

а) од нелегиран бакар 
б) од легиран бакар' 

1) од месинг 
2) од бронза 
3) други 

26,6 

17,9 

26,6 

50 

50 

50 

50 
50 
50 

50 

50 
50 
50 

50 

50 
50 
50 

50 

50 
50 
50 

50 

50 
50 
50 

50 

50 
50 

74 10 Впредена жица, кабли, јажиња, орто-
ми, плетени ленти и слично од бакару 
на жица, исклучувајќи изолирана 
електрична жица и кабли 
1) Јажиња' 

а) од нелегиран бакар 
б) од легиран бакар 

7615 Производи и санитарни стоки, кои 
главно се употребуваат во домаќин-
ството и нивни делови, од алумини-
ум 
1) производи за домаќинство и нивни 

делови' 
а) садови до 10 литри зафатнина: 

1) преслечени со гаф дон 
Ех. 
Кујнски садови 

2) друго 
Ех 
Кујнски садови 

б) садови над 10 литри зафатни-
на 
Ех 
Кујнски садови 

в) друго 
Ех 
Други КУЈНСКИ И трпезни потре-
би, освен прибор за јадење 

78 01 Олово сурово (среброносно или не-
среброносно), отпадоци и остатоци 
(одломки, отсечоци и сл), од олово 
3) Рафинира но олово, освен оловни 

легури 
82 09 Ножеви со сечила, назабени или не 

(вклучувајќи и градинарски ножеви 
за поткастрување), освен ножеви што 
се распоредуваат во тар број 82 06, 
сечила за ножеви 
1) Перорези 
2) Ножеви' 

а) трпезни 
б) кујнски 
в) месарски 
г) ловечки 
д) ка лема реки 
ѓ) кожарски 
е) други 

82 12 Ножици (вклучувајќи и шивачки но-
жици) и сечила за ножици 
1) Ножици 

а) за маиикир 
б) за домаќинство 
в) за употреба во занаетчиството 
г) други 

2) Сечила 
82 14 Лажици, виљушки, прибор за јадење 

риби, ножеви за путер, кутлачи и 
сличен кујнски и трпезен прибор 
1) Позлатени 
2) Посребрени 
3) Од не'рѓосувачкч челик 
4) Друго 

8415 Фрижидери и разладна опрема (еле-
ктрични и други) 
1) Фрижидери за домаќинство со или 

без оддел за длабоко замрзнување, 
2) Фрижидери за домаќинство, само 

за длабоко замрзнување ' 

28,5 
28,3 

50 

50 

50 

50 

100 

45 

45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 

33,3 
33,3 
33,3 
33,3 
33,3 

33,3 
33,3 
33,3 
33,3 

17 

17 
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84 52 Машини за сметање; книговодствени 
машини, регистар-каси, машини за 
франкирање пошта, машини за изда-
вање билети и слични ма ишен со 
вградени уреди'за сметање: 
3) Регистар-каси 

а) терминални 41 
б) автономни 

1) рецепциони 41 
2) други 41 

84 57 Машини за изработка и обработка на 
стакло (освен машини за обработка на 
стакло на ладно), машини за склопу-
вање на електрични сијалици, елек-
тронски и слични лампи и цевки' 
1) Машини за производство на рамно 

стакло 50 
2) Машини за изработка на друго 

стакло 
Ех 
— Автоматски за изработка на 

шишиња 50 
— За декорирање на стакло ео бои 

(за изработка на шари на ста-
кло) 50 

85 03 Примарни ќелии и примарни бате-
рии.. 
1) Лекланшеови и воздушно-депола-

ризациоии 50 
2) Алкални (жива-цинк, еребро-циих, 

никел-кадмиум) 50 
3) Друго 50 

85 04 Електрични акумулатори 
1) Акумулатори 

а) оловни акумулатори (веселин-
ски) 
Ех 
Автомобилски 50 

9017 Медицински, забарски, хируршки и 
ветеринарски инструменти и апарати 
(вклучувајќи и елекромедмцински 
апарати и апарати за испитување на 
видот) 

1) Електромедицински апарати 
Ех 
— Апарати за испитување на очи-

те 33,3 
— Апарати за испитување на слу-

хот 33,3 
— Апарати за гинекологија, аку-

шерство и породувања 33,3 
— Апарати за преглед на внатреш-

ните шуплини (на пр грло, цре-
ва, буорези, мочен меур итн) 33,3 

.— Апарати за испитување на бе-
лите дробови 33,3 

— Апарати за преглед на уво. грло 
и нос / 33,3 

2) Забарски инструменти и апарати 33,3 
3) друго' 

а) хируршки инструменти, апара-
ти и прибор 
Ех 
— Инструменти за градна хи-

рургија 33,3 
— Инструменти за ампутација 33,3 

д) медицински инструменти и апа-
рати, други 
Ех. 

Инструменти за ортопедија 
обдукција 33,3 

ѓ) друго 
Ех 
— Игли и шприцеви од сите 

видови 33,3 
— Хируршки ножеви, скалпел и 

и пили 33,3 
— Медицински клешти и пин-

цета, од сите специјалност 33,3 
97 06 Справи, апарати, прибори и реквизити 

за гимнастика или атлетика или за 
спортови 'и игри под ведро небо (ос-
вен производите што се распоредуваат 
во тар број 97 04)' 

1) Гимнастички справи и уреди 33,3 
2) Лесноатлетски прибор 33,3 
3) Боксерски прибор и уреди за 

рингови 33,3 
4) Рекети и мрежи за тенис 33,3 
6) Лизга л ки и тркалки (ролшуи), со 

чевли или без чевли 
Ех 
Ролшуи 33,3 

8) Опрема за детски игралишта (то-
богани, клацкалка, витални и 
сл) 33,3 

9) Топки за тенис, фудбал, кошарка, 
ватерполо и сл 
Ех 
Топки за фудбал, кошарка, ва-
терполо и сл 33,3 

10) друг спортски п,рибор 
Ех 
Друг спортски прибор, освен мот-
ки за скокање во височина од 
дрво и метал и коша од дрво 33,3 

8811 Лулиња за пушење глави, дршки и 
други делови за лулиња (вклучувајќи 
и грубо обработени парчиња на дрво 
или корења); чибуци за пури и цига-
ри и нивни делови 
Ех 
— Лулиња за пушење од морска пе-

на 40 

2 Ќ,е се смета дека стоките се по потекло од 
една од земјите од точка 1 на оваа одлука ако во 
целост се произведени во таа земја или ако вред-
носта на увезените стоки во таа земја со индус-
триска обработка е зголемена најмалку за 51%. 
Потеклото на стоките се докажува со уверението 
за потеклото на стоките што го издава овластениот 
орган на земјата извозничка 

3 Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за определува-
ња преференцијалните царински стапки за увоз на 
определени производи од земјите во развој („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр' 63/78) 

4 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во ,Службен лист на СФРЈ" 

Е п. бр, 250 
18 јуни 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпр етсед ате л, 
'д-р Иво Марган, с ро 
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373. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр 39/74), сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА КНИГАТА „ЕIN KAMPF UM BELGRADE 

TITO UND JUGOSLAWISCHE WIRKLICKEIT" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-
гославија на книгата „Em Kampf um Belgrad Tito 
und jugoslawische Wirklichkeit" од Андреас Разумов-
ски, што е печатена на германски јазик во Франк-
фурт, Сојузна Република Германија. 

Бр 650-1-22/930 
11 Јуни 1981 година 
Белград 

Заменик 
сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, с р. 

374. 

Врз основа на член 221 точка 3 од Законот за 
основите на безбедноста на сообраќајот на патиш-
тата („Службен лист на СФРЈ", бр 63/80), во спо-
годба со сојузниот секретар за внатрешни работи и 
со претседателот на Сојузниот комитет за енергетика 
и индустрија, претседателот на Сојузниот комитет 
за сообраќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОСНОВНИТЕ УСЛОВИ ШТО ЈАВНИТЕ ПА-
ТИШТА НАДВОР ОД НАСЕЛБИ И НИВНИТЕ 
ЕЛЕМЕНТИ МОРААТ ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ОД 
ГЛЕДИШТЕТО НА БЕЗБЕДНОСТА НА СООБРА-

ЌАЈОТ 

Член 1 
Со о в о ј правилник се пропишуваат основните 

услови што јавните патишта надвор од населби и-
нивните елементи (во натамошниот текст Јавните 
патишта) мораат да ги исполнуваат од гледиштето 
на безбедноста на сообраќајот 

Основните услови од став 1 на о в о ј член што 
Јавните патишта мораат да ги исполнуваат, се утвр-
дени со Основните услови што Јавните патишта 
надвор од населби и нивните елементи мораат да 
ги исполнуваат од гледиштето на безбедноста на 
сообраќајот, што се отпечатени кон о в о ј правилник 
и претставуваат негов составен дел 

Член 2 
Основните услови, предвидени со о в о ј правил-

ник, се применуваат при изработка на инвестицио-
но-техничка документација за изградба и рекон-
струкција на автопатишта и на други јавни па-
тишта 

Член 3 
По исклучок, за јавните патишта можат да оа 

и з м е н а т вредности што отстапуваат од екстремни-
те вредности предвидени со о в о ј правилншс само 
при посебно документирано образложение. 

Член 4 
Техничката документација за јавните патишта 

чија изградба и реконструкција е во тек мора, ако 
е тоа можно, да се усогласи со одредбите од овоЈ 
правилник. 

Техничката документација за изградба на јав-
ни патишта, чиЈа изработка е започната пред деноч! 
на влегувањето во сила на о в о ј правилник, може' 
да се доврши според прописите што важеа до тој 
ден, ако поради преработка на таа документација, 
заради нејзино усогласување со о в о ј правилни^ 
изградбата на Јавниот пат би морала да се одложи 
за подолго време. 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на о в о ј гсра-4 

вилник престанува да важи Правилникот за тех-f 
ничките нормативи и основните услови што јавни-
те патишта надвор од населби и нивните елементи! 
мораат да ги исполнуваат од гледиштето на без-
бедноста на сообраќајот („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 11/80) 

Член 6 
О в о ј правилник влегува во сила осмиот ден о.д 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Бр 2212/3 
4 мај 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

сообраќај и врски, 
Анте Зелиќ, с р. 

ОСНОВНИ УСЛОВИ ШТО ЈАВНИТЕ ПАТИШТА 
НАДВОР ОД НАСЕЛБИ И НИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ 
МОРААТ ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ОД ГЛЕДИШТЕ^ 

TO НА БЕЗБЕДНОСТА НА СООБРАЌАЈОТ 

1. ПОДЕЛБА НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА 
СООБРАЌАЈ И ВИДОВИ НА ТЕРЕНИ 

1 1 Поделба на јавните патишта 
111. Според Законот за основите на безбедност 

та на сообраќајот на патиштата (во ната-
мошниот текст Законот), мрежата на јав-
ните патишта, зависно, од нивното опште-
ствено и стопанско значење, ја сочинуваат^ 
1) магистралните патишта; 
2) регионалните патишта 
3) локалните патишта 

112 Според видот на сообраќајот за кој се на-
менети, Јавните патишта се делат на 
1) патишта за сообраќај на моторни во 

зила, 
2) патишта за мешовит сообраќај 
Патиштата за сообраќај на моторни возила 
се наменети за возила што, во смисла на 
точка 22 член 10 од Законот, се сметаат 
како моторни возила 
Патиштата за мешовит сообраќај се ' наме- 
нети за движење на сите видови возила и 
други учесници во сообраќајот (за моторни 
и запрежни возила, велосипедист и пе-
шаци и сл) 
Елементите на патиштата за мешовит соо-
браќај се определуваат според потребите 
на сообраќајот на моторни возила. 
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1.1.3. Патиштата за сообраќај на моторни вози- 2 
ла се делат на: 21. 
1) автопатишта, 
2) патишта резервирани за сообраќај на 

моторни возила. 
Автопатот и патот резервиран за сообраќај 
на моторни возила се определени со член 

10 точ. 3 и 4 од Законот. Бројот на сообра-
ќајните ленти на тие -патишта 'зависи од 
потребниот пресметан капацитет на патот 

1.14 Според големината на моторниот сообра-
ќај, изразен со просечниот годишен дневен 
сообраќај (ПГДС), т е со бројот на мотор-
ните возила што на крајот на планскиот 
период се очекуваат на патот во текот на 
24 часа, јавните патишта се делат на пет 
разреди, и тоа' 

Табела 1 — Големина на моторниот сообраќај 

Ознака на јавните Големина на мо-
патишта според торниот сообраќај 

сообраќа, ната поделба — ПГДС (број на 
моторни возила за 

24 часа) 

Патишта од 1 разред над 12 000 

Патишта од 2 разред над 7 000 до 12 000 

Патишта од 3 рааред над 3 000 до 7 000 

Патишта од 4 разред над 1 000 до 3 000 

Патишта од 5 разред ДО 1000 

1.2. Сообраќај 
Големината и структурата на сообраќајот, 
при изработката на проекти за нови јавни 
патишта и за подобрување на постојните 
јавни патишта, за определен плански пе-
риод, се утврдуваат со сообраќајни студии 
При проектирањето на реконструкција или 
модернизација на јавен пат за плански 
период до 10 години, односно при проек-
тирањето на јавни патишта од 4 и 5. раз-

ред, утврдувањето на големината на мо-
торниот сообраќај може да се изведе со 
упростени методи, односно со прибпижни 
пресметки што се вршат врз основа на ра-
сположивата статистичка документации, 
без посебни истражувања. 

12 1. Времето за кое се проектираат нови или 
се подобруваат постојните јавни патишта, 
претставува плански период, КОЈ изнесува 
1) 20 години — за нови градења; 
2) 5 до 20 години — за подобрување на по-
стојните патишта. 

13. 

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ 

Сметковна брзина Vr 
Сметковна брзина е брзина врз основа на 
која се пресметуваат елементите на траса-

та и на напречниот профил 
Елементите мораат да бидат пресметани 
врз основа на сметковната брзина, така 
што во потполност да биде осигурена без-
бедноста на возењето. 
За сметковна брзина се усвојува една од 
двете големини 
— претходната брзина VP 
— очекуваната брзина на возење Vo. 
Сметковната брзина не може да (биде пома-
ла од 
— ВО km/h за автопатиштата, 
— 60 km/h за магистралните патишта (по 

исклучок 40 km/h на планинските прес-
тапи и на други неповолни планински 
терени), 

2 1 1 Претходна брзина Vp 

2 111. Претходна брзина е појдовна брзина за 
определување на елементите на патот Пре-
тходната брзина VP е меродавна за опреде-
лувана на широчината на профилот Голе-
мините на претходните брзини се дадени во 
табела 2 

Табела 2 — Големини на претходните брзини 

Претходна брзина VP (krn/h) 

I II HI IV 

рамни- ридест брановит лл а HI ПО-
П А Р Е Н И терен терен ски те-
терен реи 

Автопатишта 120 120—100 100—80 80 

Патишта од 
1. разред 120^) 100 80 70 (60)^) 

Патишта од 2L разред 100 90 70 60 (50) 

Патишта од 
3 разред 80 70 60 50 (40) 

Патишта од 
4 разред 70 60 50 40 (30) 

Патишта од 
5 разред 60 50 40 40 (30) 

џ) За патиштата од 1 разред со две применуваат по ис-
најголемата сметковна брзина изнесува 300 km/h 
Вредностите во заградата се ОВОЈ правилник 
клучон во согласност со член 4 од сообракај ни лентр 

21 1.2 За патиштата о д 3. 4 и 5 разред претход-
ната брзина VP претставува сметковна бр-
зина V,. 

Видови терени 
Терените на кои се проектираат јавни па-
тишта сг делат на ' 

I'll — брегови ти; 
IV — планински 
Видот на теренот 
тлата задача. 

се определува со проек-

2 113 За автопатиштата и за патиштата од 1. и 
2 разред претходната брзина VP претставу-
ва брзина врз оскава на која се определу-
ваат елементите на ситуациониот план на 
трасата што ќе бидат употребени за обли-
кување на оската во првата фаза на из-
работката на идеЈниот проект. 

2 2 Очекувана брзина на возење V0. 

2 2 1 За автопатиштата и за патиштата од 1. и 
2 разред очекуваната брзина на возење Vu  
претставува сметковна брзина. 

I — рамничарски, 
II — р и д е с т : 



ПЕТО-К, Ш ЈУНИ ш г СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 36 I— 'Страна M l 

2.2.2. 

2.2,3. 

Очекуваната брзина на возење се утврду-
ва врз основа на кривинските карактерис-
тика и широчината на коловозот. Во прва-
та фаза на изработката на идејниот проект 

се определува кривинската карактеристика 
за хоризонталниот план на оската, што е 
утврдена врз основа на претходната брзина 
VP и е усогласена со графлконот 4. 
Кривинскдта карактеристика (во граду-
cи/kм, односно стапени/km) се определува 
според образецот 

Z осп 

(1) 
2,2.4. 

кадо ш т е: v 
К — кривинска карактеристика (градус/кпѕ 

односно степен/km); 
а — свртувачки агол на крив-ината (во 

граду си или степени), 
2cta — збир на свртувачките агли на ситф 

кривини на секторот на кој се пред-i 
видува константна брзина (во грацуч 
си или степени); i 

L — должина на секторот (km). 
Очекуваната брзина на возење V0 за па^ 
типла со две сообраќајни ленти е опредЈе-с 
лена со графиконот 1. 

Г Р А Ф И К О Н 1 - З А В И С Н О С Т НА ОЧЕКУВАНАТА Б Р З И Н А НА 
В О З Е Њ Е Т О (Vo) О Д КРИВИНСКАТА К А Р А К Т Е Р И С Т И К А 
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За реалната широчина на коловозот треба 2 5. 
да се изврши интерпелација во границите 
определени со линиите 
За јавните патишта со четири и повеќе соо-
браќајни ленти, очекуваната брзина на во-
зења претставува за 10 до 15 km/h зголе-
мената вредност определена во графиконот 
1 со линијата Ѕ=8,5 m Доколку коловозот 
опфаќа и додатни ленти (точка 7 114) , зго-
лемувањето на брзината изнесува 20 до 
25 km/h 

2.2.5. Ако разликата на очекуваните брзини VQ  
за два соседни сектори не е поголема од 
10 km/h, за обата сектори ќе се усвои иста 
очекувана брзина Vc, со тоа што во поголе- 3. 
ма мерка да им одговара на кривинските 
карактеристики на обата сектори 3 1. 

2.3. Ако е VP < Vo < (VP + 20 km/h), за сметковна 
брзина се усвојува Vo заокружена на 10 
km/h, согласно со точка 2.2 5 
Ако е V o > ( V p + 2 0 km/h), оската на патот 
треба да се коригира така што да му одго-
вара на критериумот VP <Vo<(VP-+-20 km/h), 
ако на тој начин се постигаат заштеди во 
градењето Ако тие заштеди ги нема, тогаш 
сметковната брзина е еднаква на првобит-
но утврдената VG 

2 4 Сметковната брзина усвоена во идејниот 
проект е меродавна за определување на 
сите елементи на трасата веќе во идејниот 
проект, како и за изработка на главниот 
проект Доколку примената на сметковната 
брзина од точ 2 2 и 2 3 врз Елементите на 
оската на патот предизвикува зголемување 311. 
на тршоците за градење, нејзината приме-
на се ограничува на напречниот наклон на 
коловозот во кривина и на должините на 
прегледноста за кочење 

Сметковната брзина мора да биде обезбе-
дена на што подолги делници од патот, со 
тоа што тие делници не смеат да бидат по-
кратки од 
1) на автопатиштата и на патиштата од 1, 

разред —, 10 km, 
2) на патиштата од 2, 3, 4. и 5 разред — 

5 km 
На патиштата од 3, 4 и 5 разред сметков-
на! а брзина може по исклучок да се мену-
ва на делници со должина од 2 km, ако 
трошоците за градење при наведените 
должини би биле неоправдано високи во 
однос на користа 
ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ЈАВЕН ПАТ 
Големината на минималниот полупречник 
на кружниот лак Rmin за определена смет-
ковна брзина Vr зависи од дозволените го-
лемини на коефициентот на радијалниот 
отпор кон лизгање, односно на коефициен-
тот на прилепување f r и напречниот наклон 
на коловозот qmax 
Коефициентот на радијалниот отпор кон 
лизгање односно коефициентот на приле-
пување е единечната сила на отпорот кон 
лизгање која учествува во совладувањето 
на центрифугалната сила 
Напречниот наклон на коловозот е' односот 
на височинската разлика помеѓу двата ра-
ба на коловозот и неговата широчина и се 
изведува со цел за одводнување или совла-
дување на дел од центрпфугалната сила 
Дозволените вредности на коефициентот на 
ради Јадниот отпор кон лизгање односно на 
коефициентот на ,прилепување f r зависат 
од сметковната брзина и се дадени во табе-
лата 3. 

Табела 3. — Дозволени вредности на коефициентот на радијалниот отпор кон лизгање односно на кое-
фициентот на прилепување и соодветните вредности на коефициентот на пропорционалноста К,, 

VP 

(km/h) . 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

tr 0 245 0 218 0193 0 171 0151 0133 0118" 0105 0 094 0 086 

Кр 0 222 0 243 0 266 0 290 0 317 0 345 0 372 0 400 0 427 0 449 

3i 2. 

8.1 3. 

1.14. 

Најголемата дозволена големина на напре-
чниот наклон на коловозот во кривина 
што се применува во кривина со минимален 
полупречкик Ешт, изнесува 

Во кривини со полупречних R>Rmin са на-
малуваат наjголемите дозволени големини 
f r и gmax, и тоа така што во кр-ивина со по-
лу пречник R параметрите R̂ Л qR да бидат 
пропорционални со центрифугалната сила 
CR во иста мера како што се, во кривина со 
полупречник Rmax, пропорционални f r и qmax 
со Cmax, т е 

3 14 1 Напречниот наклон на коловозот во криви-
на е секогаш едностран ( едноводен и е на-
сочен кон центарот на кривината 
Двоводен наклон на коловозот, односно на-
клон кон надворешната страна на криви-
ната може да се примени во исклучителни, 
образложени случаи, кога е невозможно 
искривување поради надолжниот наклон 
во согласност со точка 6 2 2 и во подрачте-
то на приклучоците и тоа во кривини со 
полупречник еднаков или поголем од вред-
ностите во табелата 4 

Табела 4 — Полупречници на кривините во 
кои е допуштено извршување на контра 

наклон 

vr (km/h) ^ 80 100 120 

Rc (m) 2000 3000 4000 

3 1 4 2. Најмалиот напречен наклон на коловозот 
во кривина qmin е еднаков со наклонот на 
коловозот во правец и истиот се изведува 
во кривини со полупречник еднаков или 
поголем од 

R = 2,8 Rmin 

каде што е Кр — коефициент на пропор-
ционалност 
Големините на коефициентот на иропорци-
оналноста Кр се дадени во табела 3 
Големините % за разни сметковни брзини 
се дадени во функцијата на полупречникот 
R во графиконот 2 
Напречен наклон на коловозот (дк ) во кри-
вини R > Rmin 
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1.1.4 3. 

3.1 4 4. 

82 

Напречен наклон на коловозот во правец 
Коловозот во правец е во напречен наклон 
заради одводнување За сите разреди на 
патишта и за видовите на современи пос-
тилка напречниот наклон на коловозот во 
правец изнесува 

qmin = 2,5% 
На патиштата со мака дамска постилка се 
применува напречен наклон со големина 

qmin = 4% 
Насока на наклонот на коловозот и на дру-
ги површини 
1 Коловоз со две сообраќајни ленти за 

двонасочен сообраќај и со современа 
постилка се изведува во едностран нак-
лон 

2 Еднонасочните коловози со две и повеќе 
сообраќајни ленти се наклонети, кога 
патот е во правец, кон работ на плану-
мот 

3 Коловоз со макадамска постилка нор-
мално се изведува како ,двостран 

4 Наклонот на додатните ленти и на лен-
тите за забрзување и забавување на во-
зилата се изведува како и кат коловозот 

5 Лентите за запирање се со иста насока 
на наклонот како и коловозот Лен-
тата за запирање кон повисокиот раб 
на коловозот е во напречен наклон со 
големина qrn,r Лентата за запирање кон 
понискиот раб на коловозот е со коло-
возот е со наклон со иста големина ка-
ко и коловозот 
Во посебни услови лентите за забрзува-
ње и за забавување на возилата, како и 
лентите за запирале можат да имаат 
наклон спротивен од наклонот на соо-
б р а ќ а ј и т е и рабните ленти, а големи-
ната на наклонот изнесува Qmin 

6 Обете банкини се изведуваат со наклон 
кон надворешната страна Повисоката 
банкииа е со големина на наклонот од 
4% Пониската банкина се изведува со 
"акпон што има и коловоз, но не помал 

од 
1) за стабилизираат банкина — 4%, 
2) за нестабилизирана банкина — 7% 

Прегледност при кочење 
Прегледноста на патот претставува мож-
ност за согледување на пречка која бара 
кочење 

'Хоризонталната прегледност е обусловена 

3 2 1 

3 2 2 

t 
ft 

и 
ѕ 

Во овие равенки се 
V/ - сметковна брзина (km/h); 
g - 9,81 ш/ѕес2, 

психотехвичко (преодно) време (sec); 
коефициент на тангенциjалниот от-
пор кон лизгање, 

— отпор на воздухот, 
— надолжен наклон (%) 

xu — подолжен удар (т/ѕес"5); 
а — забавување (т/ѕес2) 
Првиот член во наведната претставува 
преоден пат, вториот — пат на кочењето, 
а третиот — додатна должина која овоз-
можува постепен пораст на силата на ко-
чењето, при дозволена големина на пддол-
жниот удар х„ 
Како коефициент на тангенцијалниот от-
пор кон лизгање се подразбира едпнечна-
та сила на кочење што може да се реали-
зира на допирот на тркалото и коловозот. 
Големините на одделни фактори во равен-
ката Z зависат од тоа за кои цели се ко-
ристи должината на пре1ледноста, односно 
какви услови за кочење се пропишуваат 
во определени услови на возење 
Коефициент на тангеншпалниот отпор кое 
лизгање f, и збирот на ОВОЈ коефициент и 
на отпорот на воздухот (f, + и) се дадени 
во табелата 5 

Табела 5 - Големини f, и (f, + и) за разим сметковни брзини 

V, 
(km/h) 

30 40 50 60 70 80 90 100 
110 

120 

t 0 353 0314 0 279 0 247 0 218 0192 0 170 0 151 0 136 0 126 

(f, + u) 0 472 0 440 0 410 0 382 0 358 0 337 0 318 0 300 0 286 0 277 

3 23 Прегледност при кочењето врз основа на 
која се утврдува широчината на појасот 
на прегледноста на внатрешната страна на 
кривината на континуален низок насип 
што владее на целата делница со иста 
сметковна брзина 
Големини на отделни фактори за пресме-
тување та -тежината на псеглецносга 
1 = 2 5 sec 
i. = ' поред табелата 5 
и = О 
ѕ = О 
X, = 1,5 ni/re 

Должината на прегледноста Pi за ов-ие ус-
лови е дадена во табелата 6 

Табела 6 — Должина на прегледноста Pi за низок 
насип 

Vr (km/h) 30 40 50 60 70 80 90 100 ПО 120 

Pi ') (m) 40 60 80 110 150 200 260 340 440 550 

Заокружени вредности 

од растојанинето на пречките од слободниот 
профил на патот 
Вертикалната прегледност е обусловена од 
вертикалната закривеност на патот 
Прегледноста при кочење во хоризонтал-
на и вертикална смисла е еднаква со дол-
жината на патот за запирање Должината 
на патот за запирање е определена, во 
општ случај, со равенката' 
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8 2 4. Прегледност при кочење меродавна за пре-
сметување на бермата на прегледноста во 
засек и за определување на полупречни-
ците на вертикалните кривини (Рг) 
Големини на одделни фактори за пресме-
тување на бурмата на прегледноста во за-
сек и за определување на полупречниците 
на вертикални кривини' 

Табела 7 — Должини на прегледност Pi 

V, (km/h) 30 40 50 60 70 80 90 100 НО 120 

P2 (m) 20 30 45 60 85 110 140 175 215 260 

325 

Должините на прегледноста P3 ве дадени 
во табелата 8 

Табела 8 — минимални должини на прегледноста Pi ѕ 

V, (km/h) 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

P3 * (m) 20 30 40 50 65 85 115 140 165 190 

1) Заокружени вредности 
Доколку не е обезбедена должина на пре-
гледноста P3, мора да се воведе ограничу-
вање на брзината на онаа големина ко-ja 
резултира од расположивата прегледност 
На автопатиштата и патиштата од 1 раз-
ред мора секогаш да биде обезбедена дол-
жината на прегледноста P3 

4 ЕЛЕМЕНТИ НА ОСКАТА НА ЈАВЕН ПАТ 

4 1 Елементи на оската на Јавен пат се" 
1) правци, 
2? кружни лакови, 

преод ници 
Кружните лакови и преодниците форми-
раат хоризонтални кривини со кои се зао-
блуваат преломите во ситуациониот план 
Кружниот лак е дел од кривината со кон-
стантна закривеност 
Преодницата се делови на кривините на 
кои закрпвеноста расте од нула до закри-

Табела 9 — Големина Rmin за определени сметковни 
брзини 

V, (km/h) 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

Rmin*(m) 25 45 75 120 180 250 350 450 600 750 

Заокружени вредности 

4 3 3 Полупречникот Rmin се применува само ако 
тоа го бара тежок терен Во сите други 
случаи мора да се применува полу пречник 
R поголем од Rmin Во кривина со полу-
пречник R се а,нгажира коефициентот f r и 
мора да се примени напречниот наклон д R, 
како што е тоа утврдено во точка 313. 

Должините на прегледноста РЈ на надлеж-
ните наклони се определуваат според гра-
фиконот 3, со тоа што "е меродавна поголе-
мата должина на прегледноста 
Минимална прегледност при кочењето Рѕ 
што мора да биде обезбедена во хоризон-
талните кривини кога е неекономично да 4 2 
се оствари должината Рг 
Голеглини на одделни фактори за пресме-
тување на минималната прегледност при 
кочењето' 
t = 1,5 sec 
а = 5 m/sec2 за брзини до 80 km/h 
а = 4 т /?ес 3 за брзини поголеми од 4 3 

80 km/h 
7л - 0 4 3 

411. 

веноста на кружниот лак Правците се де-
лови на патот изведени во права линија 
во ситуациониот план 
При обликувањето на оската на Јавен пат 
мора да се оствари усогласувањето на оддел-
ни елементи на хоризонталниот тек на тра-
сата со правилен избор на големини! е на тие 
елементи и со правилен однос на нивните 
големини Притоа е мошне важно усогласу-
вањето на полулречницпте на соседните 
кривини 
Трасата е усогласена ако полупречниците 
на соседните кривини се во следните под-
рачја дадени на графиконот 4 
1) — во , мошне добро подрачје" — на ав-

топатиштата и патиштата од 1 раз-
реди 

2) — во ,добро подрачје" — на патиштата 
од 2 и 3 разред, 

3) — во ,применливо подрачје" — на дру-
гите патишта 

Полупречниците на соседните кривини ме-
леат да се наоѓаат и надвор од прим'гнли-
вото подрачје, ако со тоа осетно се нама-
луваат трошоците за градење, што во про-
ектот мора да се утврди со соодветна ана-
лиза 

Правците се применуваат само во посеви?? 
топографски услови, заради приспособува-
ње кон постојните комуникации градби и 
сл 
Применетите правци не смсат да преди-
звикаат монотонија при возењето ни изне-
надување што можат да бидат причина за 
сообраќајни несреќи 
Кружни лакови 

Минималниот полу пречник на хоризон-
талниот кружен лак за определена смет-
ковна брзина V, е зависен од дозволените 
големини на коефициентите на радиЈалниот 
отпор кон лизгање, односно на коефициен-
тот на прилепување f r и на напречниот 
наклон на коловозот во кривина qnnn утвр-
дени во оддел 3 точ 3 1 1 и 3 1 2 
Минималниот полупречник е определен со 
образецот 

432 
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Г Р А Ф И К О Н 3 - Д О Л Ж И Н И НА П Р Е Г Л Е Д Н О С Т А НА Р2 М Е Р О Д А В Н И 
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА БЕРМАТА НА ПРЕГЛЕДНОСТА И ПОЛУПРЕЧ-
НИКОТ НА ВЕРТИКАЛНОТО З А О Б Л У В А Њ Е 
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Г Р А Ф И К О Н д о з в о л е н и г о л е м и н и н а п о л у п р е ч н и к о т 
Н А С О С Е Д Н И Т Е К Р И В И Н И 

1500 180С 
R (m) 

Ако кривината се Јавува зад правецот, од-
носот помеѓу должината на правецот и го-
лемината на полупречникот на кривината 
мора да биде усогласен со условите за без-
беден премин на возилата од правецот во 
кривината. 
Преодници 
На сите патишта за сообраќај на моторни 
возила и за мешовит сообракај е задол-
жителна примена на преод ница во форма 
на клотиода 
Основната равенка на клотиодата е: 

4 41. 

44 1 1. 

А2 = R L 
каде што е: 
А - параметар на клотридатa; 
R — полупречник на кружниот лак, 
L — должина на клотиодата. 

(5) 

Должината на преодницата е определена 
со вознодинамичките, конструктивните и 
естетските барања 
Со оглед на вознодинамичките барања 
должината на преодницата е определена 
со бочен удар х (ш/ѕес3) чии големини, за 
кривина со полупречник Rm,o, не смеат да 
бидат поголеми од вредностите дадени в о 
табела 10 
Под бочен удар се подразбира прирастот 
на радијалното забрзување во единица на 
време 
Вака утврдените должности претставуваат 
Вака утврдените должини претставуваат 

(Lmin) ,за сита кривини во подрачје со по^ 
лупречник од Rmin ДО Rg2 - 3 Rmin 
Големините L min) Rmin и Rg2 се дадени во та^ 
бела 10. 
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Табела 10 — Дозволени големиот на бочните удари, големини на преодените и вредностите Ктш и Rba 

V, (km/h) 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

х (m/sec3) 0 909 0 773 0 654 0 555 0 469 0 396 0 338 0 290 0 252 0 224 

Rmin. (M) 25 30 40 50 60 70 90 100 110 120 

Rmin (m) 25 45 75 120' 180 250 350 450 
600 750 

Rg2 (m) 90 125 220 345 500 680 1125 1390 1680 2000 

4 412. Должините на преодниците (L) во функ-
ција на полу пречник на кривината (R) за 
разни сметковни брзини, кои ги задоволу-
ваат вознодинамичките и визуелните ба-
рања, се дадени во графиконот 5. 

4 4 13 Линијата на работ на коловозот ги задо-
волува барањата на естетиката ако преод-
ната кривина не е пократка од преодна-
та рампа, ЧИЈ релативен наклон на работ 
на коловозот inm смее да изнесува: 

Табела 11 - Големини imax во зависност од Vr 

Vf (km/h) 40 60 ^ 80 

W (%) 1,5 1,0 0,75 

4 41.4. Дозволената минимална должина на пре-
одницата за примена е определена со нај-
големата од напред наведените вредности. 
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4 4 15 Минималната дозволана должина на пре-
одницата се применува само која го бара 
теренот Во сите други случаи се примену-
ва поголема должина на преодницата 

44 2 Примена на преодницата 
Преодниците се применуваат во следните 
случаи 

4 4 2 1 Помеѓу правецот и кружниот лак 
Доколку правецот е подолг и доколку пат-
ниот профил е поширок, дотолку преод-
ницата треба да биде подолга 

4 4 2 2 Помеѓу два спротивно насочни кружни 
лака 
Преодницчте што се запишуваат помеѓу 
два спротивнонасочни кружни лака мо-
раат да имаат приближно исто поместува-
ње на кругот А R 

4 4 23 Помеѓу два истонасочни кружни лака. 
а) помалиот кружен лак лежи внатре во 

поголемиот 
Помеѓу обата кружна лака се уфрлува 
дел од преодницата 

б) кружните лакови се еден покрај друг 
или с-е сечат Кружните лакови се по-
врзуваат со трет кружен лак и на ТОЈ 
начин се добиваат два случаи под а) 

в) ако односот на полупречниците на кру-
жните лакови е во „мошне добро под-
paчје на графиконот 4, кружните ла-
кови можат да се спојат без преод ница 

4 4 2 4. Линијата составена само од делови на 
преодницата се применува само по исклу-
чок 
Односот на параметрите на соседните де-
лови на преодниците мора да биде' 

Ai - ^ 1 , 5 За А ^ А 2 А, 
Разликата по.меѓу A1 и А2 треба да биде 
што помала 

4 4 2 5 Примена на две истонасочни преодницп со 
краток вметнат правец или без него во 
услови на потполна прегледност, не е доз-
волена 

4 4 3 Гранични случаи 
4 4 3 1 Кружен лак без преодници 

Премин од правец во кружен лак без нре-
одница може по исклучок да се дозволи 
само за кривини со полупречник еднаков 
или поголем од вредностите дадени во та-
белата 12, и тоа само во случаите кога по-
местувањето на кружниот лак би преди-
звикало големи трошоци, што мора да се 
докаже во инвестиционо-техничката до-
кументација 

Табела 12 - Големини R за кои се дозволува пре-
минување од правец во кружен лак без преодница 

4 4 3 2 

5.1. 

511. 

Спојување на две преодници на нивните 
краишта (без кружен лак) 
При непосреден допир на две преодиици 
големината на закривеноста во допирната 
точка мора да биде изразена со полупреч-
ник поголем или еднаков на R = 600 т . 

ХОРИЗОНТАЛНА ПРЕГЛЕДНОСТ НА ЈА-
ВНИОТ ПАТ 

Прегледноста на патот во хоризонтална 
смисла мора да биде обезбедена' 
1) за безбедно кочење на возилата, 
2) за престигнување 
Хоризонтална прегледност при кочењето 
Потребната прегледност при кочењето се 
обезбедува со отстранување на пречките 
на внатрешната страна на кривината, од-
носно со обезбедување потребна широчина 
на прегледноста 
Широчината на прегледноста се смета од 
патеката на окото на возачот која е одда-
лечена 1,5 m од работ на сообраќајната 
лента (Слика 1) 
Широчината на прегледноста (б) се прес-
метува според образецот' 

(6) 

каде што е. 
Р (m) — прегледност при кочењето 
R (m) — осен полупречник на кривината 
Обезбедување на појас на прегледноста 
кога планумот на патот е на низок насип 
На внатрешната страна на кривината мора 
да се обезбеди појас на прегледноста во 
КОЈ не смеат да бидат вградени објекти 
ниту засадени високи растенија. 
Должината на прегледноста Pi за овој слу-
чај е дадена во табелата 6, а широчината 
на прегледноста на појасот, сметано од 
линијата на окото на возачот до крајот на 
забраната на градењето, односно на висо-
ките растенија, во кривина со полупреч-
ник Rmin изнесува: 
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Vr (km/h) 30 40 50 60 70 80 90 100 ПО 120 

Pi(m) 40 60 80 110 150 200 260 340 440 550 

Hmio ( m ) 25 45 75 120 180 250 350 450 600 750 

bi(m) 8,0 10,0 10,7 12,б 15,6 20,0 24,1 32,1 40 3 50,4 

5 1 3. Кога е неекономично да се оствари дол-
жина на прегледноста Р2, истата може да 
се намали до големината Р3, што претста-
вува минимална должина која мора да би-
де обезбедена во хоризонталните кривина 
Шир о чините на прегледноста ba за должи-
ната Рз во кривините со полупречиик НЈШа 
за разни сметковни брзини се дадени во 
табела 14. 

Табела 14 — Минимални широчини на прегледност 
та bs во кривини со полупречеик Rein 

Во кривини со полупречник R > Rmin, bi 
се пресметува според прегледноста од та-
бела 6 со примена на образецот 6 

91.8. Берми на прегледноста 
Кога планумот на патот е во засек, прег-
ледноста при кочење (bi) се остварува со 
ископ на берми на прегледноста, односно 
со проширување на засекот на внатрешна-
та страна на кривината 
Берма на прегледноста се изведува во ви-
сочина на рабникот на риголот во наклон 
од 6% спрема риголот. 
'Должината на прегледноста Р2 за о в о ј слу-
ч а ј е дадена во табелата 7 (за ѕ=00/о), одно-
сно во ѓрафиконот 3 (за ѕ < О) При проек-
тирање на јавниот пат е потребно во засе-
кот да се оствари прегледност при кочење-
то со должина Рг, со комбинирање на соод-
ветни полупречници и можни бсрми и прег-
ледноста, што се наведени во образецот 6. 

Vr (km/h) 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

Ps (m) 23 30 40 50 65 85 115 140 165 190 

И„ ,П (m) 25 45 75 120 180 250 350 450 600 750 

bi (m) 1,9 2,4 2,7 2,9 3,2 3,5 4,8 5,3 5,5 6,3 

-За К поголеми од Kmjn широчините fos се 
пресметуваат воведувајќи ја во образецот 
(6) должината Рч и Н 
Ако во хоризонталната кривина не е обе-
збедена ниту минимална должина на прег-
ледноста Рз, со проектот на сигнализација^ 
та се определува дозволената брзина ко а 
ја дозволува остварената прегледност, и за 
таа брзина мора да се постави соодветен 
знак за ограничување на брзината. 
Прегледна должина за престигнување 
Прегледаната должина за престигнување е 
еднаква на збирот на должините Ррг и Ррз, 
прикажани на слика 2 

Брзините Vi, V2 и V4 се определуваат на 
следниот начин 

за сметковчите бикини Vr ^ 80 km/h е 
V. = Vr, V2 = 1,4 Vr и Уч = Vr; 

— за сметковните брзини Vt ^ 80 km/h е 
Vi - 0,75 Vr,Vz = Vr и V3 = Vr  

Брзините на возилата со кои се смета при 
престигнување и растоташиата Ppi, Рр2 и Ррз 
се добиваат од табелата 15. 
За автопатишта Ppi - Ррг ' 

Табела 15 — Одделни брз иии и парцијални должи-
ни при престигнување 

Ppt ( m ) 300 370 460 560 6B0 6 ? 0 780 - -

Pp2 ( m ) 175 215 270 3 3 0 400 345 390 455 5 0 0 

P , s ( m ) 125 155 190 230 280 345 390 - -

6 ЕЛЕМЕНТИ НА НАДОЛЖЕН ПРОФИЛ 
Надолжниот наклон е однос на висинската 
разлика на две точки на патот и растојани-
ето на тие точки 

6 1. Максимален надолжен наклон 
При определување на максималниот на-
ддолжен наклон речЈавачки се 
li бараната пропусна моќ на патот; 
2) трошоците на градењето; 
3) трошоците на сообраќајот 

6 1 1. Максималните надолжни наклони на ни-
велетата зависат од категритата на теренот 

и од распадот на патот и се наведени во та -
белата 16. 
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Табела 16 — Максимални надолжни наклони 

Автопатишта - 4—5 5 7 

патишта од 
1 разред - 5 6 7 

патишта од 
2 разред - 6 7 8 

патишта од 
3 разред - 7 8 10 

патишта од 
4 разред 8 10 11 

патишта од 
5 разред 10 П 12 

Надолжните наклони можат по исклучок 
да бидат поголеми од вредностите наведени 
во табелата 16 ако со пресметка на трошо-
ците на експлоатацијата и трошоците на 
градењето се докаже дека е "оправдан по-
голем наклон 

612. Во рамничарски терени на премини пр"еку 
други комуникации и преку водени текови, 
острината на преломот на иивелетата за 
автопатишта и за патишта од 1 и 2 разред 
не смее да биде поголема од 3% за конкав-
ни преломи ниту поголема од 4% за кон-
вексни преломи Ова се однесува и на 
други Јавни патишта ако со тоа во поголе-
ма мepa не се зголемуваат трошоците на 
градењето 

6 2. Минимален надолжен наклон 
6 2 1. Во уееци или засеци мораат да би-

дат остварени следните минимални надол-
жни наклони' 
1) 0,2% — ако риголот или канетата се 

изведени од бетон, 
2) 0,3% — ако риголот е калдрмисан со 

кршен камен или кинетата е изведена 
од асфалт; 

3) 0,5% — ако канетата е сбрасвата со тре-
ва 

На п о д р а ч н а со голем интензитет на вр-
нежи наведените вредности се зголемуваат 
Брз основа на хидролошките податоци, со 
соодветна пресметка 
Ако наведените минимални надлежни нак-
лони би можеле да се постигнат само со 
сразмерно големи трошоци на градењето, 
можат во усеците и засеците да се приме-
нат и помали наклони или потполно хори-
зонтална нивелета Во тој случај одведу-
вањето на атмосферската вода мора да се 
обезбеди со соодветни одводни системи 

6 2 2 На деловите на искривувањето на колово-
зот при проектирање на нивелетата мора да 
се оствари минимален надолжен наклон 
КОЈ овозможува протекување на водата по 
риголот според точка 6 2 1 и одводнување 
на коловозот според точка 7 2 3 
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Табела 18 — Широчини на собраќајните лента на 
патиштата со две сообраќајни ленти за определени 

претходни брзини Yp на одделни видови терени 

Разред 
на Претходни брзини (km/h) 

патот 
100 80 70 60 59 40 

Широчина на сообраќајната лента (па) 

7 112 Ленти за присилно за играње на возила 
(ленти за запирање) 
На автопатиштата а според потребите и 
на патиштата од 1, разред треба да се 
предвидат покрај надворешниот раб на 
надворешните сообраќајни ленти, посебни 
ленти за присилно запирање на возила, 
по должината на целата лента или по 
должината на одделни нејзини делови, на 
погодни растојанија, зависно од теренски-
те услови, а во тунелите и галериите мо-
жат, наместо посебни ленти на погодни 
места, да се уредат простори за присилно 
запирање на возила Широчината на лен-
тите за запирање изнесува: 
1) на автопатиштата — 2 50 т ; 
2) на патиштата од 1. разред со 4 сообра-

ќајни ленти — 1,75 m 
На патиштата на кои се изградени ленти 
за запирање, за одмор на возачите и пат-
ниците и други слични потреби би треба-
ло да се градат посебни одморалишта 

7 1 1 3 Рабни лента 
Рабните ленти претставуваат посебни кру-
ти конструкции или проширувања на ко-
ловозната конструкција но кои се обеле-
жуваат рабните разделни линии 
Широчините на рабните ленти за опреде-
лени широчини на сообраќајните ленти се 
определени во табелата 19 

Табела 19 — Широчина на рабните ленти 

Широчина на Широчина на 
сообраќајната рабната лента (т) 

лента (т) 

3 75 0,50 

3,50 0,35 

3,25—3,00 0,30 

2,75 0 20 

Рабната лента помеѓу с о о б р а ќ а ј к а лента 
и лентата за запирање е со широчина од 
0,20 м 

7 114 Додатни сообраќајни ленти за бавни во-
зила 
Ако големината на наклонот (угорништето 
и падот) и неговата должина, поради опа-
ѓање на брзината на тешките возила, до-
ведат до намалување на бараната пропус-
на моќ на патот се градат додатни сообра-
ќајни ленти за бавни возила. 

Додатната сообраќајна лента е со минимал-
на широчина од 3,00 м 
Кога се изведуваат додатни ленти за бав-
ни возила, можат да се изостават лентите 
за запирање Во ТОЈ случај се изведуваат 
стојалишта, односно проширувања на ко-
ловозот на најпогодна места 
Критичната брзина, при која бавните во-
зила мораат да напуштат, односно при ко-
да смеат да се вратат на нормална сообра-
ќајна лента изнесува 

Vkr = 50 km/h 
7 1 1 4 1 Почетокот на додатната сообраќајна лента 

мора да биде на место каде што брзината 
на бавното возило, за кое е составен гра-
фикон 7, ќе опадн-е на големина од 
50 km/h Почетокот на таа сообраќа!на 
лента се определува според графиконот 7. 
Додатната сообраќајна лента мора и на СВО-
ЈОТ почеток да има пропишана широчина 

7 1 1 4 2 Додатната сообраќајна лента се завршува 
на местото каде што брзината на бавното 
возило ќе порасне на 50 km/h Завршната 
точка на додатната сообраќајна лента се 
определува според графиконот 7 
Додатната сообраќајна лента мора и на сво-
јот крај да има пропишана широчина 

7 1 1 4 3 Обликување на додатните сообраќајни ле-
нти за бавни возила' 
а) јавни патишта со две сообраќајни 

ленти 
Проширување на коловозот заради изград-
ба на додатна сообраќајна лента секогаш 
се предвидува од надворешниот раб на 
коловозот; 
б) јавни патишта со четири и повеќе соо-

браќајни ленти. 
Проширување на коловозот на угорниште 
заради обезбедување на додатна сообра-
ќајна лента за бавни возила може да се 
изврши од надворешниот или од внатреш-
ниот раб на' коловозот. 
Сите сообраќајни ленти меѓусебно се одво-
јуваат со испрекинати или полни линии со 
нормална широчина 

7.1 1 4 4 На автопатиштата и на патиштата од 1. 
разред должината на додатните сообраќај-
ни ленти не смее да биде пократка од 
1 km 

7 1 1 4 5 Двете последователни додатни сообраќајни 
ленти мораат меѓусебно да се поврзат 
ако нивната меѓусебна оддалеченост е 
1) помала од 500 m — на автопатиштата и 

на патиштата од 1 разред. 
2) помала од 300 m — на другите патишта. 

7 1.1 5. Разделни ленти 
Разделните ленти се дел од планумот на 
патот КОЈ физички ги разделува паралел-
ните коловози 
Широчините на разделките ленти за од-
делни видови јавни патишта се прикажа-
ни во табелата 20 

Табела 20 — Широчина на разделените ленти 

Вид на Т е р е н Широчина на 
јавниот пат Разделната 

лента (ш) 

Автопат I, И 4,00 

Автопат III, IV 3,00 

Пат од 1 разред I до IV (по исклучок 2,0) 

7.1 1 6. Банкини 
Банкана е земјена или стабилизира на лен-
та што се наоѓа помеѓу работ на колово-
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зот и косата страва на насипот Мшгл\тал-
ната широчина на банкината е определена 
со растојанието па внатрешниот раб на 
заштитната ограда од работ на крајот на 
конструкцијата на горниот строт и со кон-
струкционата широчина на заштитната 
ограда Растојанието на" оградата изнесува 
0,50 m Доколку не се" предвидува заштит-
на ограда, најмалите широчини на банки-
ната се дадени во табела 21, 

Табела 21 — Широчина на банкините 

Широчина на 
сообраќајната 

лента (го) 

Широчина на 
банкината (м) 

3,75 
3 50 

1,50 

3,25 1,20 

3,00 
2,75 

1,00 

Покрај лентата за запирање широчината 
на банкината изнесува 1 т 

712. Пешачки и велосипедски патеки 
Пешачките и велосипедските патеки се 
посебно изградени сообраќајни површини 
Haменети за движење на велосипедист и 
пешаци 
На патиштата за мешовит сообраќај би 
требало да се градат пешачки или велоси-
педски патеки ако потребата од градба на 
тие патеки се установи со сообраќајни ис-
тражувања, 

7 121 Широчините на лентите на пешачките и 
велосипедските патеки се 
1) на пешачките патеки — 0,80 m, 
2) на велосипедските патеки — 1 00 m. 

7 12 2 Одделување на пешачки и велосипедски 
патеки од коловозот 
Минималните оддалеченост на пешачката," 
односно велосипедската патека од надво-
решниот раб на коловозот се дадени во 
точка 7 4 

712 3 Велосипедските патеки и пешачките пате-
ки мораат да се одделат од коловозот со 
разделна лента која ја обрабува издигнат 
рабник, или да се водат независно од те-
кот на коловозот 

7 1 3 Површини за задржување на возила вон 
од коловозот 
На сите јавни патишта мораат да бидат 
изградени површини за задржување на 
возела вон од коловозот. 
Површините за" задржување на возила се 
посебно изградени и обележени површини 
за запирање и паркирање на возила, обус-
ловени од потребите на корисниците на 
патот или на возилата 

713 1 На Јавните патишта на кои постојат ленти 
за запирање, површините за задржување 
на возила мораат да се наоѓаат надвор од 
планумот на патот 
Приодот на1 возилата кон површината за 
задржување на возила крај автопатот и 
вклучувањето на возилата на коловозот 
на автопатот мора да се изведе преку по-
себни ленти за забавување односно забр-
зување, ако такви ленти постојат Притоа 
лентата за запирање се претвора во посеб-
на лента "за забавување односно забрзува-
ње, со потребно проширување. 

7 1 3 2 

7 1 3 2 1 

7 1 3 2 2 

7 1 3 2 3 

7 1 3 2 4 

7 133 

7 2. 

7 21. 

7 2 2 

7 2 3. 

7 2 4. 

На јавните патишта без ленти за запира-
ње за пократко или подолго задржување 
на возилата за која и да е цел, се предви-
дуваат стојалишта кои се изведуваат непо-
средни покрај коловозот, или надвор од 
планумот па патот 
Широчината на стојалиштата на сите јав-
ни патишта мора да изнесува најмалку 
3,00 m По должината на стојалиштето мо-
ра да се стабилизира банкана која има 
иста широчина како и на патот 
Должината на стојалиштето изнесува' 
1) на патишта од 1 2 и 3 разред ^ 60 т ; 
2) на патишта од 4. и 5 разред ^ 40 т . 
Меѓусебната оддалеченост на стојалишта-
та се определува според потребите и мож-
ностите 
Стојалиштата за спротивни насоки на во-
зење не смеат да бидат изведени спротив-
но едно наспрема друш 
На сите јавни патишта освен на автопа-
тиштата, мораат да се предвидат автобус-
к-и стојалишта ако тоа го бараат потреби-
те На надворешната страна на автобуско-
то стојалиште мора да биде изградена де-
нивелирана површина за задржување на 
патниците со широчина најмалку 2,00 т . 
Преодни рампи 
Преодната paмпa е дел од патот на кој се 
врши измена на напречниот наклон, одно-
сно искривување на коловозот. 
Искривување на коловозот треба да сe из-
веде на преодница, и тоа' 
1) на Јавни патишта со две сообраќајни 

ленти — со свртување на коловозната 
површина околу оската или околу пони-
скиот раб на коловозот; 

2) на јавни патишта со четири и повеќе 
сообраќајни ленти, со средна/ разделна 
лента — со свртување на коловозот око-
лу рабовите на разделната л^нта или 
околу оските на коловозот. 

Максималниот наклон на преодната рампа 
(im-и) во однос на нивелетата е даден во та-
белата И. 
Најмалиот наклон на преодната рампа 
Опил) на првиот дел на рампата, т е кон на-
пречниот наклон q = 0 поради одводнување 
мора да изнесува: 
а) при свртувањето околу оската 

Притоа не смеат да бидат пречекорени вре-
дностите од табела 11, ниту смеат да се ја-
ват промени на знакот на резултираниот 
потисок во дијаграмот на бочните удари 
Наклонот на ни ве летата на преодната рам-
па мора да биде изведен таќо што да се 
обезбеди' наклон на работ на коловозот 
(точка 6 2 1) на истиот предзнак што го има 
ниве летата и наклонот на преодната рампа 

Во овој случад i,Pin може да биде со големи-
на од 0,5% без оглед на широчината на ко-
ловозот б. 
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7.2 5 

7.2 6. 

7 2 7. 

73 

Текот на рабовите на коловозот на преод-
ната рампа мора да се обликува според 
важечките принципи, со тоа што правил-
носта на решението мора да се докаже со 
дијаграм на бочните удари 
Ако промената на напречниот заклон се 
врши на делот на проширениот коловоз, 
искривувањето се врши во однос на работ 
на непроширениот коловоз 
Промената на напречниот наклон на до-
датните ленти се врши како и промената 
на напречниот наклон на сообраќајните 
ленти 
Проширување на коловозот во кривина 
Коловозот со две сообраќајни ленти за 
двонасочен сообраќај се проширува во ос-
три кривини Проширувањето на секоја 
од двете" сообраќајни ленти зависи од ди-
мензиите на возилата 
Овие проширувања се дадени во графи-
конот 8 

7 3 1. 

7 3 2 

Возилото според кое ќе се врши проширу-
вање на едната и другата сообраќајна лен-
та се определува врз основа на очекува-
ната големина и структурата на сообраќа-
јот во планскиот период 
Минималното проширување зависи од ши-
рочината на коловозот и изнесува 
As=0,20 т за ѕ^б,ОО ш и Аѕ = 0,30 m за 
ѕ ^ О О m 
каде што се 

ѕ - широчина на коловозот 
As — минимално проширување на колово-

зот 
Проширувањето на коловозот се врши на 
внатрешната страна на кривината, а по ис-
клучок на обете страни или само на надво-
решната страна на кривината 
Премин од непроширениот коловоз на пра-
вецот на проширениот коловоз во кривина-
та се врши на должината на преодницата и 
полното проширување на коловозот се за-

Г Р А Ф И К О Н 9 
П Р О Ш И Р У В А Њ Е Н А К О Л О В О З О Т В О О Д Д Е Л Н И Т О Ч К И 
Н А П Р Е О Д Н И Ц , А Т А 

НО 150 160 
П! ГО 

П Р О Ш И Р У В А Њ Е ВО К Р У Ж Е Н Л А К Д ѕ ( c m ) 



fer-ана 958 - Број 35 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 28 wim 198-1 

држува на целата должина на кружниот 
лак. 
Големината на проширувањата во одделни 
точки на преодницата се определува според 
графиконот 9. 

7 4. Сообраќаен профил и слободен профил 
7 4 1. Сообраќаен профил 

Сообраќајниот профил го сочинуваат на-
пречниот пресек на типското возило, про-
сторот потребен за движење на возилата и 
средната заштитна широчина помеѓу вози-
лата, 
Широчината на сообраќајниот профил ги 
опфаќа сообраќајните ленти, рабните лен-
ти и запирачките и додатните ленти (ако 
се предвидени). 
Височината на сообраќајниот профил е ед-
наква на височината на типското возило. 

7.4.2. Слободен профил 
Слободниот профил го сочинуваат сообра-
ќајниот профил и рабните заштитни широ-
чини, односно заштитната височина Во 
слободниот профил не Смее да навлегува 
никаква постојана препрека Сообраќајни-
от и слободниот профил се прикажани на 
слика 3. 

V, (km/h) ^ 50 60,70 80,90 100,110 120 

zS (ш) 1,20 150 1,80 2,00 2,50 

РАБ НА СЛОБОДНИОТ ПРОФИЛ 
РАБ НА СООБРАЌАЈНИОТ ПРОФИЛ 

Слика 3 

7 4 3. Облици на сообраќајни и на слободни про-
фили 

7 43 1. Сообраќајниот и слободниот профил на 
патот надвор од населба е прикажан на 
слика 4 
Минималното растојание на зашитната ог-
рада од сообраќајниот профил изнесува 
0,50 ш 

- Минималното растојание на сообраќајниот 
знак од сообраќајниот профил (rz) изне-
сува' 
— ако постои заштитна ограда и ако соо-

браќа 1ниот профил ги опфаќа лентите 
за запирање 

rz = 0,50 ш 
— ако не постојат ниту заштитна ограда 

ниту лента за запирање 
rz = 0,75 m 

Минималната заштитна широчина (zs) кога 
не постои ограда е зависна од сметковната 
брзина и е дадена во табелата 22 

Табела 22 — Големина на заштитната широчина во 
зависност од сметковната брзина 

Доколку постои заштитна ограда, височи-
ната на слободниот профил може на рабо-
вите да биде намалена за височината Дћ 
Слободната височина од 4,50 m секогаш се 
мери од највисоката точка на коловозот во 
неговата дефинитивна дебелина, при што 
се води сметка за евентуалното зајакнува-
ње на коловозната конструкција. 

74 3 2. Во еднонасочните и двонасочните тунели 
слободниот профил е прикажен на слика 5. 

Слика 5 

7 4 3 3. Сообраќајниот и слободниот профил на 
велосипедската патека се прикажани на 
слика 6. 

Слика 4 
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7.4 3 4. Сообраќајниот и слободниот профил на 
пешачката патека се прикажани на сли-
ка 7. 

Слика 7 

7 4 4. Комбиниран слободен профил 
Ако велосипедската или пешачката патека ' 
идат по должината на Јавниот пат на кој 
не постојат издигнати рабници, патеката 
мора да биде од коловозот оддалечена нај -
малку толку што слободниот профил на 
коловозот и на велосипедската односно пеш-
ачката патека да се допираат. Ако коловозот 
е обрабен со издигнати рабници, слободниот 
профил на коловозот и велосипедските па-
теки односно пешачката патека, можат да 
навлегуваат еден во друг, со тоа што одда-
леченоста на сообраќајните профили да не 
биде помала од вредностите дадени во табе-
лата 23 

Табела 23 - Растојание на сообраќајните профили 
ма КОЛОВОЗОТ И на велосипедската, односно пешач-

ката патека ако постои издигнат рабник 

Сметковна 
брзина 

Vr (km/h) 

Вид 
патека 

Растојание на 
сообраќајниот 

профил (т ) 

> 70 велосипедска 1,00 

> 70 .. 0,75 

пешачка 0,75 

8. СЕРПЕНТИНИ 

Серпентина е сложена кривина формирана 
од главна кривина (свртувалиште) и прик-
лучни кривини. Серпентините се посебен 
дел на патот за кој не важи сметковната 
брзина во смисла на овој правилник 

8 1. На патиштата од 1. и 2 разред најмалиот 
полупречник во серпентината не смее да 
биде помал од 20 т . 

8 2. Полупречниците на приклучните кружни 
лакови Hi се: 

каде што се: 
R — полупречиик на главниот кружен лак 
R1 — полупречник на приклучната криви-

на. 
8 3 Сите премини од правецот во кружниот 

лак, односно од едниот во другиот лак на 
истата или на спротивна насока, мораат да 
бидат изведени со преодници. 

Должината на преодницата е еднаква со 
должината на преодната рампа Должината 
на преодната рампа е определена со најго-
лемиот дозволен наклон од 1,5% 

8 4. Проширувањето на коловозот во серпен-
тпна се определува со помош на графиконот 
8 или, доколку графиконот 8 не содржи по-
датоци, се пресметува со помош на обрасѕ 
ците дадени кон графиконот 8 
Ако на патиштата се јавуваат исклучите-
лно долги возила за кои не може да се 
примени трафиконот 8, проширувањето се 
смета според должината на м е возила. 
Проширување на коловозот во серпентинд 
се врши по правило: 
1) ЕО свртувалиште — од надворешната 

страна, 
2) во приклучни КРИВФШИ — од внатрешна-

та страна 
Ако можат да се остварат поволни ефек-
ти, прошируваше може да се врши и во 
свртувалиште од внатрешната страна, 

8 5. Напречниот наклон на коловозот во сер-
пентина може да биде применет до големи-
на ед 9% 

8 6. Надолжниот наклон во главна кривина, 
вклучувајќи ги и преодниците, изнесува: 
1) на патиштата од 1 и 2. разред — до 3% 
2) на патиштата од 3, 4 и 5. разред - до 5 % 

8.7. На автопатишта, по правило, серпентини 
не се изведуваат. 

9. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ШИРОЧИНАТА НА 
ПЛАНУМОТ И НА БРОЈОТ НА СООБРА-
ЌАЈНИТЕ ЛЕНТИ 

9.1. Широчината на планумот и бројот на соо-
браќајните ленти се утврдуваат врз основа 
на пресметка на потребната пропусна моќ 
за планираниот сообраќај (големина и стру-
ктура) и нивото на услугите на патот (NUP) 
на крајот на планскиот период за експлоа-
тација на јавен пат. 
Под пропусна моќ на патот се подразбира 
бројот на возилата КОЈ може да помине низ 
определен пресек на патот во единица на 
времен 

9.2. На целата сообраќајна делница, т е на от-
секот на јавен пат со приближно иста го-
лемина и структура на сообраќај, мора да 
биде обезбедена доволна пропусна моќ за 
бараното ниво на услугата на патот (NUP). 

9 3. Отстапувања од точка 9 2 можат ,да се 
прифатат само ако преку анализа на корис-
тите и трошоците се покаже дека е тоа оп-
равдано, со тоа што планираниот сообраќај 
на крајот на планскиот период да не го пре-
чекори капацитетот на патот (нивото на ус-
лугата , Е") Капацитетот на патот се опреде-
лува врз основа на соодветниот вршен со-
обраќај 

9 4 За патишта со Vr ^ 69 km/h бараното ни-
во на услугата на па JOT (NUP) на крајот 
на планскиот период на експлоатацијата 
на 1авен пат е' 
1) „D4 - за автопатишта и патишта од 1. 

разреди 
2) „Е" - за други разреди на патишта. 

9 5. Пресметување на капацитетот за јавен пат 
се врши според општо прифатените тео-
ретски принципи и постапки. 
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Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата ( Службен лист на СФРЈ", бр 38/77 и 
11/80), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГО-
СЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ 

УРЕДИ ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА 

Член I 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат југословенските 
стандарди, што ги имаат следните називи и ознака 

1) Типизација на индукциски ма-
кари (бобини) за патнички и товар-
ни автомобили - - - - - - JUS N PI 051 
донесен со Решението за Југословенските стандарди 
од областа на електричните уреди за моторни во-
зила (,,Службен лист на ФНРЈ", бр 21/56), 

2) Номинални напрегања и насо-
ка на обрнување на електрични ма-
шини и уреди за моторни возила — JUS N РО 201 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на мотори со внатрешно согорување и 
на моторни возила („Службен лист на ФНРЈ", бр 
32/56); 

3) Електрични уреди за моторни 
возила Динамо (генератор) со преч-
ник од 112 mm зацврстен со ремени, 
со регулатор на напрегањето приц-
врстен на јаремот — — — — — JUS N Р2 О П 

4) Електрични уреди за моторни 
возила. Динамо (генератор) со преч-
ник од 112 mm зацврстен со ремени, 
со одвоен регулатор на напрега-
њето - - - - - - - JUS N Р2 012 

5) Електрични уреди за моторни 
возила Динамо (генератор) со преч-
ник од 125 mm зацврстен со опфат-
и н е - - - - - - - - JUS N Р2 013 

6) Електрични уреди за моторни 
возила Електрозадвижувач (стартер) 
со пречник од 112 mm со вијчено на-
запчува ње и со копче за вклучува-
ње - облик В — — — — — — JUS NP6 30I 
донесени со Решението за Југословенските стандар-
ди од областа на електричните уреди за моторни 
возила ( Службен лист на ФНРЈ", бр 45/56) 

7) Трепкач за светлосни ознаки и 
звучни сигнали — — - — - JUS Itf Р6102 

донесен со Решението за југословенските стандар-
ди од областа на електричните уреди за моторни 
возила (, Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/57) 

8) Електрични уреди за моторни 
возила Динамо (генератор) со преч-
ник од 125 mm зацврстен со ре-
мени - - - - j u s NP2 014 

9) Електрични уреди за моторни 
возила Електрозадвижувач (стартер) 
со пречник од 125 mm, со помошна 
котва и копче за вклучување, облик 
в - - - - - JUS N Р6 302 

донесени со Решението за Југословенските стандар-
ди од областа на опремата за моторни возила и на 
боите на светлост за осреттување и сигнализација 
во сообраќајот на јавните патишта (,,Службен лист 
на Ф Н Р Ј ' бр 39/58), 

10) Електрични уреди за моторни 
возела Ламба на инструментна 
табла - - - - - - - - JUS N Р2 071 

донесен со Решението за југословенските стандард^ 
за специјален алат и прибор за моторни возила 
(„Службен лист на СФРЈ" бр 47/63). 

11) Електрични уреди за моторни 
возила Контролни ламби — — — JUS N Р2 075 
донесен со Решението за Југословенските стандарди 
од областа на мерните и контролните апарати за 
моторни возила („Службен лист на СФРЈ", бр. 

47/63) 
Член 2 

ОВОЈ правилник влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Бр 50-10361/1 
3 јуни 1981 година 

Белград 

за 
Директор, 

на Сојузниот завод 
стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с р, 

376. 

Врз основа на член 40 од Законот за мерните 
единици и мерилата ( „ С Л Ј жбен лист на С Ф Р Ј " , бр. 
13/76 и 74/80), директорот на Сојузниот завод за 
мери и скапоцени метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ЕЛЕК-
ТРИЧНИТЕ ДОКАЗНИ МЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ 
СО НЕПОСРЕДНО ДЕЈСТВО И НИВНИОТ ПРИ-

БОР 

Член 1 
Во Правилникот за метролошките услови за 

електричните показна мерни инструменти со не-
посредно дејство и нивниот прибор („Службен лист 
на СФРЈ", бр 49/80) во Метролошките услови за 
електричните показни мерни инструменти со непо-
средно дејство и нивниот прибор, што претставу-
ваат составен дел од ТОЈ правилник, во точка 
42 81 под б) на слика 2 ознаката' ,,-f(pb" се замену-
ва со ознаката: ,, + фа" 

Член 2 
Во точка 4 28 2 под б) ознаката' „cosqpbt0,01 

(Ф = Фп)" се заменува со ознаката: „СОѕфа ± 0,01 
(Ф = - ф а ) " . 

Член 3 
Во точка 8 13 став 2 по зборовите' „а за ми-

лиамперметри" се додаваат зборовите' „и амперме-
три". 

Член 4 
Во точка 10 3 2 3 на крајот на одредбата под 4 

точката се заменува со точка и запирка и по тоа се 
додава нова одредба под 5, која гласи' 

„5) мерниот опсег или опсезите на комбинаци-
јата на предотпорникот и инструментот " 

Член 5 
ОВОЈ правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр 0209-8556/2 
25 мај 1981 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
мени и скапоцени метали 

Милисав Воичиќ, с р, 
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377. 

Врз основа на чл 2, 7 и 34 од Законот за На-
родната банка на Југославија и за единственото 
монетарно работење на народните банки на репуб-
ликите и народните банки на автономните покраи-
ни („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76), во врска 
со чл. 56, 188 и 195 став 1 од Законот за девизното 
работење и за кредитните односи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр 15/77), Советот на 
гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕНОС 
НА ДЕВИЗИТЕ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУ-
ГОСЛАВИЈА ОСТВАРЕНИ СО ОТКУП НА ЕФЕК-
ТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ, ЧЕКОВИ, КРЕДИТНИ 
ПИСМА И ПРОДАДЕНИ БЕНЗИНСКИ БОНОВИ 

1. Во Одлуката за пренос на девизите на На-
родната банка на Југославија остварени со откуп 
на ефективни странски пари, чекови, кредитни 
писма и продадени бензински бонови (, Службен 
лист на СФРЈ", бр 19/81), по точка 1 се додава ни-
ва точка 1а, која гласи: 

„la По исклучок од одредбите на точка 1 од 
оваа одлука, Поштенската штедилница П ги преда-
ва на Народната банка на Југославија откупените 
ефективни странски пари, чекови и кредитни 
писма 

Пресметката помеѓу Народната банка на Југо-
славиј,а и Поштенската штедилница по работите 
од став 1 на оваа точка се регулира со договор" 

, 2. По точка 2 се додава нова точка 2а кота 
гласи' 

„2а За извршеното предавање на ефективни 
странски пари, чекови и кредитни писма, Народ-
ната банка на Југославија и одобрува на Поштен-
ската штедилница динарска противвредност според 
средниот курс за девизи, што важи наредниот ден 
од денот на договорената пресметка " 

3 По точка 3 се додава нова точка За која 
гласи' 

„За Народната банка на Југославија и одобру-
ва динарски средства на Поштенската штедилница, 
за откуп на ефективни странски пари, чекови и 
кредитни писма " 

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

О бр 30 
18 јуни 1981 година 

Белград 
Претседател на Советот 

на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

д-р Ксенте Богоев, с р 

378. 

Врз основа на член 94 став 1 од Законот за де-
визното работење и кредитните односи со странство 
(,,Службен лист на СФРЈ", бр 15/77), Советот на 
гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНЕСУ-
ВАЊЕ И ВНЕСУВАЊЕ НА ЕФЕКТИВНИ ДИНА-
РИ ВО ПАТНИЧКИОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО 

1 Во Одлуката за изнесување и внесување на 
ефективни динари во патничкиот промет со стран-

ство („Службен лист на СФРЈ", бр 38/77, 61/77, 
56/79 и 40/80) во точка 1 по став 1 се додава нов 
став 2, КОЈ гласи' 

„Изнесувањето од Југославија, односно внесу-
вањето во Југославија на ефективни динари од од-
редбата на став 1 од оваа точка, може да се врши 
еднаш годишно, при првото излегување од Југосла-
вија, односно првото влегување во Југославија " 

Досегашниот став 2 станува став 3 
2 Домашни и странски лица кои во 1981 година 

до денот на влегувањето во сила на оваа одлика 
изнесувале од Југославија, односно внесувале во 
Југославија ефективни динари, можат во текот на 
таа година уште еднаш да изнесат, односно да вне-
сат ефективни динари до износот од 1 500 динари 
по член и тоа при излегувањето од Југославија, 
односно првото влегување во Југославија 

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

О бр 31 
19 Јуни 1981 година 

Белград 
Претседател на 

Советот на 
гувернерите 

гувернер 
на Народната Санка 

на Југославија, 
Ксенте Богоев, с. р. 

379. 

Врз основа на член 66 став 1 во врска со член 
65 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување на воените осигуреници („Службен 
лист на СФРЈ", бр 32/78), Собранието на Заедни-
цата за социјално осигурување на воените осигу-
реници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ СО ДВИ-
ЖЕЊЕТО НА ПРОСЕЧНИТЕ ЖИВОТНИ ТРО-

ШОЦИ 

1 Старосните, инвалидските и семејните пен-
зии, усогласени според член 64 и член 65 став 1 од 
Законот за пензиското и инвалидското осигурува-
ње на воените осигуреници се усогласуваат со дви-
жењето на просечните животни трошоци во Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, 
така што почнувајќи од 1 тули 1981 година, се' зго-
лемуваат за 7,35% од пензијата што е исплатена 
за месец јуни 1981 година. 

2 Вкупниот износ на пензијата и на додатокот 
кон пензијата на носителите на „Партизанска спо-
меница 1941", на лицата одликувани со Орден на 
народен херој и на борците на Шпанската н а пио-
налноослободителна и револуционерна воша од 
1936 до 1939 година не може да го премине износот 
на највисокиот месечен личен доход на функцонер 
на Собранието на СФРЈ од претходната година 

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

Бр 33-1 
22 јуни 1981 година 

Белград 

Собрание на Заедницата за социјално осигурување 
на воените осигуреници 

Претседател, 
Мирко Нововиќ., е. р. 
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Врз основа на член 24 од Законот за додатокот: 
на деца и за други форми на детска заштита на 
децата на воените осигуреници („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 58/76), во согласност со СОЈУЗНИОТ се-
кретар за народна одбрана, Собраните не Заедни-
цата за социјално осигурување на воените осигу-
реници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА НА ВО-

ЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ 

1. На воениот осигуреник КОЈ ги исполнува ус-
ловите за стекнување право на додаток на деца, 
пропишани со Законот за додатокот на деца и за 
други форми на детска заштита на децата на вое-
ните осигуреници, му припаѓа додаток на деца во 
износ од 450 динари месечно за секое дете. 

2 Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за износот на 
додатокот на деца на воените осигуреници („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр 10/77 и 58/77). 

3 Оваа одлука се применува од 1 јули 1981 
година 

4 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од, денот на објавувањето во „Службен лист на 

СФРЈ". 

Бр. 34-1 
22 Јуни 1981 година 

Белград 

Собрание на Заедницата за социјално осигурување 
на воените осигуреници 

Претседателѕ 

Мирко НОВОВИЌ, с. р 

-381. 

- Врз основа на член 244 став 2 алинеја 3 од Уста-
вот на СФРЈ, Извршниот совет на Собранието на 
СР Босна и Херцеговина, Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија, Извршниот совет на Собра-
нието на СР Словенија, Извршниот совет на Собра-
нието на СР Србија, Извршниот совет на Саборот на 
СР Хрватска, Извршниот совет на Собранието на 
СР Црна Гора, Извршниот совет на Собранието на 
САП Војводина и Извршниот совет на Собранието 
на САП Косово склучуваат 

Д О Г О В О Р 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ДОГО-
ВОРОТ НА РЕПУБЛИКИТЕ И , А в т о н о м н и т е 
ПОКРАИНИ ЗА СТАТУСОТ, РАБОТЕЊЕТО И 
НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕТО И РАСПРЕДЕЛ-
БАТА НА ПРИХОДИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА 

ЛОТАРИЈА 

Член I 
Извршните совети на собранијата на републи-

ките и извршните совети на собранијата на. авто-
номните покраини (во натамошниот текст- учесни-
ците на Договорот) се согласни Договорот на репу-
бликите и автономните покраини за статусот, ра -

ботењето и начинот на утврдувањето и распредел-
бата на приходите на Југословенската лотарија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр 69/72), да престане 
да важи на 30 Јуни 1981 година 

Член 2 
Учесниците на ОВОЈ договор се согласија Заед-

ницата на Југословенската лотарија да продолжи 
со работата под условите и на начинот утврден со 
Договорот на републиките и автономните покраини 
за статусот, работењето и начинот на утврдување-
то и распределбата на приходите на Југословенска-
та лотарија додека организациите на здружен труд 
за приредување на игри на среќа, што ја основале 
не се договорат за нејзиниот иден статус, но нај-
доцна до 30 ЈУНИ 1981 година, на кој ден престанува 
со работа Заедницата на Југословенската лотарија. 

Член 3 
Овој договор го потпишаа овластени претстав-

ници на учесниците на Договорот во девет иден-
тични примероци, што се сметаат за автентични 
текстови. 

Член 4 
Овој договор влегува во сила со денот на пот-

пишувањето. 

Член 5 
Овој договор се објавува во „Службен лист на 

СФРЈ". 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Босна и Херцеговина. 

Обрад Пиљак, С р 
републички секретар за финансии 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија, 

Стево Стоевски, с. р. 
потсекретар во Републичкиот се-

кретаријат за финансии 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Словенија, 

Антон Слаперник, с р. 
републички секретар за финансии 
За Извршниот совет на Собранието 

на СР Србија; 
Борислав Атанацковиќ, с р 

републички секретар за финансии 

За Извршниот совет на Саборот 
на СР Хрватска, 
Јово Галиќ, с р 

републички секретар за финансии 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Црна Гора, 

Раде Барјактарсвиќ, с р 
директор на Републичката управа 

за оЦштествени приходи 

За Извршниот совет на Собранието 
на САН Војводина, 

Исидор Секицкн, с р 
покраински секретар за финансии 

За Извршниот совет на Собранието 
, на САН Косово., 

Џемшит Дуриќи, с р 
покраински секретар за финансии 
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По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Метролошките усло-
ви за електричн гге показнл мерни инструменти со 
непосредно дејство и нивниот прибор, кои претста-
вуваат составен дел на Правилникот за метролош-
ките услови за поканите мерни инструменти со не-
посредно дејство и нивниот прибор, објавен во 
„Службен лист на СФРЈ" бр 49/80, се потпаднале 
долунаведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛО-
ВИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНИТЕ ПОКАЗНИ МЕРНИ ИН-
СТРУМЕНТИ СО НЕПОСРЕДНО ДЕЈСТВО И НИВ-

НИОТ ПРИБОР 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Правилникот за ју-
гословенскиот стандард за било парни трансформа-
тори, објавен во Службен лист на СФРЈ", бр 
31/81), се поткрадна долунаведената грешка, та се 
дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ 
СТАНДАРД ЗА БИПОЛАРНИ ТРАНСФОРМАТОРИ 

Во називот на Правилникот наместо зборо"' 
, трн реформатори" треба да стои зборот „транзи-
стори“ 

Во член 1 наместо зборот „трансформатори" 
треба да стои зборот „транзистори" на обе-те 
места 

Во член 3 наместо зборот „трансформатори" 
треба на стои зборот транзистори 

Од СОЈУЗНИОТ завод за стандардизација Бел-
град, 11 јуни 1981 година 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија одлучува да се одликува 

— за извонредни заслуги во развивањето и за-
цврстувањето на мирољубивата соработка и прија-
телските односи помеѓу Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и Република Еквадор 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЛЕНТА 

Osvaldo Hurtado, потпретседател на Република 
Еквадор 

Бр 114 
11 декември 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Цвиетин Мијатовиќ, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија одлучува да се одликува' 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на соработката и пријателските односи помеѓу Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
и Народна Република Кина 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Chou Chiu Yeh, извонреден и ополномоштен 
амбасадор на Народна Република Кина во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија. 

Бр 115 
15 декември 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Цвиетин Мијатовиќ, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА PЕПУБ- 

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Соцјиалистичка Федеративна Република Југосла-
вија одлучува да се одликуваат 
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— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на мирољубивата соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и Република Италија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Eugenio Carbone, генерален директор во Мини-
стерството на индустријата, 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Ottone Mattel, советите на Амбасадата, 
Prof Franceso Capotoiti, генерален адвокат при 

Врховниот суд ЕЕЗ, 
Prof Riccardo Monaco, почесен претседател на 

Државниот совет, 
Dmo Marchetti, advokat, претседател на Одде-

ление на Касациониот суд; 
Ing. Giorgio Mancinelli, директор на Службата 

за васионски активности на Националниот совет за 
истражување, 

Полковник Patussi, Воен географски институт 
во Фиренца, 

Di mg Enrico Zuceoli, претседател на италија и-
ско-југословенската комора во Милано; 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЗЛА-
ТЕН ВЕНЕЦ 

Antonio Comelh, адвокат, претседател на влада-
та на Автономна покраина Фурланија—ЈулиЈСка 
Краина , 

Mario Colli, претседател на Собранието на Ав-
тономна покраина Фурланија—Јулијска Крај ина 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

PasiL'ale Ве Simone, бивш градоначалник на 
Горица, 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА НА ГЕР-
ДАН 

Giuseppe Магаѕ, 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

Guelfo Giuliani, основач на патничката агенци-
ја YugotoLrs - Милано 

Бр 117 
17 декември 1930 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Цвиетин Мијатовиќ, с р 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

368 Одлука за усогласување на основицата 
за утврдување на личните доходи на 
функционерите што ги избира или име-
нува Собра ние! о на СФРЈ — — — — 920 

369 Одлука за усогласување на надоместот 
на личниот доход на делегатите кои на-
домест на личниот доход остваруваат во 
Собранието на СФРЈ - - - - - 920 

370 Уредба за безбедноста и редот на возду-
хопловно пристаниште — — — " — 929 

371 Одлука за условите и начинот на обез-
- бедува^е девизи за плаќање на увозот 

на специфична опрема и на други пред-
мети за производство на вооружување и 
воена опрема за потребите на вооруже-
ните сили на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија — — — 933 

372 Одлука за определување на преференци-
" јални царински стапки за увоз на опре-

делени производи од земјите во развој — 934 
373 Решение за забрана на внесувањето и 

растурањето на книгата „Ехп KampX и т 
Belgiad Tito und Jtigoslawische \virklic-
weit - - - - - - - - - - 939 

374. Правилник за основните услови што јав-
ните патишта надвор од населби и нив-
ните елементи мораат да ги исполнуваат 
од гледиштето на безбедноста на сообра-
ќајот - - - - - - - - - 939 

375 Правилник за престапување на важење-
то на југословенските стандарди за" елек- ^ 
трични уреди за моторни возила — — 960 

376 Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за метролошките услови за 
електричните показни мерни инструмен-
ти со непосредно дејство и нивниот при-
бор - - - - - - - - - - 960 

377 Одлука за дополнение на Одлуката за 
пренос на девизите на Народната банка 
на Југославија остварени со откуп на 
ефективни странски пари, чекови, кре-
дитни писма и продадени бензиска бо-
нови — — — — — — — — — 961 

378 Одлука за дополнение на Одлуката за 
изнесување и внесување на ефективни 
динари во патничкиот промет со стран-
ство - - - - - - - - - - - - 961 

379. Од тука за усогласување на пензиите 
со движењето на просечните животни 
трошоци — — — — — — — - 961 

380 Одлука за износот па додатокот на деца 
на воените осигуреници — — — — 9п2 

381 Договор за престанување на важењето 
на Договорот на републиките и автоном-
ните покраини за статусот работењево 
и начинот на утврдувањето и распредел-
бата на приходите на Југословенската 
лотарија — — — — — — - — 962 

Исправка на Правилникот за метролошките 
услови за електричните 1 показнп мерни 
инструменти со непосредно дејство и 
нивниот прибор — 1— — — — — 9(П 

Исправка на Правилникот за југословенскиот 
стандард за бппочаони трансформатори 963 

Исправка на Правилникот за југословенските 
стандарди за керамички плочки — — 961 

Одликувања — — — — — - — — - 981 


